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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 FORLterão descontos)
10% de desconto nos cursos práticos
10% de desconto sobre aquisição de material didático produzido
pela FORL
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

•

•
•

•

•
•

•

2011

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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Encravada no coração da Região das Hortênsias, a cerca de 115km 
do aeroporto de POA, a cidade preparou-se para ser pólo turísti-
co com os melhores prazeres e negócios do setor. Consequência 
lógica: ganhou mais investimentos que acrescentou à sua beleza 
natural e estrutura um potencial que surpreende a quem ainda 
não a conhece. Com sua fama e prestígio, atrai visitantes, confi r-
ma um altíssimo índice de satisfação - mais de 90%,um consen-
so de fi delização como poucas localidades tem. Ser, como é tão 
aconchegante como elegante. Entre passeios, compras, gastrono-
mia e bem-estar, por estas e outras razões, o turista retorna. 
Gramado é tão especial, única, que parece um pecado não 
conhecê-la.

Cidade de Gramado

População: 33.706 (senso 2009)
Altitude: 885m – Área: 237km²
Temperatura Média: 4º a 25º
Código DDD: 54 – CEP 95670-000
Voltagem Elétrica: 220volts

 EXPOGRAMADO
Projetado segundo os mais modernos conceitos de arquitetura voltada a fei-
ras, exposições e congressos, os pavilhões da EXPOGRAMADO com uma área 
de 260.000m² em meio à natureza, estão dispostos de forma a permitir uma 
utilização sempre adequada ao porte de cada evento. O Expogramado conta 
também com 2 prêmios CAIO de Qualidade recebidos em 2002.

Caros Amigos e Colegas

Finalmente chegamos ao nosso tão esperado Congresso. E este ano é um ano especial, pois ja estamos na 
10ª edição, e, graças ao seu apoio, conseguimos sempre muito sucesso em todos estes anos.
Para celebrarmos uma data tão especial escolhemos uma cidade charmosa e única no nosso país. Somado a isto, 
uma programação científi ca extremamente rica e diversa, englobando todas as areas da Otorrinolaringologia, 
Fonoaudiologia e areas afi ns. Teremos também a terceira edição da divertidísima Gincana na Rua Coberta na 
sexta feira. E no sabado a noite, uma festa seguindo nossa tradição, com muita animação durante toda a noite!!
Mais uma vez, muito obrigado por sua presença e esperamos que aproveite muito estes dias.

Grande Abraço
Comissão Organizadora

Carta do Presidente
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Presidente da 
Fundação Otorrinolaringologia

Dr. Luiz Ubirajara Sennes

Diretor Tesoureiro
Dr. Richard Louis Voegels

Secretário
Dr. Ronaldo Frizzarini

Nossas Representaçõesp ç

Bahia
Dr. Marcus Lessa

Minas Gerais
Dr. Marcelo Hueb

Paraná
Dr. Marcos Mocellin

Rio de Janeiro
Dr. Roberto 

Meirelles

Rio de Janeiro
Dr. Shiro Tomita

Rio Grande do Sul
Dr. Geraldo Jotz

Coordenação Geral do Congresso

Dr. Richard Louis Voegels Dr. Ricardo Ferreira Bento Dr. Geraldo Jotz Dra. Claudia R. F. de Andrade

Comissão Organizadora

Dra. Adriana Hachiya Dra. Mariana 
Hausen Pinna

Dr. Fábio de 
Rezende Pinna

Dr. Fabrízio 
Ricci Romano

Dr. Ronaldo Frizzarini
Hausen Pinna Rezende Pinna Ricci Romano

Dra. Graziela Souza 
Queiroz Martins

Dr. Ítalo Medeiros Dra. Isabela Jardim Fga. Danielle Pedroni 
Moraes

Mônica Lira

Diretoria da Fundação Otorrinolaringologia

Secretário
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Adriane Ribeiro 
Teixeira

Alberto 
Nudelmann

Berenice 
Dias Ramos

Celso Dall’Igna Elisabeth Araújo Gerson Maahs

Jorge Augusto
H. Kappel

Luiz Lavinsky M. Beatriz 
Rotta Pereira

Marcia Keske 
Soares

Marzo Moussalle Mauriceia Cassol Nedio Steffen Oswaldo Carpes

Pricila Sleifer Renato Roithmann Roberta Noer Sady Selaimen Silvia Dornelles

Maira Rozenfeld

Deborah Salle 
Levy

Deisi Vidor

Tânia Tochetto

Comissão Executiva

Angela Ruviaro 
Busanello

Carla Aparecida 
Cielo

Isabela 
Menegotto
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Espetáculo nos moldes do Stand-up-comedy, 
onde Leandro lança um olhar curioso sobre 
as pequenas coisas da vida que estão à nossa 
volta e que nunca tivemos oportunidade ou 
paciência para analisar. 
A identifi cação do público com as situações 
do dia-a-dia é a matéria prima para que 
Leandro Hassum convide a todos a refl etir 
sobre como pode ser ilógico aquilo a que 
chamamos de cotidiano.

Naturalmente divertido, Leandro Hassum, conquistou 
com seu carisma e espontaneidade, um público fi el, 
que chega a marca de 1 Milhão de pessoas assistindo 
ao seu stand up comedy Lente de Aumento e o show 
Nós na Fita, ao longo de 7 anos em cartaz.
Sua popularidade é tão expressiva que possui mais 
de 200 Mil seguidores no twitter, demonstrando que 
hoje temos um Ator e Comediante, com penetração 
nas mais diversas classes sociais e que transmite 
alegria, descontração, com credibilidade e aceitação.
Seja na TV, no teatro ou no cinema, Leandro 
Hassum, é sem dúvida um dos maiores comediantes 
da atualidade.
Dono de um raciocínio rápido, ele mostra a sua 
versatilidade e habilidade para entreter e divertir o público de todas as idades.
O sucesso nas telinhas veio no Zorra Total e se consolidou no programa Os Caras de Pau, 
atualmente exibido aos domingo na Rede Globo.
Nos palcos, Leandro iniciou uma parceria vitoriosa ao lado de Marcius Melhem no consagrado 
Nós na Fita, e no infantil Nós no Tempo, que ganhou o prêmio Zilka Sallaberry de Teatro 
Infantil. Atualmente, está em cartaz com seu Stand-up Comedy Lente de Aumento, sucesso 
de crítica e de público.
Já nas telonas do cinema, ele teve a oportunidade de atuar em grandes sucessos de bilheteria, 
como: Se Eu Fosse Você 1, Xuxa Gêmeas e Xuxa e o Fantástico Mistério de Feiurinha, além  
de dublar o hamster Rhino no desenho animado Bolt – O Supercão produção da Disney e o 
personagem principal da animação Meu Malvado Favorito, o adorável Gru.

E
o
a
v
p
A
d
L
s
c

ESPETÁCULO - LENTE DE AUMENTO

Abertura

LEANDRO HASSUM

A Abertura acontecerá no ExpoGramado no dia 26/05, a partir das 20h00. 
Não deixe de participar!!!

Para sua comodidade, haverá um transfer do ExpoGramado 
para os Hotéis Ofi ciais e Rua Coberta - Vide página 11.
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* Convites Limitados* CoConvnvitititeses LLLiimimititit ddadadosos

Mais uma vez teremos uma grande festa de encerramento após 
a conclusão do 10º Congresso.

Não deixe de comparecer e se divertir conosco nesse evento especial!
Congressista, retire o seu convite gratuitamente na Secretaria do 

Congresso nos dias 27 e 28 de Maio das 09h00 às 15h00. Você tam-
bém pode adquirir convites para seus acompanhantes* pelo valor de 

R$150,00, também na Secretaria. 

Festa de Encerramento

Festa de Encerramento do 9º Congresso da FORL

FESTA DE ENCERRAMENTO DO 10º CONGRESSO DA FORL

SHOW COM AS BANDAS
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Os três melhores trios das áreas de otorrinolaringologia e 
fonoaudiologia receberão ótimos prêmios!!!!

• Primeiros Colocados: 1 IPAD para cada participante
• Segundos Colocados: 1 Inscrição para o 11º Congresso da FORL, que acontecerá em Foz do Iguaçu para cada 

participante
• Terceiros Colocados: 1 Vale Crédito da FORL no valor de R$200,00 para cada participante

II Gincana Científi ca da FORL, no Centro de Convenções Rebouças

Gincana Científi ca

, ç ç

A terceira edição da famosa Gincana do Congresso FORL vem com uma novidade! 
Este ano teremos uma nova categoria de gincana, voltada para os fonoaudiólo-

gos, a I Gincana Científi ca de Fonoaudiologia.

Serão etapas de eliminatórias simples com perguntas e respostas ligadas às áreas 
de otorrinolaringologia, fonoaudiologia e conhecimentos gerais que acontecerá 
na sexta-feira, dia 27/05/2011, na Rua Coberta, centro de Gramado às 19 horas.

Tivemos uma grande adesão de Trios. Não deixe de prestigiar!!!

Aproveite o transfer que teremos do ExpoGramado para a Rua Coberta e 
depois da Rua Coberta para os Hotéis Ofi ciais

III GINCANA CIENTÍFICA DE ORL E I GINCANA CIENTÍFICA DE FONO
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ENTREGA ESPECIAL DE MATERIAL
Para todos os congressistas que contraram o transfer ofi cial do 10º Congresso da 

FORL e chegarão em Gramado nos dias 24 e 25 de Maio, receberão seu material 

(pasta e crachá) no Hotel em que fi cará hospedado. No momento do check-in, 

deverão assinar um protocolo de recebimento e retirar seu material.

Os demais congressistas deverão retirar seu respectivo material e crachá na Secretaria 

do 10º Congresso a partir do dia 26 de Maio, às 08h00.

 

10º CONGRESSO DA FORL
O 10º Congresso da FORL acontecerá de 26 a 28 de Maio, sendo que nos dias 26 e 

27 as aulas acontecerão das 08h00 às 18h30 e no dia 28, as aulas acontecerão das 

08h00 às 15h10.

A Festa de Encerramento acontecerá no dia 28 de Maio, a partir das 21h00 no ExpoGramado. 

Retire seu convite na Secretaria nos dias 27 e 28 de Maio das 08h00 às 15h00.

 

EXPOGRAMADO
O 10º Congresso da FORL acontecerá no ExpoGramado, localizado na Av. Borges de 

Medeiros, 4.111 - Centro - Gramado/RS.

 

SECRETARIA
A Secretaria do 10º Congresso funcionará nos dias 26 e 27 de Maio das 08h00 às 

18h00 e no dia 28 de Maio das 08h00 às 15h00

 

ESTACIONAMENTO
Haverá estacionamento com seguro no ExpoGramado pelo valor de R$ 10,00 por dia. 

Este valor deverá ser pago diretamente à empresa responsável.

 

TRANSFER
Haverá uma equipe da Brocker Turismo no 10º Congresso da FORL para realizar 

quaisquer tipos de alterações que se façam necessárias.

Venda de transfer para a volta poderão ser adquiridos neste espaço, porém o valor 

será o mesmo (R$135,00).

Teremos transfer gratuíto dos Hotéis Ofi ciais, Rua Coberta e ExpoGramado durante 

todo o período do Congresso. Seguem os horários do transfer, eventos do dia e a Lista 

dos Hotéis Ofi ciais: 

• Hotéis Ofi cias

• Horários do Transfer
 26 de Maio - Grande Abertura

 Hotéis Ofi ciais / Rua Coberta / ExpoGramado:  07h30 / 8h00 / 8h30 

 ExpoGramado / Rua Coberta / Hotéis Ofi ciais:  21h00 / 21h30 / 22h00

  27 de Maio - Gincana Científi ca

 Hotéis Ofi ciais / Rua Coberta / ExpoGramado - 07h30 / 8h00 / 8h30

 ExpoGramado / Rua Coberta / Hotéis Ofi ciais - 18h40 / 19h00 / 19h30  

 Rua Coberta / Hotéis Ofi ciais - 22h30 / 23h00 / 23h30

 27 de Maio - Festa de Encerramento

 Hotéis Ofi ciais / Rua Coberta / ExpoGramado - 07h30 / 8h00 / 8h30

 ExpoGramado / Rua Coberta / Hotéis Ofi ciais - 15h20 / 15h40 / 16h10

 Hotéis Ofi ciais / Rua Coberta / ExpoGramado - 21h00 / 21h30 / 22h00

 ExpoGramado / Rua Coberta / Hotéis Ofi ciais - 02h00 / 03h30 / 05h30

 

RESTAURANTE
Na Área de Exposições, haverá um restaurante tradicional de Gramado para 

proporcionar aos Congressistas uma refeição agradável e de qualidade. O valor 

de cada refeição será de R$25,00 por pessoa, já incluindo uma sobremesa e uma 

bebida não alcoólica.

 

TÁXI
Caso precise contratar algum Táxi, ligue para a Central de Reservas nos telefones: 

(54) 3286-3959 / (54) 8403-0101

 

Período Médicos ORL (**)
Médicos Outras 
Especialidades 

(**)
Residentes (**) Fonoaudiólogos Alunos de Fono

Alunos de Medi-
cina

No Local  R$ 650,00  R$ 650,00  R$ 400,00  R$ 250,00  R$ 250,00  R$ 250,00 

(**) Para acreditação automática, será acrescido o valor de R$19,50, mas esta cobrança é opcional.

Valores para inscrições no Local

PALESTRANTE
Não deixe de ir ao Mídia Desk, localizado no Hall de Entrada do ExpoGramado e apresente sua aula com no mínimo 

3 horas de antecedência da respectiva apresentação. Desta forma, evitaremos transtornos em sua aula.

• Águas Claras Gramado

• Alpestre

• Bangalôs da Serra

• Bavária

• Casa da Montanha

• Encantos do Sul

• Laghetto

• Laje de Pedra

• Moutain Village

• Petit Casa da Montanha

• Pousada Le Château

• Serrano

• St. Hubertus

• Toscana

• Varanda das Bromélias

• Villa Bella

• Gramado Portal

• Klein Ville

• Estalagem Reserva da Collina

• Pousada Recanto da Lua

• Pousada das Flores
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Adamastor Guimarães
Adja Oliveira
Adriana Hachiya  
Adriana Lacerda   
Adriane Teixeira  
Agricio Crespo
Alberto Alencar Nudelmann
Aldo Correia do Vale
Aldo Stamm
Alessandra G. Samelli
Alessandra Ramos Venosa   
Alessandro Murano Fernandes
Alexandre Enoki
Alexandre Felippu
Alexandre Gasperin
Alexandre Nakasato
Alfredo Rafael Dell Aringa
Ali Mahmoud
Álvaro Muiños de Andrade
Amanda Moura
Amanda Pagliotto
Ana Claudia Martinho de Carvalho
Ana Paola Forte
Ana Paula Bezerra
Ana Paula Ramos
Ana Paula Saccab Zarzur
Ana Tereza de Matos Magalhães
Anderson Castelo Branco 
André Duprat
André Luiz Lopes Sampaio
Andrea Campagnolo
Andréa Felice
Andrea Wander Bonamigo
Andréia Aparecida de Azevedo
Andy de Oliveira Vicente
Angela Ruviaro Busanello
Anna Carolina Fonseca
Anna Maria Amaral
Anna Maria Jensen
Antônio Carlos Cedin
Antônio Celso Nassif Filho
Antonio Douglas Menon
Antônio Lobo de Rezende Neto
Aquiles Leal
Araken Quedas
Arlindo Lima
Artur Grinfeld
Barbara Goulart
Barbara Queiros
Berenice Dias Ramos
Bernardo Cunha Araújo Filho
Bernardo Ramos
Bianca Maria Liquidato
Brasília Maria Chiari 
Bruna Lins Porto
Bruno Duarte
Bruno Paulucci 
Bruno Taccola Niedermeier
Camila Barros
Camila Cavassin
Camila Ishikawa
Camila Zambon
Carla Gentile Matas 
Carlos Alberto Caropreso
Carlos Anadão
Carlos Augusto C. P de Oliveira
Carlos Augusto Ferreira de Araújo
Carlos Eduardo Nazareth Nigro
Carlos Roberto Ballin
Carlos Takahiro Chone
Carlos Toyama
Carlúcio Martins Ragognete 
Carolina Ferraz de Paula
Carolina Passamani Fagundes
Cassio Varella Antonini
Celina Siqueira B. Pereira
Celso Dall”Igna
Cesar Burmann
Charisse Assuane

Christiano Carneiro
Cibele Metne 
Clara Lima
Clarice Maria Saba Silva
Claudia Andrea Galindo de Calabrese
Cláudia Cruvinel Câmara
Claudia Eckley
Claudia Ines Guerra
Claudia Ragusa
Claudia Regina Furquim de Andrade
Claudia Schweiger 
Cláudio de Campos Rodrigues
Cláudio Márcio Yudi Ikino
Cleonice Hirata
Cristina Loureiro Chaves Soldera
Cristiane Kasse
Cristiano Tonello
Daniel Okada
Danielle Pedroni Moraes
Danilo Sanches 
Dayse Marinque
Débora Braga Estevão
Débora Maria Befi -Lopes
Deborah Levy
Décio Lisboa de Castro
Deisi Vidor
Dicarla Motta
Domingos Hiroshi Tsuji        
Domingos Lamônica Neto
Douglas Salmazo Rocha Morales
Edigar Rezende de Almeida
Edson Bastos Freitas
Edson Mitre
Eduardo Santos dos Santos
Eduardo Stefani
Eduardo Tanaka Massuda
Elen Carolina David João de Masi
Eliana Rodrigues 
Eliane Castilhos
Eliane Schochat 
Elisabeth Araújo
Eloisa Gebrim
Elza Lemos
Erica Miranda da Silva
Érica Ortiz
Erich Christiano Madruga de Melo 
Erideise Gurgel da Costa Silveira
Erissandra Gomes
Estelita Betti 
Evaldo Dacheux de Macedo Filho
Fabiana Rocha Ferraz
Fabiana Sperandio 
Fabiane Stefani 
Fabio Castro
Fabio Coelho Alves
Fabio de Rezende Pinna       
Fábio Lorenzetti
Fabiola Flabiano
Fabíola Juste
Fabrício Scapini 
Fabrizio Ricci Romano 
Fátima Regina Abreu Alves
Fausto Kigui Nakandakari
Fayez Bahmad
Felipe Sartori Fortes 
Felippe Felix
Fernanda Chiarion Sassi 
Fernanda Dreux Miranda Fernandes 
Fernanda Haddad
Fernanda Magliaro
Fernanda Sanjar
Fernando Danelon
Fernando Ganança
Fernando Oto Balieiro
Fernando Sasaki 
Flavia Lira Diniz
Flavia Ribeiro 
Flavio Augusto Passarelli  Prado
Francisco de Souza Amorim

Francisco Mário de Biase Neto
Francisco Zuma e Maia
Gabriel Kuhl Leonhardt
Geraldo Augusto Gomes
Geraldo Jotz
Gerson Maahs
Gilberto Formigoni
Giovanna Moretti
Gisela Formigoni
Gisele Medeiros
Gisele Munhoes 
Gislaine Cordeiro
Gislaine Wiemes
Glauco Soares
Guilherme Pilla Caminha 
Gustavo Adolpho de Carvalho
Gustavo Haruo Passerotti
Haydée Fiszbein Wertzner 
Hégena Líbia Costa
Helena Bolli Mota
Hélio Andrade Lessa
Helio Fernando de Abreu
Heloísa Juliana Zabeu Rossi Costa
Henrique Cesar Felippu Pinto
Henrique Faria Ramos
Henry Ugadin
Herton Coifman
Humberto Afonso Guimarães
Ian Selonke
Isabela Jardim
Isabela Menegotto 
Isabela Oliveti
Isabelle Pereira Soares
Ítalo Medeiros
Iulo Sérgio Barauna Filho
Ivan Cardoso Fairbanks Barbosa
Ivan Miziara
Ivo Bussoloti Filho
Jacqueline Kadayan
Jair Cortez Montovani
Jair de Carvalho e Castro
Jan Alessandro Soler
Jeanne Oiticica 
Jefferson D’Avilla
Jeziela Raimundo  
João Alberto Maeso Montes
João Batista de Oliveira 
João Carlos Todt Neto
João Daniel Caliman e Gurgel
João Ferreira Mello Junior                  
João Ruocco
João Telles Junior
João Ximenes
Jorge Augusto Hecker Kappel
Jorge Valentim Filho
José Antônio Patrocínio
José Antônio Pinto
José Celso Rodrigues de Souza
José Cláudio de Barros Cordeiro
José Eduardo de Sá Pedroso
José Eduardo Lutaif Dolci
José Faibes Lubianca Neto
José Jarjura
José Luiz Teixeira Rodrigues
José Ricardo Gurgel Testa
José Roberto Parisi Jurado 
José Seligman
José Vicente Tagliarini
Juliana Bertoncello
Juliana Iwahashi
Júlio Antônio Stédile Ribeiro
Julio Gil
Katia Almeida 
Katia Lobão
Kátia Nemr
Kátia Weiss
Katya Freire
Keila Baraldi
Kellen Kutscher
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Kleber Falcão Rebelo
Krishnamurti M. A. Sarmento Junior
Laura Mangilli 
Leandro Azevedo de Camargo
Leandro Castro Velasco
Leila Freire
Leonardo Balsalobre
Leonardo Bomediano
Leonardo Conrado Barbosa de Sá
Leonardo Fontes 
Leonardo Haddad
Leonardo Rueda
Letícia Lessa Mansur
Lídio Granato 
Lisiane de Rosa Barbosa
Luc Louis Maurice Weclx
Lucia Kazuko Nishino 
Luciana Almeida Moreira 
Luciana Miwa Nita
Luciano Rodrigues Neves
Luisa Medeiros
Luiz A. P. Figueiredo
Luiz Augusto Nascimento
Luiz Carlos Alves de Sousa
Luiz Carlos Barboza
Luiz Carlos Gregório
Luiz Carlos Nadaf de Lima
Luiz Henrique Escudeiro Filho
Luiz Ubirajara Sennes          
Luiza Hayashi Endo 
Maíra Rozenfeld
Mara Gândara
Marcelo  Mendes Tepedino
Marcelo  Mendes Tepedino Jr
Marcelo Ferreira da Silva
Marcelo Miguel Hueb
Marcelo Miranda
Marcelo Piza
Marcelo Zanini
Marcia Bilecki
Marcia Keske-Soares 
Márcia Kii
Márcia Menezes
Marcio Abrahão
Marcio Nakanishi
Marco Antônio Tuzino
Marco Aurélio Bottino
Marco Aurélio Fornazieri
Marco César Jorge dos Santos
Marconi Teixeira Fonseca 
Marcos Alexandre da Franca Pereira
Marcos Kiroski Gerente
Marcos Luiz Antunes
Marcos Mocellin
Marcos Nemetz
Marcos Queiroz Gomes
Marcus Miranda Lessa
Maria Beatriz Rotta Pereira
Maria Dantas
Maria Elisa Cunha Ramos
Maria Ines Pegoraro-Krook
Maria Rosa de Souza Carvalho
Maria Silvia Cárnio 
Maria Valeria Goffi  Gomez    
Mariana de Carvalho Leal
Mariana Fávero
Mariana Hausen Pinna
Mariana Magnus Smith 
Mariane Teixeira
Mariângela Lopes Bitar 
Marina Puglisi
Mario Edvin Greters
Mario Ferraz
Marisa Marone

Maristela Costa
Maruska Santos
Marystela Takahashi
Maura C. Neves
Mauriceia Cassol
Melissa Ameloti Gomes Avelino
Mercedes Fabiana S. Araujo 
Michel Cahali 
Michelle Lavinsky Wolff 
Miguel Hyppolito
Miguel Tepedino
Milene Bissoli
Milton Takeuti 
Mirian Cabral
Moacir Tabasnik
Moacyr Saffer
Monica Aidar Menon
Monica Amatuzzi
Monica Chapchap
Monica Majeski
Nadejda Maria da Silva Varginha
Natasha Mascarenhas
Nédio Steffen
Nelson Álvares Cruz Filho
Nelson Caldas
Nelsoni Almeida
Nicodemos José Alves de Sousa
Nilvano Alves de Andrade
Noemi de Biasi
Norma Penido
Olavo Mion
Onivaldo Cervantes
Oscimar Benedito Sofi a
Osiris do Brasil
Osmar Clayton Person
Osvaldo Gomes de Souza
Oswaldo Carpes 
Oswaldo dos Santos Paris
Otávio Piltcher
Paola Samuel
Patricia Arena
Patricia Nakahodo
Patricia Santoro
Patricia Simonetti 
Paulo Manzano
Paulo Roberto Lazarini
Paulo Tinoco 
Pedro Coser
Pedro Geisel Santos 
Pedro Guilherme Cavalcanti 
Pedro Luiz Mangabeira Albernaz
Pedro Paulo Vivacqua da Cunha Cintra
Perboyre Lacerda Sampaio
Pricila Sleifer
Rafael Cahali
Rafael Malinsky 
Raimar Weber 
Ralph Silveira Dibbern
Raquel Mezzalira
Raquel Salomone
Raul Nielsen Ibañez
Raul Vitor Rossi Zanini
Regina Helena Garcia Martins
Reginaldo Fujita 
Reinaldo Jordão Gusmão
Reinaldo Yasaki
Renata Di Francesco
Renata Lopes
Renata Mota Mamede de Carvallo 
Renata Torres
Renato Cal
Renato Roithmann                      
Renato Telles de Souza 
Ricardo Dorigueto

Ricardo Ferreira Bento
Ricardo Guimarães
Ricardo Lessa 
Ricardo Neves Godinho
Richard Louis Voegels 
Rita de Cassia Soler
Roberta Ismael Dias Garcia
Roberta Noer
Roberto Alcantara Maia
Roberto Bonanomi
Roberto Campos Meirelles
Roberto Miquelino de Oliveira Beck
Robinson Koji Tsuji
Rodrigo Augusto de Souza Leão 
Rodrigo de Paiva Tangerina
Rodrigo de Paula Santos
Rogério Pasinato
Ronaldo Carvalho Santos Júnior
Ronaldo Frizzarini  
Rosana Emiko Heshiki
Rosangela Ramos
Roseli Saraiva Moreira Bittar
Rubens de Brito 
Rubens Sabóia da Silva
Rui Imamura
Sady Selaimen da Costa
Salomão Pereira
Sandra Bastos
Sandro Menezes Torres
Saramira Bohadana    
Savya Cybelle Milhomem Rocha
Sergio Albertino
Sérgio Bittencourt
Sérgio Garbi
Sérgio Henrique Trindade
Sergio Luis Miranda
Sérgio Ramos
Sergio Rezende
Shirley Pignatari 
Shiro Tomita
Signe Grasel
Silke Weber
Silmara Rondon
Silvia Bonna
Silvia Dornelles
Silvio da Silva Caldas Neto
Silvio Marone
Simone Andrijauskas
Sinval Pereira dos Santos
Suely Cecília Olivan Limongi
Sulene Pirana
Sung Ho Joo
Syriaco Atherino Kotzias
Taisa Giannecchiani
Talita Fortunato
Tania Sih 
Tania Tochetto
Tatiana Abdo 
Tatiana Alves Monteiro
Tatiana Della Giustina 
Teresa Momensohn
Thais Gonçalves Pinheiro
Thiago Bezerra
Túlio Miguel Schein Wenzell
Vânia Maria da Cunha Paes
Vera Lucia Ribeiro Fuess
Veruska Pereira Marinho
Vinicius Cotta Barbosa
Waldir Carreirão Neto
Walter Sedlacek Machado 
Washington Almeida
Wilson Ayres
Wilson Dewes
Zelita Guedes

Palestrantes Confi rmados
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Simpósio Satélite Nycomed

Dia 26/05, às 12h40
Rinite Alérgica – Aspectos Práticos:

Quando eu indico o tratamento com CEINs  – Dr. João Ferreira de Mello Jr. 
Quando eu indico o tratamento cirúrgico – Dr. Richard Voegels 

Diferentes técnicas de timpanoplastias e resultados pessoais           

26/05
Desafi os em Rinoplastia: Acessos, Válvula, Enxertos, Osteotomias e Anestesias

Aspectos de Memória nos Distúrbios Específi cos de Linguagem   

Inovações Tecnológicas em Rinologia: “Realidade x Modismos”

Visão atual da Otoneurologia  

Distúrbios da Deglutição - Discussão de Casos Clínicos

Tosse Crônica - Diagnóstico Diferencial e Abordagem terapêutica

Estomatologia - Discussão de Casos Clínicos  

Casos clínicos sobre Prótese auditiva em adultos

Erros comuns no diagnóstico etiológico das Disfonias. Cada participante levará um caso para discutir

Neuroma do Acústico: Operar, esperar ou irradiar?     

Propedêutica e restauração da  Surdez: do neonato ao idoso       

Rinossinusite Crônica na Infância          

Sulco vocal e outras causas de rigidez de Prega Vocal - Como tratar? 

Desafi os em Rinoplastia

Procedimentos Estéticos no Contexto da Cirurgia Plástica da Face

Achados de neuroimagem para a fonoaudiologia

Próteses Implantáveis de Orelha média: o futuro da otologia     

27/05

28/05

O uso da eletromiografi a na fonoaudiologia   

Próteses de palato e obturadores faríngeos no tratamento das disfunções velofaríngeas

Distúrbio fonológico: diagnóstico e tratamento

Controvérsias em Polipose Nasossinusal       

13h50 - 15h10

08h00 - 09h20

08h00 - 09h20

17h10 - 18h30

09h30 - 10h50

11h20 - 12h40

13h50 - 15h10

15h20 - 16h40

15h20 - 16h40

11h20 - 12h40

08h00 - 09h20

08h00 - 09h20

09h30 - 10h50

11h20 - 12h40

13h50 - 15h10

15h20 - 16h40

15h20 - 16h40

09h30 - 10h50

08h00 - 09h20

13h50 - 15h10

11h20 - 12h40

17h10 - 18h30
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26/05 - 08h00 - 09h20

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Auditório Hortênsia 1 - Conferência
A REVOLUÇÃO DA OTOLOGIA NO SÉCULO XXI
Ricardo Ferreira Bento

Exame de ORL e Avaliação Endoscópica - Evaldo Dacheux de 
Macedo
Exames Complementares - Quando pedir? - Claudia Eckley
Tratamento - Patricia Santoro
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
REFLUXO LARINGO-FARÍNGEO
Coordenadora: Patricia Santoro 

Debatedores
Silvio Marone
Douglas Salmazo Rocha Morales
Sérgio Ramos
Alfredo Rafael Dell Aringa

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
OTITES NA INFÂNCIA
Moderadora: Renata Di Francesco 

Debatedores
José Eduardo Lutaif Dolci
José Antônio Patrocínio
Carlos Alberto Caropreso
Marcos Mocellin 
Wilson Dewes

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
DESAFIOS EM RINOPLASTIA: ACESSOS, VÁLVULA, ENXERTOS, 
OSTEOTOMIAS E ANESTESIAS
Moderador: José Roberto Parisi Jurado
Secretária: Fernanda Sanjar

Rinoplastia Secundária com enxerto de cartilagem costal - 
Glauco Soares
Finesse em Ponta Nasal através do Ponto Intercrural - Antônio 
Celso Nassif Filho

Sala Plátano - Mini Curso
FINESSE EM ESTÉTICA DA FACE 

Sala Tulipa - Sessão Interativa 
ASPECTOS DE MEMÓRIA NOS DISTÚRBIOS 
ESPECÍFICOS DE LINGUAGEM
Secretária: Fabiola Juste

Sala Cipreste - Painel
AUDIÇÃO, LINGUAGEM E RESPIRAÇÃO EM SÍNDROMES         
Coordenadora: Zelita Guedes
Secretária: Fabiola Flabiano

Debatedoras
Débora Maria Befi -Lopes 
Marina Puglisi

Estudo da função auditiva na Síndrome de Down - Carla Gentile
Infl uência do desenvolvimento de linguagem e cognitivo na 
avaliação da função auditiva - Suelly Limongi
Infl uência da Postura Corporal sobre a Função Ventilatória - 
Eliane Castilhos
Tempo de Discussão: 20 min.

Protocolo Pré- Operatório - Giovanna Moretti
Parâmetros Radiológicos para uma Cirurgia Segura - Giovana 
Moretti 
Conceitos Básicos - Sérgio Bittencourt
Complicações de FESS - Maria Dantas
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel 
PRINCÍPIOS DA CIRURGIA ENDOSCÓPICA ENDONASAL  

Sala Gerânio - Painel
OTITE MÉDIA CRÔNICA COLESTEATOMATOSA
Coordenador: Aquiles Leal

Aspectos imuno-histoquímicos do colesteatoma - Celina Siqueira 
B. Pereira
O que deve ser feito para prevenir as complicações das 
mastoidectomias por técnica aberta? - Cláudio de Campos Rodrigues
Ressonância na otite colesteatomatosa - Marcos Luiz Antunes
Tempo de Discussão: 20 min.

Acesso ao Seio Frontal e Esfenoidal com Anestesia Local - Marco  
César Jorge dos Santos
Papiloma Nasatal - Diagnóstico e Tratamento Cirúrgico - Clara Lima
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
CASOS DIFÍCEIS EM RINOLOGIA - COMO EU OPERO? 
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Sala Cipreste - Painel  
IMPLANTE COCLEAR: ATUALIDADES, SELEÇÃO E ATIVAÇÃO     
Coordenadora: Carla Gentile Matas
Secretária: Ana Tereza de Matos Magalhães

Panorama dos diferentes tipos de implante coclear disponíveis 
no mercado - Maria Valéria Goffi 
Critérios de seleção para o implante coclear em adultos e 
crianças - Gislaine Wiemes
Reabilitação Auditiva do Paciente de Implante Coclear Bilateral - 
Gisela Formigoni
Tempo de Discussão: 20 min.

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Trauma Craniomaxilofacial: do Pronto Socorro à Sala de 
Cirurgia - João Daniel Caliman e Gurgel
Cirurgia da Órbita em Trauma Facial - Sergio Rezende
Controvérsias no tratamento das fraturas de órbita - Anderson 
Castelo Branco
Novas perspectivas para a cirurgia craniofacial - Carlos Roberto Balin
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Tulipa - Painel 
CIRURGIA CRANIOFACIAL

Complicações pós-operatórias da cirurgia para otosclerose - 
Andy de Oliveira Vicente
Mitos e Verdades sobre o tratamento medicamentoso da 
otosclerose - Luiz Henrique Escudeiro Filho
Otosclerose - quando não operar - Nelson Álvares Cruz Filho
Otospongiose Coclear - Sergio Albertino
Implante Coclear em Otosclerose - Anna Carolina Fonseca
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
OTOSPONGIOSE  
Coordenador: Shiro Tomita

Sala Ipê Amarelo - Painel
ATUAÇÃO EM DISFAGIA
Coordenadora: Silvia Dornelles
Secretária: Gisele Medeiros

Opções Terapêuticas dos Distúrbios do Olfato - Henry Ugadin
Testes Objetivos e Subjetivos do Olfato - Marco Aurélio Fornazieri
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
MANEJO DO PACIENTE COM DISTÚRBIOS DO OLFATO
Coordenador : Henry Ugadin

Debatedores
Marco Aurelio Bottino
Ítalo Medeiros
Mario Edvin Greters
Fernando Ganança

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
VISÃO ATUAL DA OTONEUROLOGIA  
Moderadora: Roseli Saraiva Moreira Bittar

O Implante coclear no tratamento do zumbido - Sandro M. Torres
Alucinoses auditivas e zumbido: alguma correlação? - Savya 
Cybelle Milhomem Rocha
Medicina baseada em evidências e drogas para o tratamento do 
zumbido - Andréia Aparecida de Azevedo
Hipersensibilidade auditiva: o que há de novo? - Keila Baraldi
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
ZUMBIDO: NOVAS PERSPECTIVAS
Coordenadora: Jeanne Oiticica      

Debatedores
Nédio Steffen
Carlos Takahiro Chone
Leonardo Haddad
Gerson Maahs

Auditório Hortênsia 2 - Mesa Redonda
DISPLASIAS E TUMORES GLÓTICOS INICIAIS - DISCUSSÃO DE 
CASOS CLÍNICOS
Moderador: Onivaldo Cervantes 

Programa Final
26/05 - 09h30 - 10h50

Cardiopatia congênita - Deborah Levy
Diagnóstico diferencial da disfagia orofaríngea - Geraldo Jotz
Disfagia Neurogênica ênfase no envelhecimento - Maíra Rozenfeld
Tempo de Discussão: 20 min.

Debatedores
Jair Cortez Montovani
Roberto Miquelino de Oliveira Beck
Henrique Ramos
Maria Elisa Cunha Ramos
Rosangela Ramos

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
ASPECTOS CLÍNICOS DA ELETROFISIOLOGIA DA AUDIÇÃO
Moderadora: Signe Grasel    

A importância da Videolaringoestroboscopia no diagnóstico das 
Lesões laríngeas - Leandro Castro Velasco
Comparação entre Estroboscopia, Videoquimografi a e High 
Speed - Adriana Hachyia
Eletromiografi a - quando indicar e o que valorizar - Fabio 
Coelho Alves Silveira
CT e RNM em pacientes disfônicos - Quando indicar - Fausto 
Kigui Nakandakari
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM LARINGOLOGIA  
Coordenadora: Adriana Hachiya
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26/05 - 11h20 - 12h40

Roteiro de Avaliação da criança na UTI neonatal e no 
consultório - Saramira Bohadana
Diagnóstico Diferencial - Melissa Ameloti Gomes Avelino
Dilatação da estenose subglótica com balão - Claudia Schweiger
Reconstrução Laringo-Traqueal - Mariana Magnus Smith
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
AVALIAÇÃO DA VIA AÉREA PEDIÁTRICA
Coordenadora: Saramira Bohadana 

Debatedores 
Shiro Tomita
Marcos Luiz Antunes
Marcelo  Mendes Tepedino
Iulo Sérgio Barauna Filho
Carlos Augusto C. P de Oliveira

Sala Azaléia - Mesa Redonda
CIRURGIA DO COLESTEATOMA 
Moderador: Marcelo Miguel Hueb 

Anatomia Cirúrgica das Pálpebras - Fernando Sasaki
Blefaroplastia Superior - Carolina P. Fagundes
Rejuvenescimento do Olhar: Procedimentos não cirúrgicos - José 
Luiz Rodrigues
Blefaroplastia Inferior - Nelsoni Almeida
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
BLEFAROPLASTIA
Coordenador:  Carlos Alberto Caropreso
Secretário:  Paulo Manzano

Rubens de Brito
Robinson Koji Tsuji

Sala Gerânio - Mini-Curso
TÉCNICA CIRÚRGICA DO IMPLANTE COCLEAR

Sala Cipreste - Painel
ATUAÇÃO NA SAOS
Coordenadora: Laura Mangilli
Secretária: Amanda Pagliotto

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Debatedores 
Marcos Alexandre da Franca Pereira
Leonardo Balsalobre
Marcus Miranda Lessa
Erica Ortiz
João Telles  Jr.

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
CASOS DIFÍCEIS EM RINOLOGIA 
Moderador: Fabio de Rezende Pinna  

Debatedores 
Milene Bissoli
Daniel Okada
Isabela Olivetti 
Fausto Nakandakari  

Sala Tulipa - Mesa Redonda
ENSINO EM OTORRINOLARINGOLOGIA DA GRADUAÇÃO A 
RESIDÊNCIA MÉDICA: ATUALIZAÇÕES E PRINCIPAIS DESAFIOS
Moderador: Daniel Okada    

Debatedores 
Evaldo Dacheux de Macedo Filho
Dayse Manrique
Geraldo Jotz
Sérgio Henrique Trindade
Alessandro Murano
Natasha Mascarenhas

Auditório Araucária - Sessão Interativa
DISTÚRBIOS DA DEGLUTIÇÃO - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Moderadora: Patricia Santoro 

Debatedores
Christiano Carneiro
Rafael Cahali
Alexandre Enoki
Andrea Campagnolo

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
IMOBILIDADE DE PREGA VOCAL
Moderador: Rui Imamura      

Avaliação Clínica - Exames e questionários - Gilberto Formigoni
Conhecimentos básicos e necessários sobre a Polissonografi a - 
Alexandre Nakasato
Benefícios da atuação fonoaudiológica - Lisiane de Rosa Barbosa
Limites terapêuticos da abordagem fonoaudiológica - Taisa 
Giannecchiani
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel 
FONOAUDIOLOGIA EM EVIDÊNCIA: FONOLOGIA, FALA E ESCRITA
Coordenadora: Helena Boli Mota
Secretária: Mariane Teixeira

Consciência fonêmica e produção escrita - Maria Silvia Cárnio
Desvio Fonológico - Marcia Keske-Soares 
Infl uência das línguas orais e de sinais no padrão de aquisição 
da escrita - Deisi Vidor
Tempo de Discussão: 20 min.

12:40 - 13:50 - Almoço
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Debatedores
Érica Ortiz
Fabiana Rocha Ferraz
Pedro Paulo Vivacqua da Cunha Cintra
Leonardo Conrado Barbosa de Sá

Auditório Hortênsia 2 - Mesa Redonda
DOENÇAS DAS VIAS LACRIMAIS E SEU TRATAMENTO 
ENDOSCÓPICO
Moderador: Fabrizio Ricci Romano  

UVFP - Bruno Bernardo Duarte 
Avanço Maxilomandibular - Luiz Carlos Gregório
Cirurgia de Base de Língua - Sung Ho
Faringoplastia lateral - Alexandre Nakasato
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
CIRURGIAS DE RONCO E SAOS - VÍDEOS COMENTADOS
Coordenador: Alexandre Makasato

Avaliação perceptivo-auditiva - Gislaine Cordeiro
Avaliação dinâmica endoscópica do canto - Adriana Hachiya
Tratamento Clínico e Cirúrgico - a Conduta é diferente no 
cantor? - Saramira Bohadana
Infl uência das alterações nasossinusais na voz - Araken Quedas
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
TEM UM CANTOR NO MEU CONSULTÓRIO!!! AVALIAÇÃO 
FUNCIONAL DO CANTO
Coordenadora: Saramira Bohadana 

Uso de “fl aps” no Tratamento Cirúrgico do Atresia de Coanas - 
Ana Paula Bezerra
Fatores preditivos de sucesso no tratamento cirúrgico da atresia 
coanal congênita - Antônio Carlos Cedin
Tratamento Cirúrgico Endoscópico das Malformações 
Congênitas Nasais - Shirley Pignatari
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS NASAIS 
Coordenador: Ivan Cardoso Fairbanks Barbosa    

Sala Tulipa - Mini-Curso 
AVANÇOS E DESAFIOS DA FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR
Secretária: Gisele Medeiros

Sala Cipreste - Painel
ELETROFISIOLOGIA DA AUDIÇÃO                                                
Coordenadora: Flávia Ribeiro 
Secretária: Jacqueline Kadayan

Marcia Bilecki
Arlindo Lima

Sala Gerânio - Mini-Curso 
A IMPORTÂNCIA DO EXAME OTONEUROLÓGICO. POR QUE PEDI-LO?

Programa Final
26/05 - 13h50 - 15h10

Debatedores 
Fabio de Rezende Pinna
Patricia Santoro
Claudia Eckley
João Ferreira de Mello Jr.

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
TOSSE CRÔNICA - DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ABORDAGEM 
TERAPÊUTICA
Moderador: Rui Imamura 

Auditório Hortênsia 1 - Painel
OTORRINOLARINGOLOGIA OCUPACIONAL                                  
Coordenador: José Seligman

Fronteiras da Otorrinolaringologia assistencial e ocupacional - 
Mara Gândara
Bases da atividade ocupacional e pericial para a atuação do 
Otorrinolaringologista - Isabelle Pereira Soares
Voz ocupacional - Milton Takeuti
Tempo de Discussão: 20 min.

Eletrofi siologia no processo de envelhecimento - Eliane Schochat
Panorama atual dos diferentes tipos de Potenciais evocados 
auditivos - Pricila Sleifer
Aplicabilidade do Potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico com estímulo de fala - Fernanda Magliaro
Tempo de Discussão: 20 min.

Rinosseptoplastia Funcional - Luiz Carlos Barboza
Laterorrinia: Aspectos Cirúrgicos - Michelle Lavinsky Wolff
Ajustes da ponta no perfi l - sutilezas que fazem a diferença - 
Geraldo Augusto Gomes
Documentacão Fotográfi ca na Plástica Facial - Rubens Sabóia da Silva
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel 
RINOPLASTIA
Coordenador: Washington Almeida
Secretário: Leonardo Rueda

Claudia Regina Furquim Andrade
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26/05 - 15h20 - 16h40

Debatedores
Maura C. Neves
Roberto Campos Meirelles
Otávio Piltcher
Elisabeth Araújo 

Auditório Hortênsia 2 - Mesa Redonda
RINOSSINUSITE CRÔNICA: ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO 
CLÍNICO E QUANDO OPERAR 
Moderadora: Maura C. Neves 

João Ruocco
Henrique Cesar Felippu Pinto

Sala Azaléia - Mini-Curso
ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA LEUCOPLASIA

Cirurgia das Conchas Nasais - Marconi Teixeira Fonseca
Uso da Radiofrequência como Alternativa à Turbinectomia 
Inferior. Experiência do Hospital das Clínicas - Renata Lopes
Cirurgia da Valva Nasal e Repercusão na Obstrução Nasal - 
Oswaldo Carpes
Cirurgia nasal para ronco e apnéia do sono - Antônio Douglas Menon
Cirurgia Total da Obstrução Nasal - Jorge Valentim Filho
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
OBSTRUÇÃO NASAL – TRATAMENTO CLÍNICO, CIRÚRGICO E 
NOVAS ALTERNATIVAS  

Turbinoplastia Atualidades - Pedro Geisel Santos
Septoplastia: Como eu faço - Danilo Sanches

Sala Ipê Amarelo - Mini-Curso 
CONCEITOS BÁSICOS EM CIRURGIAS DA OBSTRUÇÃO NASALSala Tulipa - Sessão Interativa

CASOS CLÍNICOS SOBRE PRÓTESE AUDITIVA EM ADULTOS     
Secretária: Juliana Iwahashi

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Debatedores
Gilberto Formigoni
Rodrigo de Paiva Tangerina
Fernanda Haddad
Luiz Ubirajara Sennes
Luiz Carlos Gregório

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
ABORDAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DO RONCO E SAOS  
Moderador: Michel Cahali     

Debatedores
Ivo Bussoloti Filho
Bianca Maria Liquidato
Rita de Cassia Soler
Ali Mahmoud

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
ESTOMATOLOGIA - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS  
Moderador: Ivan Miziara  

Papel das disfunções metabólicas na Sindrome de Menière - 
Sergio Albertino
Medicina baseada em evidências na Síndrome de Menière - 
Carlos Anadão
Abordagem terapêutica específi ca da Síndrome de Menière - 
Miguel Hyppolito
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
SÍNDROME DE MENIÈRE - NOVAS PERSPECTIVAS  
Coordenador: Pedro Mangabeira Albernaz     

Avaliação do ruído e legislação permanente - Eng. Cesar Burmann
PAIR e Proteção Auditiva Individual - Raul Nielsen Ibañez
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
RUÍDO   
Coordenador:  Alberto Alencar Nudelmann

Debatedoras
Isabela Jardim
Kátia Almeida

Sala Cipreste - Painel
DISFAGIA NA CRIANÇA E NO IDOSO 
Coordenadora: Debora Levy
Secretária: Amanda Pagliotto

O trabalho em relação à recusa alimentar em paciente com privação 
prolongada de alimentação por via oral - Fabiola Flabiano
VED infantil - Elza Maria Lemos
Programa de orientação familiar - Gisele Medeiros
Alimentação em Neonatos de Risco no Âmbito Hospitalar - 
Erissandra Gomes
Tempo de Discussão: 20 min.
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Diagnóstico Diferencial do estridor Laríngeo na infância - 
Reginaldo Fujita
Particularidades no Diagnóstico e Tratamento do Refl uxo 
Laringofaríngeo na criança - Fabiana Sperandio
Disfonia infantil - Regina Helena Garcia Martins
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
LARINGOLOGIA INFANTIL
Coordenadora: Fabiana Sperandio

Debatedores
Fabio Castro
Olavo de Godói Mion
Pedro Guilherme Cavalcanti 

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
ATUALIZAÇÃO DO MANEJO DA RINITE ALÉRGICA BASEADA EM 
EVIDÊNCIAS
Moderador: João Ferreira Mello Junior 

Anatomia Cirúrgica da Região Fronto Temporal - Waldir 
Carreirão Neto
Frontoplastia sem uso do Endoscópio - Leila Freire Rego Lima
Toxina Botulínica no Rejuvenescimento da Face - Carlúcio Ragognete
Elevação das Sobrancelhas: qual é a melhor fi xação, no osso ou 
no periosteo? - José Antonio Patrocínio
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
TRATAMENTO DO TERÇO SUPERIOR DA FACE
Coordenador: José Antonio Patrocínio
Secretário: Salomão Pereira 

Acesso Tranesfenoidal para Hipófi se - Débora Braga Estevão
Papiloma Nasal: Tática Cirúrgica - Vânia Maria da Cunha Paes
Acesso Endoscópico a Doenças da Órbita - Miguel Tepedino
“Pitffals” do acesso endoscópico à base do crânio - Ronaldo Carvalho
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
EXPANDINDO OS LIMITES DA CIRURGIA ENDOSCÓPICA  

Tratamento Medicamentoso - Patrícia Santoro 
Tratamento Cirúrgico - Dayse Marinque 

Sala Ipê Amarelo - Mini-Curso 
MANUSEIO DA SIALORRÉIA E ASPIRAÇÃO DA SALIVA
Coordenadora: Patrícia Santoro   

Programa Final
26/05 - 17h10 - 18h30

Auditório Hortênsia 1 - Painel
CIRURGIA OTOLÓGICA
Coordenadora: Tatiana Alves Monteiro

Quando reoperar cavidades abertas? - Raul Zanini
Manejo cirúrgico de complicações de otite média crônica - 
Tatiana Alves Monteiro
Maleoestapedotomia - Krishnamurti M.A. Sarmeto Jr.
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Mini-Curso
MONITORIZAÇÃO INTRA-OPERATÓRIA DO NERVO FACIAL E 
COCLEAR

Raquel Salomone
Gustavo Adolpho de Carvalho

Sala Cipreste - Painel
ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL: O QUE HÁ DE NOVO 
NA AVALIAÇÃO E TERAPIA EM VOZ
Coordenadora: Marcia Menezes
Secretária: Silmara Rondon

As contribuições do highspeedy para o diagnóstico laríngeo e 
voz - Adriana Hachiya
Pesquisas recentes em voz - Katia Nemr
Atualidades em voz infantil - Silvia Dornelles
Avaliação da Efi cácia do Programa de Bem-Estar Vocal aos 
Consultores do Call-Center Vivavoz - Mauricéia Cassol
Tempo de Discussão: 20 min.

Debatedores
Marcus Miranda Lessa
Renato Roithmann
Mirian Cabral
Otávio Piltcher
Leonardo Conrado Barbosa de Sá

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM RINOLOGIA: “REALIDADE X 
MODISMOS”  
Moderador: Richard Louis Voegels

Sala Tulipa - Painel
ATUALIZAÇÃO EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR?
Coordenadora: Maria Ines Krook
Secretária: Dicarla Motta

Sintomatologia auditiva em DTM - Fabiane Stefani
Bruxismo na infância - Mariangela Lopes Bitar
Tempo de Discussão: 20 min.
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Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Abordagens nas otites médias agudas recorrentes - Carlos 
Augusto Ferreira de Araújo
Riscos e complicações do tubo de ventilação - Jair de Carvalho e Castro
Manejo da otite média com efusão - Maria Beatriz Rotta Pereira
Técnicas para prevenir a recidiva da retração timpânicas no pós-
operatório de cirurgia de orelha média - Moacyr Saffer
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
MANEJO DA DISFUNÇÃO TUBÁRIA COM MEMBRANA 
TIMPÂNICA ÍNTEGRA
Coordenador: Celso Dall”Igna 

Fisiopatologia da Halitose e Principais causas - Eliana Rodrigues
Anamnese e particularidades no exame físico - Cleonice Hirata 
Métodos Diagnósticos - Henry Ugadin
Abordagem Terapêutica - Ivan Miziara
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
HALITOSE
Coordenador: Henry Ugadin  

Debatedores 
Rubens de Brito
Osvaldo Gomes de Souza
Silvio da Silva Caldas Neto
Vinicius Cotta Barbosa
Syriaco A. Kotzias 

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
NEUROMA DO ACÚSTICO: OPERAR, ESPERAR OU IRRADIAR?
Moderador: Ricardo Ferreira Bento  

Tratamento do Dorso Nasal - Marcelo Zanini
Tratamento da Ponta Nasal - Leonardo Fontes
Rinoplastia Revisional - Ricardo Lessa
Rejuvenescimento Facial - Elen Carolina de Masi
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
RINOPLASTIA
Coordenador: Wilson Dewes

Alterações nas Fibras Musculares no paciente com SAOS - Bruno Duarte
O que avaliar no exame físico otorrinolaringológico básico - 
Helio Fernando de Abreu
Indicações de Exames Complementares - Fernando Oto Balieiro
Faringometria Acústica em Pacientes com Apnéia do Sono -  
Claudia Ines Guerra
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel 
RONCO E SAOS - ETIOPATOGENIA E AVALIAÇÃO CLÍNICA 
Coordenador:  Helio Fernando de Abreu 

Diagnóstico e conduta nas malformações de orelha interna - 
Aquiles Leal
Controvérsias no diagnóstico de neuropatia auditiva - Felippe Felix
Condutas no tratamento das disacusias neurossensoriais em 
crianças - Francisco Mário de Biase Neto
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
SURDEZ: ATUALIDADES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Coordenadora: Mariana Hausen Pinna 

Sala Tulipa - Sessão interativa 
O USO DA ELETROMIOGRAFIA NA FONOAUDIOLOGIA
Secretária: Mariane Teixeira

Sala Cipreste - Painel
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO AUDIOLÓGICA NO IDOSO
Coordenadora: Katya Freire
Secretária: Erica Miranda da Silva

Epistaxe - Walter Sedlacek Machado
Corpo Estranho - Paulo Tinoco
Complicações de Rinossinusites - Adja Oliveira
Rinossinsuites Fúngicas Invasivas: Diagnóstico e Conduta 
Precoce - Luisa Medeiros
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel
URGÊNCIAS EM OTORRINOLARIGOLOGIA          

Eletromiografi a de Superfície aplicada à Fonoaudiologia - 
Fernanda Chiarion Sassi
Interface entre a Eletromiografi a e a Terapia Fonoaudiológica - 
Angela Ruviaro Busanello

Trabalho com qualidade de vida e audição em idosos - Adriane 
Teixeira
Teste de fala no processo de protetização - Maristela Costa
Treinamento auditivo - Katya Freire
Tempo de Discussão: 20 min.

Alexandre Felippu

Auditório Hortênsia 1 - Curso 
LIMITES DO ACESSO ENDOSCÓPICO À BASE DO CRÂNIO
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Debatedores
Álvaro Muiños de Andrade
Edson Bastos Freitas
Nelson Caldas
Cláudio Márcio Yudi Ikino
Sinval Pereira dos Santos

Sala Azaléia - Mesa Redonda
ESTAPEDOTOMIA  
Moderador: José Celso Rodrigues de Souza   

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Tireoplastia tipo I e Rotação da Aritenóide - Ronaldo Frizzarini
Tireoplastia tipo III e IV - Nédio Steffen

Auditório Hortênsia 2 - Mini-Curso
TIREOPLASTIAS
Coordenador: Nédio Steffen

SAOS e HAS - Carolina Ferraz de Paula
SAOS e Deglutição - Luciana Almeida Moreira
O papel da obstrução nasal na SAOS - Rafael Malinsky
Obesidade e SAOS - Mercedes Fabiana S. Araujo
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
SAOS E SUAS REPERCUSSÕES  
Coordenador: Rafael Malinsky

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 Neto
Rinosseptoplastia na infância com objetivos funcionais - Maria 
Rosa S. Carvalho
Obstrução nasal e otites de repetição - Cassio Varella Antonini
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel 
OBSTRUÇÃO NASAL NA INFÂNCIA

Sala Tulipa - Painel
PRÁTICA CLÍNICA E TRABALHO CIENTÍFICO: É POSSÍVEL UNIÃO?
Coordenadora: Claudia Regina Furquim de Andrade
Secretária: Talita Fortunato

Sala Cipreste - Painel
O TRABALHO DA EQUIPE NA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL                                   
Coordenadora: Mônica Chapchap 
Secretária: Simone Andrijauskas

Debatedores 
Berenice Dias Ramos
Moacir Tabasnik
José Faibes Lubianca Neto
Fábio Pinna

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
RINOSSINUSITE CRÔNICA NA INFÂNCIA
Moderador: Richard Louis Voegels 

Debatedores
Luciana Miwa Nita
José Eduardo de Sá Pedroso
João Ximenes

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
FONOMICROCIRURGIA EM PATOLOGIAS BENIGNAS DA LARINGE
Moderador: Domingos Hiroshi Tsuji

Parâmetros avaliados para indicar AASI - Sérgio Garbi
Acompanhamento do paciente protetizado - Mara Gândara
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel 
QUANDO INDICAR PRÓTESES AUDITIVAS
Coordenador: Pedro Luiz Mangabeira 

Interpretação crítica da literatura: fundamental para nossa 
prática clínica? - Rui Imamura
Desafi os para um jovem doutor em Fonoaudiologia - Barbara Goulart 
Pesquisa clínica em fonoaudiologia no espectro do autismo - 
Fernanda Dreux
Tempo de Discussão: 20 min.

Ansiedade e depressão maternas - Ana Paula Ramos
Atualidades otorrinolaringológicas - Renata Di Francesco
Protocolo de triagem auditiva neonatal em berçário de baixo 
risco - Katia Maria Weiss
A intervenção audiológica de prematuros - Anna Maria Jensen
Tempo de Discussão: 20 min.

Pedro Paulo Cintra

Sala Ipê Amarelo - Mini Curso 
AS UTILIZAÇÕES DO LASER DIODO NA OTORRINOLARINGOLOGIA
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Outras especialidades

Auditório Hortênsia 2 - Mini-Curso
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE RADIOLOGIA DO OSSO TEMPORAL
Coordenadora: Eloisa Gebrim

Debatedores
Antônio Lobo de Rezende Neto
Osiris do Brasil
Ronaldo Frizzarini
Erich Christiano Madruga de Melo

Principais diagnósticos radiológicos de base lateral de crânio - 
Eloisa Gebrim
Principais diagnósticos radiológicos de base lateral de crânio - 
Carlos Toyama

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
SULCO VOCAL E OUTRAS CAUSAS DE RIGIDEZ DE PREGA 
VOCAL - COMO TRATAR? 
Moderador: Domingos Hiroshi Tsuji   

Princípios oncológicos no tratamento dos tumores de laringe - 
Marcio Abrahão
Perspectivas futuras no tratamento dos tumores de laringe - 
José Antônio Pinto
O papel da Cirurgia Robótica na CCP - Fernando Danelon Leonhardt

Sala Azaléia - Mini-Curso
TUMORES DE LARINGE
Coordenador: Marcio Abrahão

Rinometria Acústica: Interpretação e Rinograma - Carlos 
Eduardo Nazareth Nigro
Uso Experimental da Rinometria Acústica - Ricardo Guimarães
Rinometria Acústica e Rinomanometria no tratamento 
multidisciplinar de Pacientes com Atresia Maxilar - Camila Zambon
Rinometria e Desvio Anterio de Septo Nasal - Leonardo Bomediano
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel 
RINOMETRIA ACÚSTICA – APLICAÇÕES CLÍNICAS E 
EXPERIMENTAIS

Quando tratar ATM? Quais os resultados na percepção do 
Zumbido? - Túlio Miguel Schein Wenzell
Otosclerose e estapedotomia X Zumbido - Clarice Saba
Novas possibilidades no tratamento do Zumbido - Veruska 
Pereira Marinho
Amplifi cação sonora em zumbido - Kátia Lobão
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
ZUMBIDO: ABORDAGEM TERAPÊUTICA
Coordenadora: Clarice Saba   

Sala Tulipa - Painel
ATUAÇÃO EM PARALISIA FACIAL
Coordenadora: Claudia Regina Furquim de Andrade
Secretária: Dicarla Motta

Sala Cipreste - Painel
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL  
Coordenadora: Isabela Menegoto   
Secretária: Fernanda Magliaro

Debatedores
Luc Louis Maurice Weclx
João Carlos Todt Neto
Fábio Lorenzetti
Erideise Gurgel da Costa Silveira

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
RONCO E SAOS NA CRIANÇA - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Moderadora: Renata Di Francesco  

Debatedores
João Alberto Maeso Montes 
Alberto Alencar Nudelmann 
Eduardo Santos dos Santos 

Sala Gerânio - Mesa Redonda 
LAUDO PERICIAL EM ORL
Moderadora: Isabelle Pereira Soares    

Abordagens médicas atuais no atendimento a pacientes com 
Paralisia Facial - Raquel Salomone
A atuação fonoaudiológica na paralisia facial: Protocolo do 
Ambulatório de Funções da Face HCFMUSP - Fernanda Sassi
Paralisia Facial congênita e adquirida - Zelita Guedes
Tempo de Discussão: 20 min.

Tendências no tratamento do equilíbrio corporal - Italo Medeiros
Como minimizar o desconforto durante o exame - Lucia Kazuko 
Nishino
Reabilitação Vestibular - enfoque fonoaudiológico - Cristina 
Loureiro Chaves Soldera
O trabalho do fi sioterapeuta na reabilitação vestibular - Camilla 
Cavassin
Tempo de Discussão: 20 min.

Debatedores
Aldo Stamm
Marcos Queiroz Gomes
Rodrigo de Paula Santos
Paulo Lazarini

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
LIMITES DO ACESSO ENDOSCÓPIO À BASE DE CRÂNIO    
Moderador: Luiz Ubirajara Sennes

12:40 - 13:50 - Almoço
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Sala Tulipa - Sessão Interativa 
PRÓTESES DE PALATO E OBTURADORES FARÍNGEOS NO 
TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES VELOFARÍNGEAS
Secretária: Amanda Pagliotto

Debatedora
Maria Ines Pegoraro-Krook

Programa Final
27/05 - 13h50 - 15h10

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Diagnóstico por imagem - José Vicente Tagliarini
Função aspirativa - Francisco de Souza Amorim
Sialoendoscopia - Aldo Correia do Vale
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NAS DOENÇAS DE GLÂNDULAS 
SALIVARES
Coordenador:  Francisco de Souza Amorim  

Fáscia - Jan Alessandro Socher
Pré-fáscia - João Batista de Oliveira
Gordura - Fabricio Scapini
Injeção do fator de crescimento de Hepatócito (HGF) na Lâmina 
própria - Roberta Ismael Dias Garcia
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
DIFERENTES TÉCNICAS E REFINAMENTOS DE RECONSTRUÇÃO 
DA LÂMINA PRÓPRIA
Coordenador:  João Batista 

Tratamento Alternativo da Doença Respiratória - Monica A. Menon
Rotina Diagnóstica da Rinite - Jorge Augusto Hecker Kappel
Hipertrofi a das Conchas Nasais: Tratamento Clínico x Cirúrgico - 
Olavo Godói Mion
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
TRATAMENTO CLÍNICO DA OBSTRUÇÃO NASAL   

Marcus Lessa
Renato Roithmann

Auditório Hortênsia 3 - Curso
ABORDAGEM ENDOSCÓPICA AO SEIO FRONTAL: DA ANATOMIA 
A DIFERENTES TÉCNICAS   

Sala Cipreste - Painel
AUDIOLOGICA OCUPACIONAL
Coordenadora: Gisele Munhoes
Secretária: Erica Miranda da Silva

Nódulos Vocais - Gustavo Haruo Passerotti
Pólipo Vocal - Thais Gonçalves Pinheiro
Cisto Intracordal - Marystela Takahashi
Granuloma de Processo Vocal - Bruno Taccola Niedermeir
Edema de Reinke - Camila Ishikawa
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA PATOLOGIAS BENIGNAS - 
VÍDEOS COMENTADOS
Coordenador: Gustavo Passerotti   

Debatedores
Perboyre Lacerda Sampaio
Flávia Diniz
José Roberto Jurado
Washington Almeida
Wilson Dewes

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
DESAFIOS EM RINOPLASTIA 
Moderador: Marcos Mocellin
Secretário: Marco Antônio Tuzino   

Debatedores
Sandra Bastos
Roberto Alcantara Maia
Norma Penido
Fayez Bahmad

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
SURDEZ SÚBITA
Moderadora: Jeanne Oiticica  

Mario Edvin Greters
Camila Barros
Cibele Metne 

Sala Gerânio - Mini-Curso
EQUIPAMENTOS DE ESTIMULAÇÃO EM REABILITAÇÃO VESTIBULARPrograma de prevenção  de perdas auditivas - Alessandra Samelli

Perícia fonoaudiológica - Adriana Lacerda
Contribuições das Emissões Otoacústicas na Audiologia 
Ocupacional - Simone Andrijauskas
Tempo de Discussão: 20 min.
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Outras especialidades

Debatedores
Perboyre Lacerda Sampaio 
Wilson Dewes
Carlos Roberto Ballin
José Eduardo Lutaif Dolci
José Antonio Patrocínio

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
PROCEDIMENTOS ESTÉSTICOS NO CONTEXTO DA CIRURGIA 
PLÁSTICA DA FACE 
Moderadora: Flávia Diniz
Secretária: Renata Torres    

Perícia em Erro Médico - Oswaldo dos Santos Paris
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Mini-Curso
ADMINISTRAÇÃO EM CONSULTÓRIO

Anatomia e pontos de reparo do osso temporal na cirurgia de 
orelha interna - Silvio Caldas
Anatomia e pontos de reparo na cirurgia de orelha média - 
Marcelo Tepedino Junior
Anatomia e pontos de reparo na cirurgia de implante coclear - 
Andréa Felice
Anatomia e pontos de reparo ao nervo facial - Silvia Bonna
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
ANATOMIA CIRÚRGICA DO OSSO TEMPORAL  
Coordenador: Rubens de Brito

Anatomia e Imunologia do Anel Linfático de Waldeyer - 
Leandro Azevedo de Camargo
Atualidades em Faringotonsilites - Edigar Rezende de Almeida
Dar ou não antibiótico - Luiza Hayashi Endo
Indicações e Técnicas cirúrgicas - Jorge Augusto Hecker Kappel
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
FARINGOTONSILITES
Coordenador: Edigar Rezende 

Debatedores
José Ricardo Gurgel Testa
Luiz Carlos Alves de Sousa
Robinson Koji Tsuji
Nadejda Maria da Silva Varginha
Sady S. da Costa

Auditório Hortênsia 2 - Mesa Redonda
PARALISIAS FACIAIS: QUANDO OPERAR?
Moderador: Paulo Roberto Lazarini

Hemostasia do Seio Cavernosos em Cirurgias de Base de Crânio - 
Leonardo Balsalobre
Causas de Insucesso da Ligadura da Esfenopalatina - Tatiana Abdo
Tratamento Cirúrgico do Nasoangiofi broma - Nilvano Alves de 
Andrade
Ligadura de Artéria de Corneto em Turbinoplastia e Protocolo de 
Epistaxe - Fabrício Scapini
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
TUMORES VASCULARES E PROCEDIMENTOS HEMOSTÁTICOS EM 
CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS  

Como identifi cas o canal acometido - Ricardo Dorigueto
Manobras de reposição e suas complicações - Francisco Zuma e 
Maia
VPPB e comorbidades associadas - Cristiane Kasse
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 1 - Painel
VPPB
Coordenadora: Alessandra Ramos Venosa

Aspectos clínicos e laboratoriais - Luciano Rodrigues Neves
Aciclovir: o que precisamos saber - Gabriel Kuhl
O papel do laser no tratamento da Papilomatose laríngea - 
Reinaldo Gusmão
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DA PAPILOMATOSE
Coordenador: Gabriel Kuhl

Sala Cipreste - Mini-Curso

Sala Tulipa - Sessão Interativa

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL: COMO CUMPRIR A 
LEI FEDERAL 12.303- INICIATIVA GATANU
Coordenadora: Isabela Jardim

ACHADOS DE NEUROIMAGEM PARA A FONOAUDIOLOGIA
Secretária: Silmara Rondon

Monica Chapchap
Flavia Ribeiro

Debatedora
Letícia Mansur
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Renato Telles de Souza
Luiz Carlos Nadaf de Lima

Sala Ipê Amarelo - Mini Curso
GRANULOMATOSES NASAIS – DISCUSSÃO DE CASOS

Avaliação pré-operatória da OMC - Sady Selaimen
Recomendações e cuidados nos pacientes em pós-operatório de 
cirurgia de orelha média - Mariana de Carvalho Leal
Técnica cirúrgica na revisão de timpanoplastias com manutenção 
da perfuração timpânica - Kleber Falcão Rebelo
Tratamento nas retrações timpânicas - Humberto Afonso Guimarães
Cirurgia do Colesteatoma - Nicodemos Jose Alves de Souza 
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
CIRURGIA DA ORELHA MÉDIA
Coordenador: Sady Selaimen da Costa           

Sala Tulipa - Painel
A REALIDADE PRÁTICA DA DISFAGIA - AS INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS E PRIVADAS 
Coordenadora: Maira Rozenfeld
Secretária: Gisele Medeiros

Perfi l clínico e otoneurológico - Marco Aurélio Bottino 
Síndrome do desequilíbrio do idoso - Barbara Queirós
Comorbidades e vestibulopatia na terceira idade - Pedro Coser
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
DESEQUILÍBRIO NA TERCEIRA IDADE
Coordenador: Marco Aurélio Bottino 

Programa Final
27/05 - 17h10 - 18h30

Sala Cipreste - Painel
PRINCIPAIS ASPECTOS NA SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE 
AUDITIVA EM ADULTOS E IDOSOS
Coordenadora: Isabela Jardim
Secretária: Kellen Kutscher 

Adaptação em perdas auditivas unilaterais - Katia Almeida
Perda auditiva de confi guração descendente bilateral - Isabela 
Menegotto
Tecnologia avançada da prótese auditiva é sempre  melhor? - 
Gisele Munhoes
Tempo de Discussão: 20 min.

Possibilidades e Limites dos Exames de VED - Patrícia Santoro 
Fonaudiologia no Hospital Público - Danielle Pedroni Moraes
Fonaudiologia no Hospital Privado - Ana Paola Forte
Tempo de Discussão: 20 min.

Fatores preditivos de LD difícil - temos como prever? - 
Alexandre Enoki
Offi ce-based procedures - Reinaldo Yasaki  
Alternativas no insucesso da LD - o que fazer? - Marcos Kiroski 
Gerente
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
LARINGOSCOPIA DIRETA DIFÍCIL - COMO ABORDAR?
Coordenador: Alexandre Enoki

Debatedores 
Tatiana Abdo
Elisabeth Araújo
Renato Roithmann
João Ferreira  Mello Jr.

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
CONTROVÉRSIAS EM POLIPOSE NASOSSINUSAL     
Moderador: Marcio Nakanishi    

Relação Clínica Radiológica das Afecções do Andar Médio da 
Face - Lídio Granato
Radiologa de Tumores Benignos e Malignos de Tumores de 
Seios  Paranasais - Eloísa Gebrim 
Radiologia dos Seios Paranasais - Eduardo Stefani
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 1 - Painel
RADIOLOGIA EM RINOLOGIA

Debatedores
Silvio Marone
Monica Amatuzzi
José Faibes Lubianca Neto
Tania Sih 

Sala Azaléia - Mesa Redonda
OTITE MÉDIA AGUDA E ANTIBIÓTICOS
Moderadora: Berenice Dias Ramos

Sala Gerânio - Painel
ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE AUDITIVA-SUS
Coordenadora: Alessandra Samelli  
Secretária: Paola Samuel

Triagem Auditiva Neonatal: conquistas e desafi os na área - Tania 
Tochetto
Indicadores de qualidade no sistema de atenção básica de saúde - 
Herton Coifman
Atenção básica de saúde em ORL e fonoaudiologia: Procedimentos 
utilizados em unidade básica de saúde - Andrea Wander Bonamigo
Orientação e aconselhamento no processo de seleção e 
adaptação de AASI no idoso - Claudia Ragusa
Tempo de Discussão: 20 min.
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Outras especialidades

Avaliação clínica do paciente disfágico - Roberta Ismael D. Garcia
Disfagia em crianças - Elza Lemos
Presbifagia - Geraldo Jotz
Disfagia em pacientes oncológicos -  Roberta Noer 
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 1 - Painel
DISFAGIA
Coordenadora: Elza Lemos

Opções de aparelho de pressão positiva e máscara disponíveis 
no mercado - Alexandre Nakasato
Indicações do uso de CPAP - Fábio Lorenzetti 
Como melhorar a aderência? - Vera Lucia Ribeiro Fuess
O que fazer quando o paciente não consegue adaptar o CPAP? - 
Claudia Andrea Galindo de Calabrese
BiPAPasv e AutoBiPAPasv - Opções de tratamento da SAOS em 
cardiopatas e pneumopatas - Silke Weber
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
CPAP
Coordenador: Fábio Lorenzetti  

Alexandre Felippu

Auditório Hortênsia 2 - Curso
CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA ÓRBITA, NERVO ÓPTICO, FOSSAS 
PTERIGOMAXILAR E INFRATEMPORAL

Rinossinusite Crônica: Porque Alguns Tratamentos não 
Funcionam? - Thiago Bezzera
A  Mucosa Nasal  pode ser fonte de diagnóstico precoce de 
demências? - Maria Dantas
Rinossinsuite Crônica em transplantados de pulmão - Bernardo Ramos
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel
FRONTERIAS E DESAFIOS DA RINOLOGIA 

Sala Tulipa - Painel
AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO                        
Coordenadora: Carla Gentile Matas  
Secretária: Juliana Iwahashi 

Sala Cipreste - Painel
DEFORMIDADES CRANIOFACIAIS 
Secretária: Dicarla Motta

Debatedores 
Décio Lisboa de Castro
Raquel Salomone
Edson Mitre

Sala Plátano - Mesa Redonda
PARALISIA DE BELL: PROPEDÊUTICA ARMADA E TRATAMENTO    
Moderador: José Ricardo Gurgel Testa     

Cinetose - Raquel Mezzalira
Disautonomia - Alexandre Gasperin
Migranea Vestibular - Renato Cal
Metabolismo dos carboidratos - Maruska Santos
Vertigem na Infância - Adamastor Guimarães
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel 
VELHOS DIAGNÓSTICOS, NOVOS CONCEITOS EM 
OTONEUROLOGIA 
Coordenadora: Raquel Mezzalira

Refl ectância da Orelha Média - Renata Mamede
Confi gurando a perda auditiva de neonatos - Mônica Chapchap
O uso potencial evocado auditivo estado estável  na população 
infantil - Flávia Ribeiro
Tempo de Discussão: 20 min.

Aspectos médicos sobre a embriologia e crescimento facial 
normal e patológico - Cristiano Tonello
Atuação fonoaudiológica junto às desarmonias 
maxilomandibulares - Laura Mangilli
O que há de novo na atuação fonoaudiológica junto às 
síndromes - Zelita Guedes 
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
Coordenadora: Teresa Momenshon
Secretária: Erica Miranda Silva

Etapas de avaliação do processamento auditivo central - Claudia 
Cruvinel Camara
Resultado da avaliação do processamento auditivo central  pós-
terapia - Marisa Marone
Tempo de Discussão: 20 min.

Debatedores
Signe Grasel
Ana Claudia Martinho de Carvalho
Marcelo Piza
Pedro Coser 

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
PROPEDÊUTICA E RESTAURAÇÃO DA  SURDEZ: DO NEONATO AO IDOSO 
Moderador: Rubens de Brito 
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Outras especialidades

Intubação Orotraqueal em Vias Aéreas Difíceis - Marcelo Miranda
Anestesia Local e Sedação - Perboyre Lacerda Sampaio
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel 
ANESTESIA LOCAL OU GERAL EM RINOLOGIA. VANTAGENS E 
DESVANTAGENS. VISÃO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA E DO 
ANESTESISTA

Sala Cipreste - Painel 
FONOAUDIOLOGIA E IMPLANTE COCLEAR
Coordenadora: Brasilia Maria Chiari
Secretária: Paola Samuel

Sala Tulipa - Painel
RECURSOS TECNOLÓGICOS FEEDBACK AUDITIVO E FALA
Coordenadora: Haydée Wertzner
Secretária: Jacqueline Kadayan

Debatedores 
Mariana Hausen Pinna
Rubens de Brito
Shiro Tomita
Pedro Luiz Mangabeira Albernaz

Auditório Araucária - Sessão Interativa 
PRÓTESES IMPLANTÁVEIS DE ORELHA MÉDIA: O FUTURO DA 
OTOLOGIA
Moderador: Ricardo Ferreira Bento  

Estágio atual da regeneração das células auditivas - Luiz Carlos 
Barboza
Células tronco em otologia, o que podemos esperar? - Heloísa 
Juliana Zabeu Rossi Costa
Como iniciar sua pesquisa básica em células tronco - Jeanne Oiticica
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel 
CÉLULAS TRONCO E PESQUISA BÁSICA EM AUDIÇÃO      
Coordenadora: Jeanne Oiticica   

Debatedores
Osmar Clayton Person
Márcia Kii
Mariana Fávero 

Auditório Hortênsia 2  - Mesa Redonda 
ETIOLOGIA DO ZUMBIDO: UMA BUSCA INCANSÁVEL  
Moderador: Ítalo Medeiros

Debatedores 
Guilherme Pilla Caminha
Antônio Celso Nassif Filho
Júlio Antônio Stédile Ribeiro
Rogério Pasinato
Mário Ferraz

Sala Plátano - Mesa Redonda 
COMPLICAÇÕES EM RINOPLASTIA
Moderador: José Roberto Parisi Jurado
Secretário: Waldir Carreirão Neto

Speech-easy - Fabíola Juste
Aprendizagem motora - Claudia Regina Furquim Andrade
Software de aprendizagem - Silmara Rondon
Tempo de Discussão: 20 min.

Atuação Fonoaudiológica em Implante Coclear - Ana Claudia 
Martinho de Carvalho
Avaliação não-verbal - Talita Fortunato -Tavares
Tempo de Discussão: 20 min.

Gordura - Hégena Libia Costa
Ácido Hialurônico - Patrícia Nakahodo
Polimetilmetacrilato - Bruno Paulucci
Ácido Hialurônico Associado a Toxina Botulínica - Carlúcio Ragognete
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 1 - Painel
PREENCHIMENTOS FACIAIS
Coordenador: Raimar Weber

Roteiro de interpretação - Ralph Silveira 
Indicações e Tipos de Estudo - Estelita Betti
Polissonografi a na Criança - Sulene Pirana
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Ipê Amarelo - Painel 
POLISSONOGRAFIA - O QUE VALORIZAR ALÉM DO IAH?                                          
Coordenadora: Estelita Betti  

Debatedores 
Rodrigo de Paula Santos
Marcos Alexandre da Franca Pereira
Marcio Nakanishi

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
ACESSO ENDOSCÓPICO À TUMORES DA REGIÃO SELAR E PARA 
SELAR
Moderador: Fabrizio Ricci Romano
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28/05 - 11h20 - 12h40

Auditório Hortênsia 3 - Mesa Redonda
O PACIENTE IMPLANTADO CONTINUA SENDO UM DEFICIENTE 
AUDITIVO? CAPAZ OU INCAPAZ PARA O TRABALHO?
Moderadora: Mara Gândara

Anatomia da Fossa Infratemporal - Felipe Sartori Fortes
Acesso Endoscópico à Sela Túrcica - Bernardo Cunha Araújo Filho
Segurança em Cirurgia Endocópicas Avançadas - Ian Selonke
Tratamento cirúrgico de alguns  tumores malignos nasossinusais - 
Luiz Augusto Nascimento
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel 
CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS AVANÇADAS

Sala Ipê Amarelo - Mini-Curso 
NOVA METODOLOGIA: EPRIME (TEMPO DE REAÇÃO)
Secretária: Laura MangilliSala Tulipa - Sessão Interativa

DISTÚRBIO FONOLÓGICO: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Secretária: Marina Puglisi

Debatedores
Sergio Luis Miranda
Oscimar Benedito Sofi a
Cristiano Tonello 

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
CIRURGIA ORTOGNÁTICA E CRANIOMAXILOFACIAL - INDICAÇÕES 
E RESULTADOS   
Moderador: Luiz Ubirajara Sennes

Patricia Arena Abramides

Ricardo Ferreira Bento 
João Alberto Maeso Montes
Tatiana Della Giustina

Sala Gerânio - Mini-Curso 
AVALIAÇÃO VESTIBULAR NO IMPLANTE COCLEAR

Tumores de Tireóide - Marcos Nemetz
Patologias das Paratireóides - Rodrigo Augusto de Souza Leão
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
TIREÓIDE E PARATIREÓIDE 
Coordenador: Marcos Nemetz

Otologia Rinologia Laringologia Fonoaudiologia
* a participação dos palestrantes está condicionada a sua inscrição no 10º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia, através do site. Grade sujeita a alterações

Outras especialidades

Fabiola Juste
Talita Fortunato Tavares

Medidas de fala como avaliação complementar ao diagnóstico e 
tratamento do distúrbio fonológico - Haydée  F. Wertzner
Diferentes enfoques no tratamento do distúrbio fonológico - 
Helena Bolli Mota 

Desafi os da Ponta Nasal - Antônio Carlos Cedin
Enxertos em dorso nasal - Marco Antonio Tuzino
Blefaroplastia Inferior com Suspensão do Terço Médio - Artur Grinfeld 
Blefaroplastia no Idoso - Carlos Alberto Caropreso
Rinoplastia no Idoso - Julio Gil
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Cipreste - Painel 
COMO EU FAÇO EM CIRURGIA PLÁSTICA DA FACE?                        
Coordenador: Wilson Dewes
Secretário: Charisse Assuane

Debatedores
Ronaldo Frizzarini
Agricio Crespo
Luiz A. P. Figueiredo
Andre Duprat

Auditório Araucária - Sessão Interativa
ERROS COMUNS NO DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DAS DISFONIAS - 
CADA  PARTICIPANTE LEVARÁ UM CASO PARA DISCUTIR   
Moderador: Osiris do Brasil   

Timpanoplastia e reconstrução simultânea com próteses - prós e 
contras - Eduardo Tanaka Massuda
Peculiaridades nas reconstruções em malformações de cadeia 
ossicular - André Luiz Lopes Sampaio
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel 
RECONSTRUÇÃO DE CADEIA OSSICULAR 

12:40 - 13:50 - Almoço
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Vantagens e desvantagens da inserção do feixe de eletrodos 
pela janela redonda - Domingos Lamônica Neto
Indicações atuais do implante coclear - José Cláudio de Barros Cordeiro
Fluxograma na avaliação e indicação do IC em crianças? - 
Miguel Hyppolito
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Plátano - Painel
IMPLANTE COCLEAR 
Coordenador: Robinson Koji Tsuji          

Sala Cipreste - Painel
IMPLANTE COCLEAR E LINGUAGEM                        
Coordenadora: Maria Valeria Goffi  Gomez                               
Secretária: Bruna Lins Porto

Tratamento do RFL na criança - Elza Lemos
IBP - Qual o melhor? Quais são os efeitos colaterais e efeitos do 
uso a longo prazo? - Jeferson D´Avila
O que fazer quando o IBP não funciona? Quais as indicações 
cirúrgicas, limitações e riscos? - Fatima Regina Abreu Alves
Phmetria e Bioimpedância: quando indicar e o que valorizar? - 
Claudia Eckley
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 2 - Painel
DÚVIDAS RECORRENTES EM RFL
Coordenadora: Claudia Eckley

Debatedores
Ana Paula Saccab Zarzur
Natasha Mascarenhas Andrade Braga
Alessandro Murano F. Fernandes
Andre Duprat 
Noemi de Biasi

Auditório Hortênsia 1 - Mesa Redonda
DISFONIAS NEUROLÓGICAS - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Moderador: Agricio Nubiato Crespo

Tipos de enxertos para reconstrução de membrana timpânica - 
Clarice Maria Saba Silva
Revisão da cirurgia do colesteatoma: difi culdades técnicas - José Jarjura
Alternativas cirúrgicas na ausência de estribo - Jair Cortez Montovani
Otites - Casos Atípicos - Rosana E. Hishiki
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Azaléia - Painel
DESAFIOS NA OTITE MEDIA CRÔNICA     
Coordenadora: Clarice Maria Saba Silva    

Ouvir e/ou escutar: uma boa questão de linguagem - Brasília 
Maria Chiari
O processo de seguimento do indivíduo implantado - Ana 
Teresa de Matos Magalhães
Principais aspectos na estimulação de linguagem da criança 
implantada - Debora Befi  Lopes
A terapia fonoaudiológica em indivíduos implantados - Anna 
Maria Amaral
Tempo de Discussão: 20 min.

Endoscopia de Contato:  Indicações e Limitações - Flavio Augusto 
Passarelli  Prado
Avaliação Laboratorial do Biofi lme - Thiago Bezerra
Evolução Clínica de Pacientes Submetidos a Sinuplastia por Balão  - 
Estelita Betti
Uso do Navegador em Cirurgias Endoscópicas Endonasais - 
Wilson Ayres
Tempo de Discussão: 20 min.

Sala Gerânio - Painel
NOVAS FERRAMENTAS EM RINOLOGIA

EOA - Renata Di Francesco
O papel  do PEATE - Juliana Bertoncelo
Quando realizar potencial vocado auditivo de estado estável - 
Marcelo Ferreira da Silva
Tempo de Discussão: 20 min.

Auditório Hortênsia 3 - Painel
TANU
Coordenadora: Renata Di Francesco  

Debatedores
José Celso Rodrigues de Souza
Hélio Andrade Lessa
Monica Majeski

Auditório Araucária - Sessão Interativa
DIFERENTES TÉCNICAS DE TIMPANOPLASTIAS E RESULTADOS 
PESSOAIS
Moderador: Roberto Bonanomi

Sala Tulipa - Painel
SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE AUDITIVA EM CRIANÇAS 
Coordenadora: Jeziela Raimundo  
Secretária: Amanda Moura

Etapa de pré-seleção e achados audiológicos - Teresa Momensohn
Principais considerações na seleção da prótese auditiva - Jeziela 
Raimundo
Uso de medidas objetivas na verifi cação - Patricia Simonetti
Tempo de Discussão: 20 min.
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Transfer

Você poderá adquirir ou alterar seu trensfer, procurando a Sala VIP da Brocker Turismo no Aero-
porto de Porto Alegre ou no balcão que estará no Hall de entrada do ExpoGramado, durante o 
período do Congresso.

Valores: 
• de 0 a 5 anos - grátis
• de 6 a 10 anos - R$ 67,50
• acima de 10 anos - R$ 135,00

Agência Ofi cial de Passagens Aéreas

Elitte World Travel - Embratur 7.079.889
Telefax (11) 3151–4748 – Celular Corporativo: (11) 7339-3999
E-Mail: elitte@elitte.tur.br
Agência Ofi cial – Parte Aérea – Congresso FORL 2011
Tarifas com desconto para o Congresso!
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Período
Membros Beneméritos(*) 
da FORL sem acreditação 

automática

Membros Beneméritos(*) 
da FORL c/ acreditação 

automática

Médicos ORL 
(**)

Médicos Outras 
Especialidades (**)

Residentes 
(**)

Fonoaudió-
logos

Alunos Fono
Alunos 

Medicina

No Local R$650,00 R$669,50  R$ 650,00  R$  650,00  R$ 400,00  R$ 250,00  R$ 250,00 R$ 250,00 

(*) Para ter direito a isenção no 10º Congresso da FORL, é preciso se tornar Membro Benemérito da FORL e pagar a doação de 01/01/2011 até 30/04/2011.

(**) Para acreditação automática junto ao CNA, será acrescido o valor de R$19,50, mas essa cobrança é opcional.
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Apresentação Oral 

de Trabalhos Científi cos
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia

Os trabalhos serão apresentados na Sala Jasmim, sendo os de Fonoau-
diologia no dia 26/05/11 e os de Otorrinolaringologia no dia 27/05/11.

No dia 28/05/11 às 10h30, será posto no estande da FORL a lista dos 05 
melhores trabalhos de cada especialidade para que os respectivos tra-
balhos sejam reapresentados neste mesmo dia, às 12h40, sendo os de 

Fonoaudiologia na Ipê Amarelo e os de ORL na Sala Jasmim.

A premiação dos trabalhos será feita no dia 28/05/11, na Festa de En-
cerramento do 10º Congresso da FORL.



34

www.forl.org.br/congresso2011Trabalhos Científi cos
O

TO
R

R
IN

O
LA

R
IN

G
O

LO
G

IA 27/05 - 08h00 - 08h10

Título: Paralisia de prega vocal na abordagem cirúrgica da coluna cervical por via anterior
Autor Principal: Luciane Mazzini Steffen
Coautores: Nedio Steffen, Erasmo Zardo
Resumo: Objetivo: Avaliar indivíduos portadores de hérnia de disco cervical, tratados cirurgicamente por via cervical anterior, identificando alterações da mobilidade 
da prega vocal pré e pós cirurgia e descrever variáveis associadas a este desfecho. Material e Métodos: Estudo intervencionista, transversal, de grupo, contemporâneo 
e prospectivo em 30 indivíduos portadores de hérnia de disco cervical, posterior ou póstero-lateral, submetidos a tratamento cirúrgico pelo Serviço de Traumatologia e 
Ortopedia do Hospital São Lucas da PUCRS. Para identificar comprometimento neural das pregas vocais, realizou-se exame videolaringoscópico pré e pós tratamento-
cirúrgico. Resultados: Dos 30 indivíduos incluídos neste estudo, 3 apresentaram alteração da mobilidade de prega vocal de forma temporária, sendo 2 à direita e 1 à 
esquerda. Estes 3 pacientes foram abordados em 2 níveis cervicais e todos tinham o nível 2(C5 - C6) comprometido. Não houve significância estatística em relação 
ao lado da abordagem cirúrgica com o aparecimento de lesão neural. Conclusão: Embora sem significância estatística, a alteração da mobilidade de prega vocal pós-
operatória em cirurgia da coluna cervical por via anterior manifestou-se por paresia e ocorreu predominantemente no lado direito com incisão transversal. Esta situação 
guarda relação com o nível 2, com o número de níveis simultâneamente abordados e com tempo de exposição cirúrgica.

27/05 - 08h10 - 08h20

Título: Comparação entre o uso de próteses do tipo PORP e TORP com reconstrução com enxertos de cartilagem nas timpanoplastias do tipo III: técnicas cirúrgicas, 
evolução pós-operatória e resultados audiométricos
Autor Principal: Pedro Ivo Machado Pires de Araújo
Coautores: Vitor Yamashiro Rocha Soares, Fayez Bahmad Júnior, Rafaela Aquino Lopes, Gustavo Subtil Magalhães Freire, Priscila Carvalho Miranda
Resumo: a cirurgia da otite média crônica é realizada para erradicar a doença da orelha média e restituir o mecanismo condutivo de audição. O objetivo do trabalho é 
comparar, através de uma análise retrospectiva, os eventos pós-operatórios e os resultados audiométricos de dois grupos de pacientes submetidos a timpanoplastia do 
tipo III: reconstrução da cadeia ossicular com cartilagem e reconstrução da cadeia ossicular com próteses de substituição ossicular do tipo PORP e TORP.

27/05 - 08h20 - 08h30

Título: Análise comparativa do impacto do edema de Reinke no voice handicap index (VHI)
Autor Principal: Joel Lavinsky
Coautores: Márcio Eduardo Broliato, Geraldo Druck Sant’anna, Marília Ribeiro Brum, Vinicius Cassol da Rosa, Mariana Bussmann
Resumo: Objetivo: O VHI, composto de 30 questões, vem sendo utilizado para identificar a severidade das alterações vocais. a avaliação é baseada na percepção do 
próprio paciente quanto a sua doença. Atualmente, já está traduzido para diversas línguas. a literatura é escassa e com número limitado de participantes quanto à 
avaliação do VHI nos pacientes com Edema de Reinke (ER). Material e método: Foram incluídos 122 pacientes com doenças laríngeas do Ambulatório de Laringe e Voz da 
Santa Casa de Porto Alegre. Desses, 22 (18%) apresentavam diagnóstico clínico e endoscópico de ER. Além do VHI, todos os pacientes foram avaliados com questionários 
padronizados. Resultados: a média de idade da amostra foi de 51.1 anos, sendo 95.4% mulheres. O sintoma mais relevante foi engasgos freqüentes (55%). Tabagismo 
atual esteve presente em 73% (exposição média de 26.6 anos). O valor médio do VHI global foi de 35.43 (físico: 16.3, funcional: 9.2 e emocional: 9.1). Comparada às 
demais doenças laríngeas, o ER foi a quarta em maior impacto no VHI. Conclusões: Existe somente um estudo com análise de subgrupo em ER (6 pacientes) e que utilizou 
o VHI, porém com resultados (45.7) diferentes dos encontrados em nosso estudo (35.4). de acordo com estudos prévios que correlacionam o grau de disfonia com o VHI, 
a nossa amostra apresentou sintomas leves e com predomínio do componente físico. Embora a amostra com ER tenha apresentado valores pouco expressivos no VHI, 
encontra-se entre as quatro doenças laríngeas com maior impacto, comprometendo a qualidade de vida de forma significativa.

27/05 - 08h30 - 08h40

Título: Avaliação vocal de pacientes com distonia laríngea de adução pré e pós-aplicação de toxina botulínica: análise preliminar
Autor Principal: Itatiane Queiroz Dias
Coautores: Hilton Marcos Alves Ricz, Nathália Dos Reis, Telma Kioko Takeshita, Lílian Aguiar-Ricz
Resumo: Objetivo: avaliar a voz de pacientes com diagnóstico de distonia laríngea de adução, pré e pós-aplicação da toxina botulínica. Material e Método: participaram 
nove indivíduos (dois homens e sete mulheres) com idade variando de 40 a 79 anos, com diagnóstico de distonia laríngea de adução. Os participantes receberam 
aplicação de 20Ui de toxina botulínica (Dysport®) no músculo tireoaritenóideo esquerdo, guiada por eletromiografia, e tiveram a voz registrada antes e quatro 
semanas após aplicação da mesma, utilizando-se as vogais prolongadas /a/, /i/ e /u/ e contagem de números de 1 a 30. As amostras obtidas foram analisadas por 
três fonoaudiólogos especialistas em voz por meio da avaliação perceptivo-auditiva, utilizando-se a escala GRBASI, pré e pós-tratamento. Resultados: para a maioria 
dos participantes, o grau geral da disfonia melhorou, a rugosidade e soprosidade pioraram, a astenia manteve-se estável, e a tensão e a instabilidade melhoraram. 
Conclusão: ocorreu melhora vocal após o tratamento com toxina botulínica, diminuindo o grau dos parâmetros que se encontravam mais alterados antes do tratamento 
(tensão e instabilidade por quebra de sonoridade), melhorando assim, o grau geral da disfonia. Entretanto, houve um aumento de outros parâmetros (rugosidade e 
soprosidade), como resultado da paralisia laríngea provocada.
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27/05 - 08h40 - 08h50

Título: Diagnósticos laríngeos em crianças disfônicas
Autor Principal: Regina Helena Garcia Martins
Coautores: Bruno Marcos Zeponi Fernandes de Mello, Bruno Marcos Zeponi Fernandes de Mello, Renata Mizusaki Iyomasa, Caio Hidalgo, Elaine Lara Mendes Tavares, 
Adriana Bueno Benito Pessin
Resumo: Objetivos - analisar o perfil clínico e os diagnósticos laríngeos em uma população infantil. Casuística e Métodos - foram incluídas 368 crianças de 4 a 18 
anos atendidas em um hospital universitário com sintomas de disfonia, sendo excluídas aquelas com prontuários incompletos e que não permitiram as avaliações. 
Todas foram submetidas ao exame de videolaringoscopia (nasofibroscopia ou telescopia) para esclarecer o diagnóstico. Resultados: as crianças foram divididas em 
faixas etárias menores: 4 a 6 (n-38; 10,3%), 7 a 9 (n-131; 35,6%), 10 a 12 (n-142; 39,7%), 13 a 15 (n-27; 7,35%) e 16 a 18 (n-26; 7,05%). Houve predomínio do gênero 
masculino (n-234; 63,6%) sobre o feminino (n- 134; 36,4%). Entre os fatores predisponentes para a disfonia, destacou-se o abuso vocal, relatado por 187 delas (50,8%). 
O tempo dos sintomas variou entre menos de 1 mês (n-4; 1,08%), entre 1 mês e 1 ano (n-138; 37,5%) e acima de 1 ano (n-226; 61,4%). Os principais diagnósticos 
laríngeos encontrados foram: Nódulos vocais (n-200; 54,34%), cisto vocal (n-48; 13,04%), nódulo/cisto (n-28; 7,6%), espessamento mucoso (n-27; 7,33%), disfonia 
funcional (n-8; 2,17%), paralisia (n-6; 1,63%), sulco vocal (n-5; 1,35%), outros (n-16; 4,34%). Conclusões: sintomas vocais foram mais freqüentes em crianças de 10 
a 12 anos, com predomínio entre os meninos. Apresentaram curso crônico na maioria dos casos, há mais de 1 ano. Os nódulos e os cistos vocais foram as lesões mais, 
diagnosticadas pelos exames endoscópicos.

27/05 - 08h50 - 09h00

Título: Reflux finding score (RFS) em pacientes com edema de Reinke
Autor Principal: Joel Lavinsky
Coautores: Márcio Eduardo Broliato, Vinicius Cassol da Rosa, Mariana Bussmann, Marilia Ribeiro Brum, Geraldo Druck Sant’anna
Resumo: Introdução: O RFS é um instrumento de escala de gravidade composto de 8 itens baseado nos achados da telelaringoscopia rígida. Um escore de 7 ou superior 
é altamente preditivo da presença de refluxo faringo-laríngeo (RFL). Material e método: Incluídos 15 pacientes do Ambulatório de Laringe e Voz da Santa Casa de Porto 
Alegre com diagnóstico clínico e endoscópico de edema de Reinke (ER). Além do RFS, foram aplicados questionários clínicos e epidemiológicos padronizados. Resultados: 
a média de idade foi de 49.7 anos, maioria do sexo feminino. Todos pacientes apresentaram algum grau de hipertrofia de laringe posterior. O pseudo-sulco vocal foi 
encontrada em 6 pacientes (40%). Enquanto a hiperemia laríngea esteve presente na totalidade dos pacientes, o edema de laringe posterior, somente em dois terços 
dos casos. a maioria dos pacientes (96,6%) obteve valores de RFS superiores ou iguais a 7 (positivo), sendo a média de 10,1 pontos (DP=2,9). Discussão: Estudo prévio 
com pHmetria de duplo-probe encontrou uma prevalência de 90% de RFL (média 7,3) em pacientes com ER (20 pacientes). No mesmo estudo, o RFL foi 5 vezes mais 
comum no ER quando comparado ao grupo controle. O RFS pode corroborar aos resultados da pHmetria e ser útil no diagnóstico do RFL nos pacientes com ER, já que o 
padrão-ouro é um exame desconfortável e trabalhoso. Conclusões: Os achados endoscópicos sugestivos de RFL estão presentes na quase totalidade dos pacientes com 
ER. O RFS mostrou importante utilidade nessa avaliação e concordante com trabalhos que utilizaram o padrão-ouro.

27/05 - 09h00 - 09h10

Título: Efeito de um programa de reeducação respiratória e postural sobre os parametros ventilatórios de crianças respiradoras bucais
Autor Principal: Eliane Castilhos Rodrigues Corrêa
Coautores: Fabiana Ferreira, Priscila Weber, Jovana Milanesi
Resumo: Objetivo: Investigar o efeito de um programa de reeducação respiratória e correção postural em Bola Suíça sobre os parâmetros ventilatórios de crianças 
respiradoras bucais. Métodos: Os parâmetros ventilatórios foram aferidos através das medidas de amplitude tóraco-abdominal pela cirtometria, pressões inspiratórias 
(PIM) e expiratórias Máximas (PEM) e da capacidade inspiratória (CI) de 14 crianças com idade média de 9,45 anos. As 14 crianças foram submetidas a 10 sessões de 
reeducação respiratória e postural na Bola Suíça, sendo posteriormente reavaliadas. Destas, 9 continuaram o tratamento realizando mais 10 sessões, sendo avaliadas 
novamente após a 20° sessão. a partir do teste de normalidade, foi aplicado o teste T pareado com nível de significância de 5%. Resultados: Observou-se redução 
significante dos valores das medidas nos níveis axilar e xifóide (p= 0, 003 e 0,04, respectivamente) e aumento no nível umbilical (p= 0, 007). Quanto à PIM houve 
aumento significante (p=0,015) na comparação dos valores pré e após 20ª sessão. O mesmo foi observado na avaliação da CI (p= 0, 012). Apesar dos valores relativos 
à PEM terem aumentado em 10 sessões, não foram estatisticamente significativos (p= 0, 504). Conclusão: Os resultados obtidos evidenciam a fisioterapia mostrou-se 
efetiva para a mudança de padrão respiratório em 10 sessões, porém a força muscular inspiratória e a capacidade inspiratória mostraram resultados significativos após 
um maior período de tratamento, ou seja, 20 sessões.

27/05 - 09h30 - 09h40

Título: Avaliação dos distúbios do equilíbrio na terceira idade
Autor Principal: Viviane Saldanha de Oliveira
Coautores: Nina Raisa Miranda Brock, João Bosco Botelho, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, Gisele da Silva Gonzaga, Marcelo Lins Gomes
Resumo: OBJETIVO: Avaliar o perfil clínico dos pacientes com queixas de tonturas, identificar os principais sintomas e as etiologias relacionadas com a perda do 
equilíbrio no paciente idoso. MATERIAL e MÉTODOS: Idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais com queixa de tontura. Os pacientes submeteram-se a anamnese, 
exame físico e exames laboratoriais para investigação de tonturas. RESULTADOS: Participaram do estudo 16 idosos de ambos o sexos, sendo 9 (56,3%) do sexo 
masculino e 7 (43,8%) do sexo feminino, com média de idade de 68,13 (60 - 86) anos. Houve uma prevalência dos sintomas: tontura, em 15 (93,8%) pacientes; cefaléia 
em 9 (56,3%); vertigem em 8 (50%); hipoacusia e zumbidos em 10 (62,5%) pacientes. Das comorbidades mais prevalentes, observou-se que 6 (37,5%) pacientes eram 
hipertensos e 5 (31,3%) declararam ser portadores de diabetes, além de 3 (18,8%) pacientes apresentarem hipertensão associada a diabetes. Nas provas de equilíbrio, 
6 (37,5%) pacientes apresentaram lateralização na prova de Romberg e 5 (31,3%) pacientes mostraram instabilidade postural ao teste de Untenberger-Fukuda. Das 
alterações laboratoriais, houve maior prevalência de níveis aumentados de glicemia, visto em 7 (43,8%) pacientes; colesterol em 8 (50,0%) pacientes e LDL em 9 (56,3%) 
pacientes. CONCLUSÕES: Os principais sintomas relacionados com tontura são cefaléia, vertigem, hipoacusia e zumbidos. As alterações nos testes de equilíbrio estático e 
dinâmico foram pouco significativas. As altas taxas de glicemia, colesterol e LDL são prevalentes e a presença de comorbidades é fator agravante do quadro de tontura.
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27/05 - 09h40 - 09h50

Título: Prevalência e características morfológicas de respiradores bucais em escolares da rede municipal de Contagem - MG
Autor Principal: Adenilson Cesar Batista
Coautores: Henrique Queiroz Correa Garchet, Luciane Maria Pereira Michel, Vanessa Ribeiro Orlando, Mariana Moreira de Castro, Mirian Cabral Moreira de Castro
Resumo: Objetivo: verificar a prevalência em escolares das alterações como olheiras, ausência de selamento labial, projeção anterior do pescoço, ressecamento 
labial, mordida aberta e maloclusão, descritas no complexo de alterações morfológicas do respirador oral. Materiais e Métodos : 447 escolares da Rede Municipal 
de Contagem- MG , entre seis e treze anos de idade, submetidos a exame clínico e odontológico. a respiração foi testada pelo espelho de Altmann e teste com água 
filtrada, no qual a criança era orientada a colocar a água na boca sem engolir por três minutos. Os critérios de Angle foram utilizados para a classificação de maloclusão. 
As características em análise foram documentadas. Resultados : 45% respiração bucal, sem associação com gênero. 32% sem selamento labial, 21,3% com projeção 
anterior do pescoço, 23,3% olheiras, 36,9% ressecamento labial, mordida aberta em 21,3%, protrusão da mordida em 23%. Conclusões : concordância com dados 
da literatura, associação estatisticamente significante entre respiradores bucais e alterações morfológicas descritas. Assim, as mesmas poderiam ser utilizadas como 
indicadores de suspeição clínica da síndrome do respirador oral , levando ao diagnóstico precoce e correto.

27/05 - 09h50 - 10h00

Título: Avaliação da incidência de recidivas em microcirurgias de laringe
Autor Principal: Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira
Coautores: Luiz Guilherme Patrial, Marcos Mocellin, Evaldo Dacheux de Macedo Filho, Guilherme Catani, Andrea Marçal Szpak Zraik
Resumo: Introdução: Lesões de pregas vocais representam um problema significativo para os otorrinolaringologistas, por serem patologias comuns e que necessitam de 
tratamento multidisciplinar, a microcirurgia é uma forma de tratamento endoscópico de diferentes doenças da laringe. Objetivos: Avaliar a prevalência das microcirurgias 
de laringe no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e a incidência de recidivas cirúrgicas. Materiais e Métodos: 
Estudo retrospectivo, realizado através dos resultados dos estudos anatomopatológicos dos materiais cirúrgicos de pacientes submetidos a microcirurgia de laringe no 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, desde agosto de 2008 à agosto de 2010. Resultados: Entre as 75 cirurgias realizadas, houve uma incidência de 
27 papilomas de laringe (36%), 13 pólipos (17,33%), 11 nódulos vocais (14,67%), 8 carcinomas espinocelulares (10,67%), 5 cistos laríngeos (6,67%), 3 hiperplasias 
epiteliais (4%), 2 edemas de Reinke (2,67%), 2 inflamações crônicas inespecíficas (2,67%), uma displasia epitelial (1,33%), um paciente com leishmaniose laríngea 
(1,33%), uma membrana laríngea (1,33%) e uma neoplasia intra-epitelial (1,33%). Nove cirurgias foram realizadas em pacientes submetidos a 1 ou mais procedimentos 
prévios (12%). Dessas nove re-operações, 8 foram realizadas em pacientes com diagnóstico de papilomatose laríngea (88,89%) e uma foi realizada em paciente com 
pólipo em cordas vocais (11,11%). Conclusões: a maior prevalência das lesões laríngeas encaminhadas para cirurgia foi determinada pela papilomatose, seguida dos 
pólipos e dos nódulos vocais. a papilomatose laríngea apresentou a maior taxa de recidiva cirúrgica, explicada pela comum recorrência da doença.

27/05 - 10h00 - 10h10

Título: Cirurgia endoscópica transesfenoidal para ressecção de tumor de hipófise-análise de 129 pacientes operados na Santa Casa de Belo Horizonte
Autor Principal: Mariana Moreira de Castro Denaro
Coautores: Fernanda Filgueiras Maciel, Míriam Cabral Moreira de Castro, Atos Alves de Souza, Luciane Maria Pereira Michel, Vanessa Ribeiro Orlando
Resumo: Adenoma hipofisário constitui mais de 90% dos tumores intraselares. O tratamento de escolha é cirúrgico, utilizando técnica endoscópica, via transesfenoidal. 
Objetivos: Estudar a prevalência de tumores secretantes e não secretantes em pacientes com adenoma hipofisário, operados por via endoscópica nasossinusal e avaliar 
as complicações. Materiais e Métodos: Avaliados prontuários de 129 pacientes com tumor hipofisário submetidos à técnica endoscópica transesfenoidal, na Santa Casa 
de Belo Horizonte. Resultados: 96 pacientes (74,42%) com tumor funcionante, 33 (22,58%) com tumor não funcionante. Entre os secretores, o mais prevalente foi o 
produtor de hormônio de crescimento, 15 pacientes, (7,65%); seguido do prolactinoma, 9 pacientes(6,98%); produtor de hormônio adrenocorticotrófico, 8 pacientes 
(6,20%). O menos comum foi o produtor de hormônio tireotrófico, 1(0,78%). a principal complicação foi fistula liquórica, 11(8,5%). Destes, 7(5,53%), tiveram resolução 
com tratamento conservador e 4(3,1%), foram re-operados. Meningite ocorreu em 4 pacientes (3,1%), com cura após antibioticoterapia. Um paciente evoluiu para óbito 
devido à hemorragia no pós operatório. Conclusões : técnica endoscópica transesfenoidal tem menores taxas de morbidade e mortalidade quando comparadas à via 
transcraniana. Os tumores não secretantes foram os mais prevalentes, destes o produtor de GH foi o mais encontrado. Baixo índice de complicações foi observado e a 
principal delas foi fístula liquórica .

27/05 - 10h10 - 10h20

Título: Avaliação da reprodutibilidade ultrassonográfica como método para medida do tecido subcutâneo da ponta nasal
Autor Principal: Bruno Alvarenga Silva Loredo
Coautores: Marcell de Melo Naves, Rogério Costa Sousa, Alcides Cavasini Neto, Lucas Gomes Patrocínio, Raphael Alves Ferreira Tomé
Resumo: INTRODUÇÃO: a prévia avaliação da anatomia do paciente é fundamental para se atingir uma ponta nasal bem definida e refinada em rinoplastia. a espessura 
do tecido subcutâneo e o tecido adiposo interdomal são estruturas essenciais para a harmonia estética dessa região. Técnicas de mensuração dessas estruturas no 
paciente “in vivo” não estão padronizadas na literatura. OBJETIVO: Avaliar a variabilidade interobservador do método ultrassonográfico para medida da espessura do 
tecido subcutâneo da ponta nasal por meio de técnica padronizada. MATERIAIS e MÉTODOS: 47 voluntários foram submetidos a ultrassonografia da ponta nasal por 
dois médicos especialistas em radiologia, independentemente, que utilizaram a mesma técnica de exame previamente padronizada com transdutor eletrônico linear na 
freqüência de 5 a 9 MHz. Foi avaliada a espessura do tecido subcutâneo através da medida do ponto de maior projeção do domo da cartilagem alar maior até a pele. 
Desenho científico utilizado: prospectivo RESULTADOS: As médias das medidas do tecido subcutâneo da ponta nasal obtidas pelos examinadores não apresentaram 
diferenças estatisticamente significante (p = 0.5303). Na análise da reprodutibilidade entre examinadores encontrou-se coeficiente de correlação interclasse r (Pearson) 
0,9333, isto é, uma excelente reprodutibilidade interobservadores. CONCLUSÃO: a ultrassonografia demonstrou-se reprodutível e de excelente concordância entre os 
examinadores para avaliação da espessura do tecido subcutâneo da pele e pode auxiliar o cirurgião na análise pré operatória do paciente e na escolha da melhor técnica 
cirúrgica para cada caso.
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27/05 - 11h20 - 11h30

Título: Existe diferença histológica entre hipertrofia tonsilar e tonsilite de repetição?
Autor Principal: Fernanda Madeiro Viana
Coautores: João Paulo Barnewitz, Viviane Nunes da Costa, Leonardo Radunz Vieira, Caroline Dib, Rita de Cássia Soler
Resumo: INTRODUÇÃO O anel linfático de Waldeyer, cujos principais componentes são as tonsilas faríngeas e palatinas, é de grande importância devido a sua 
localização anatômica estratégica na entrada da orofaringe. Este órgão tem como função primordial combater os agentes infecciosos que utilizam a cavidade oral como 
porta de entrada. OBJETIVO Realizar um estudo sobre as diferenças anatomopatológicas das estruturas linfóides do anel linfático de Waldeyer em tonsilites crônicas e 
tonsilas hipertróficas. MATERIAIS e MÉTODOS Revisão de literatura dos últimos 20 anos das diferentes alterações anatomopatológicas em artigos científicos publicados 
na Pubmed, Medline, Bireme e revista da ABORLCCF. RESULTADOS Foram selecionados dez artigos científicos, cujos temas foram baseados em diferenças histológicas 
entre hipertrofia tonsilar e tonsilites de repetição, incluindo artigos relacionados a anatomopatologia das doenças tonsilares e excluindo artigos referentes apenas à 
bacteriologia das mesmas. CONCLUSÃO Após a revisão sistemática de todos os artigos selecionados verificou-se que a análise histopatológica em pacientes submetidos 
a tonsilectomia por infecção de repetição não demonstrou um padrão específico de alterações macro ou microscópicas quando comparadas à hipertrofia tonsilar. a 
inibição da apoptose celular em tecidos hipertróficos foi a alteração mais evidente encontrada após análise dos tecidos.

27/05 - 10h30 - 10h40

Título: Angiofibroma juvenil: Nossa experiência nos últimos 7 anos e revisão de literatura
Autor Principal: Mariane Barreto Brandão Martins
Coautores: Ronaldo Carvalho Santos Júnior, Francis Vinícius Fontes de Lima, Eduardo Passos Fiel de Jesus, Arlete Cristina Granizo Santos, Valéria Maria Prado Barreto
Resumo: O angiofibroma juvenil é um tumor raro, corresponde a 0,05%-0,5% de todos os tumores de cabeça e pescoço. É bastante vascularizado, apesar de ser 
histológica e biologicamente benigno. Se apresenta quase que exclusivamente em adolescentes do sexo masculino. Origina-se no forame esfenopalatino estendendo-se 
para a fossa nasal e nasofaringe, podendo alcançar também a órbita e a região intracraniana. Objetivo: Descrever a experiência do serviço de otorrinolaringologia do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe no tratamento do angiofibroma juvenil a partir do estudo de 20 casos. Material e método: Estudo retrospectivo 
de 20 casos cirúrgicos acompanhados no período de 2004 a 2011(7 anos). Resultado: a média de idade foi 16 anos, todos do sexo masculino. Os pacientes foram 
classificados de acordo com o estadiamento de Fisch, Andrews e Radkowski, sendo que 5 pacientes(25%) foram classificados como Fisch I/Andrews II/Radkowski IB, 
12 pacientes(60%) foram classificados como Fisch II//Radkowski IIB, 02 pacientes(10%) como Fisch IIIA/Andrews II/Radkowski IIC e 01 paciente(5%) como Fisch IV/
Andrews IV/Radkowski IIIB. a média de tempo cirúrgico foi de 120 minutos e o volume médio de sangramento foi de 300ml. Todos os paciente submetidos à cirurgia 
exclusivamente endoscópica receberam alta hospitalar no dia seguinte à cirurgia realizada. Não houve necessidade de tamponamento nasal nos pacientes que fizeram 
apenas cirurgia endoscópica. Nenhum dos 20 pacientes teve recidiva tumoral até então. Maior tempo de acompanhamento 7 anos. Conclusão: a via endoscópica nasal 
como técnica exclusiva ou associada a outras técnicas abertas mostrou-se segura para ressecção de angiofibromas nos seus diferentes estádios.

27/05 - 10h20 - 10h30

Título: Análise da postura de cabeça em adultos com respiração oral na infância
Autor Principal: Jovana de Moura Milanesi
Coautores: Eliane Castilhos Rodrigues Corrêa
Resumo: Objetivo: O ato de respirar pela boca pode acometer o crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático bem como da postura corporal. Por esta 
razão, crianças que crescem com este estímulo podem apresentar alterações posturais na idade adulta. Este trabalho propôs-se a analisar a postura de cabeça de adultos 
com história de respiração oral na infância. Material e método: Participaram do estudo 44 indivíduos, de ambos os gêneros, de 18 a 30 anos que foram distribuídos 
em dois grupos. O grupo de estudo (GE) foi composto de 24 adultos, 9 homens e 15 mulheres, com história de respiração oral na infância. O grupo de controle (GC) foi 
constituído por 20 adultos, 3 homens e 17 mulheres, sem comprometimento respiratório da infância até a idade atual. Foi realizada a avaliação da postura da cabeça, 
na vista lateral, por meio de biofotogrametria computadorizada com o software SAPo v 0.68®. a normalidade dos dados foi testada pelo teste Lilliefors e a comparação 
entre os grupos pelo teste T de Student com nível de significância de 5%. Resultados: o ângulo craniocervical e a distância cervical apresentaram valores maiores no GE 
(p=0,0000 e p=0,0414). O valor do ângulo de lordose cervical foi menor no GE (p=0,0141). Tais resultados refletem uma maior anteriorização de cabeça no GE quando 
comparado ao GC. Conclusões: Com isso, conclui-se que adultos com história de respiração oral na infância apresentam a postura de cabeça mais anteriorizada quando 
comparadas a adultos que cresceram sem nenhum comprometimento respiratório.

27/05 - 11h30 - 11h40

Título: Ressonância nuclear magnética contrastada em pacientes que apresentam alteração retrococlear no potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE): 
estudo retrospectivo de 42 pacientes.
Autor Principal: Lídia Mendonça de Almeida
Coautores: Almeida, B.M., Capra, D.C.M.O., Castro, J.C.
Resumo: Objetivo: Analisar o resultado da ressonância magnética contrastada de mastóides e crânio em pacientes com alteração retrococlear como conclusão do 
PEATE. Material e Métodos: Realizamos estudo retrospectivo utilizando o livro de registro de PEATE. Separamos os resultados dos exames realizados entre maio/2008 
e setembro/2010 e selecionamos os que apresentavam alteração retrococlear. Apenas os pacientes que possuíam RNM foram incluídos no grupo de estudo. O grupo de 
estudo foi formado por indivíduos que possuíam alteração retrococlear como conclusão do PEATE em pelo menos uma orelha e que possuía RNM de mastóide e crânio. 
Os resultados destes dois exames foram comparados entre si. Resultados: Entre maio de 2008 e setembro de 2010, 224 pacientes foram submetidos ao PEATE. Deste 
total, 42 pacientes (18,75%) apresentaram alteração retrococlear como conclusão do exame. Neste grupo de pacientes, 18 (42,85%) realizaram RNM contrastada, sendo 
que em 11 (61,1%) pacientes apresentaram resultado alterado e 7 (38,87%) pacientes com resultado da RNM dentro da normalidade. Catorze (33.4%) pacientes não 
realizaram RNM. Não conseguimos contato com os pacientes em 10 (23.8%) casos. Conclusão: O resultado da ressonância nuclear magnética de crânio e mastóide 
realizada nos pacientes com alteração retrococlear no PEATE mostrou-se alterado na maioria dos pacientes. O número de pacientes que não realizaram a avaliação 
através de exame de imagem é elevado e preocupante.
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27/05 - 12h10 - 12h20

Título: Reconstrução nasal com cartilagem costal em seqüelas da hanseníase
Autor Principal: Alcides Cavasini Neto
Coautores: Bruno Alvarenga Silva Loredo, José Antônio Patrocínio, Lucas Gomes Patrocínio, Larissa Macêdo de Camargo, Raissa Luciget Mendes Cesar Leao
Resumo: Introdução: a hanseníase é uma infecção granulomatosa crônica da pele, mucosa e nervos periféricos, que muitas vezes leva à deformação grosseira do 
esqueleto nasal e conseqüente formação de uma deformidade do nariz em sela. a destruição do septo nasal e ossos nasais pelo Mycobacterium leprae e posterior 
infecção ainda é visto regularmente em áreas endêmicas de hanseníase. a reconstrução do nariz tem desafiado os cirurgiões por séculos, e diferentes procedimentos 
têm sido propostos e desenvolvidos. Objetivo: Avaliar os pacientes portadores de seqüela nasal por hanseníase submetidos a reconstrução nasal com cartilagem costal. 
Casuística e Método: de janeiro de 2005 a janeiro de 2010, 20 pacientes portadores de seqüela nasal por hanseníase foram submetidos a reconstrução nasal com 
cartilagem costal. Os critérios de inclusão foram: deformidade nasal por hanseníase e cura da doença por no mínimo 2 anos. Os critérios de exclusão foram: recusa do 
paciente e falta de condições clínicas para cirurgia sob anestesia geral. Os pacientes foram acompanhados no pós-operatório por no mínimo 1 ano. Os resultados foram 
avaliados por comparação das fotografias pré e pós-operatórias. As complicações e a satisfação dos pacientes foram avaliadas. Resultados:Na avaliação das fotografias, 
os pacientes apresentaram resultados considerados excelente/bom, regular e ruim. Conclusões: a utilização dessa cartilagem para reconstrução do nariz em sela é de 
fácil manuseio e apresenta bom resultado estético-funcional.

Trabalhos Científi cos

27/05 - 11h40 - 11h50

Título: Avaliação da qualidade de vida de pacientes portadores de síndrome da apnéia hipopnéia obstrutiva do sono em uso de pressão positiva contínua em vias aéreas 
através da aplicação do questionário SF-36
Autor Principal: Fernando Arruda Ramos
Coautores: Vanessa Sokoloski, Edmara Laura Campiolo, Beatriz Rodrigues Montemezzo, Miriam Kuhnen, Lina Ana Medeiros Hirsch
Resumo: Objetivo: avaliar a qualidade de vida de pacientes que fazem uso do CPAP no tratamento da SAHOS severa através do questionário SF-36. Material e 
Método: a pesquisa foi realizada com pacientes de uma clínica de otorrinolaringologia e de uma clínica de fisioterapia de Lages, que tiveram indicação ao uso de CPAP 
para tratamento de SAHOS. Os pacientes responderam ao questionário de qualidade de vida SF-36 , e a um questionário pré-elaborado após terem assinado o TCLE. 
Resultado: a amostra constou de 17 indivíduos, 88,2% dos indivíduos fazem uso do CPAP todos os dias e a média de tempo de uso foi de 37,7 meses. 70,6% dos 
indivíduos consideram o sono pior quando dormem sem o CPAP e 76,5% não conseguiriam ficar sem o CPAP neste momento. 88,2% dos indivíduos responderam que o 
CPAP fez sua qualidade de vida melhorar. Com relação a Capacidade Funcional, a média de pontuação foi 71,1; Aspectos Físicos, a média foi 83,8, em Estado Geral de 
Saúde foi 75,4, Vitalidade foi 68,5 e em Aspectos Sociais, a média foi 75,7,Aspectos Emocionais foi 82,2 e Saúde Mental foi 70,2. Conclusão: Conclui-se com a aplicação 
do questionário de Qualidade de Vida SF-36, em que a média dos escores foi de 75, e com o fato de a grande maioria dos indivíduos terem respondido que o CPAP fez sua 
qualidade de vida melhorar e considerarem o sono pior quando dormem sem o CPAP, que há melhor qualidade de sono e de vida dos indivíduos que fazem uso do CPAP.

27/05 - 11h50 - 12h00

Título: Acesso endoscópico para tratamento do papiloma invertido nasossinusal: um estudo clínico retrospectivo
Autor Principal: Marcus Miranda Lessa
Coautores: Daniel de Oliveira Nunes, Hélio Andrade Lessa, Clara Mônica Figueredo de Lima, Luana Alves de Souza, Raquel Crisóstomo Lima Verde
Resumo: Objetivo:Reportar a experiência da nossa instituição no tratamento do papiloma nasossinusal invertido utilizando acesso endoscópico e comparar os resultados 
obtidos com os relatos da literatura. Pacientes e métodos: Estudo retrospectivo de todos os pacientes com papiloma nasossinusal que realizaram tratamento cirúrgico 
puramente endoscópico no ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período de janeiro de 2004 a maio 
de 2010. Resultados: Um total de 12 pacientes foi incluído neste estudo. O seguimento médio foi de 23 meses. Houve 1 caso de recidiva. Não ocorreu transformação 
maligna nestes casos. Conclusão: O tratamento do papiloma nasossinusal tem sido amplamente beneficiado com o avanço das técnicas endoscópicas, com taxas de 
recorrência equivalentes àquelas reportadas por acesso externo. Exames de imagem são fundamentais no planejamento pré-operatório e na decisão da técnica cirúrgica. 
Um seguimento regular e de longo prazo é essencial para um bom acompanhamento da evolução desta patologia.

27/05 - 12h00 - 12h10

Título: Avaliação da qualidade de vida de pacientes com vertigem posicional paroxística benigna associada à doença de Ménière pré e pós reabilitação vestibular
Autor Principal: Dayra Dill Socher
Coautores: Jan Alessandro Socher
Resumo: Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de pacientes com vertigem posicional paroxística benigna associada à doença de Ménière pré e pós reabilitação 
vestibular. Material e Métodos: Pesquisa descritiva observacional, quali-quantitativa, tendo como amostra 12 indivíduos, 03 do gênero masculino e 09 do feminino, idade 
média de 53,17 ± 15,75 anos, 100% da raça caucasiana, 09 com uso de medicamento e 03 sem. Todos realizaram diagnóstico e tratamento em clínica especializada 
em otorrinolaringologia de Blumenau (SC). O questionário Dizziness Handicap Inventory - versão brasileira que avalia a qualidade de vida com foco nos aspectos físico, 
emocional e funcional foi utilizado para coleta de dados. O mesmo foi preenchido pelos individuos antes da primeira sessão e logo após o término da quinta sessão de 
reabilitação vestibular. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk, seguido pelos testes de Wilcoxon, Friedman e correlação de Spearman. Todas 
as análises foram processadas no software BioEstat 4.0 considerando p< 0,05. Resultados: Observou-se uma melhora significativa nos escores de todos os aspectos, 
com valores medianos variando de 12 para 0 no físico, de 06 para 01 no emocional e de 11 para 01 no funcional. Não foram observadas correlações entre os escores e 
as características da amostra. Conclusão: a reabilitação vestibular mostrou ser um método eficaz para o tratamento de pacientes com vertigem posicional paroxística 
benigna associada à doença de Ménière, melhorando a qualidade de vida dos mesmos, com maior influência sobre o escore do aspecto físico, independente da idade, 
gênero ou uso de medicamento.
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27/05 - 12h20 - 12h30

Título: Complicações em blefaroplastia: como evitá-las e corrigí-las
Autor Principal: Bruno Alvarenga Silva Loredo
Coautores: Carlos Eduardo Arnez Arevalo, Tomas Gomes Patrocínio, Lucas Gomes Patrocínio, Alcides Cavasini Neto, Lívia de Freitas Rodrigues
Resumo: a blefaroplastia é a cirurgia estética da face mais realizada no mundo. Suas complicações foram amplamente relatadas na literatura e, apesar de raras, 
devem ser evitadas ou corrigidas. Este estudo avalia a prevalência de complicações de blefaroplastias realizadas em um serviço de otorrinolaringologia de um hospital 
universitário, enfatizando como evitá-las e/ou corrigí-las. Foi realizado um estudo transversal com análise das blefaroplastias transcutâneas realizadas em um período de 
2 anos (Janeiro 2007 – Janeiro 2009), enfatizando a técnica utilizada nas mesmas, as complicações a curto e longo prazo e como evitá-las ou corrigi-las. Foi demonstrada 
grande satisfação estética dos pacientes e um baixo índice de complicações, sendo que as blefaroplastias com emprego da ancoragem cantal lateral obtiveram os 
menores índices. Pode-se concluir que a satisfação estética depende da aplicação dos cuidados pré e pós-operatórios e do emprego da técnica correta individualmente.

27/05 - 13h50 - 14h00

Título: Estudo antropométrico do nariz caucasiano na cidade de Curitiba: importância da avaliação populacional
Autor Principal: Annelyse Cristine Ballin
Coautores: Bettina Carvalho, Cezar Augusto Sarraff Berger, Renata Becker, Rogério Passinato, Marcos Mocellin
Resumo: Introdução: Antropometria é a ciência que estuda o homem e suas medidas. Essas medidas são de grande utilidade em cirurgias faciais, como rinoplastia. 
Para isso é necessário que o cirurgião conheça padrões de estética nasal. Estes são definidos em ideais artísticos de beleza, variando de acordo com a cultura e o 
período histórico. Há necessidade de estudos populacionais sobre medidas antropométricas, para estabelecer os ideais estéticos daquela população. Objetivo: Avaliar os 
parâmetros estéticos dos narizes caucasianos da cidade de Curitiba, e compará-los com ideal da literatura. Materiais e métodos: Estudo prospectivo, de coorte, através 
da avaliação de medidas antropométricas (distância intercantal [IC], distância interalar [IA], comprimento, ângulo nasofrontal [NFA], o ângulo nasolabial [NLA], projeção 
da ponta nasal) dos narizes caucasianos através de fotografias, com comparação com o ideal da literatura, e com análise estatística. Resultados: Foram avaliados 
100 voluntários entre alunos e funcionários ligados à área de Saúde do HC/UFPR. Encontrou-se distância intercantal < distância interalar=88%, média do ângulo 
nasofrontal=137,130 (dp:8), média do ângulo nasolabial=105,430 (dp:10,5), relação largura-comprimento=0,99, e projeção da ponta nasal=0,63(Método de Goode) 
e 2,1:1(Método de Baum). O ângulo naso-frontal apresentou significância estatística entre os sexos (p=0,0008). Discussão: Pelas medidas dos narizes caucasianos 
de Curitiba, trata-se de nariz mais curto, com base mais larga e menos projetado que o ideal. Conclusão: As medidas dos narizes caucasianos de Curitiba diferem do 
padrão estético ideal, demonstrando possível miscigenação da população e a importância dos estudos populacionais para avaliação, aconselhamento pré-operatório e 
planejamento cirúrgico.

27/05 - 14h00 - 14h10

Título: Mastoidectomia robótica: revisão de literatura e análise crítica de sua viabilidade na realidade brasileira
Autor Principal: Felipe de Oliveira Figueiredo
Coautores: Priscila Sequeira Dias, Benivaldo Ramos Ferreira Terceiro, Monica Majeski Dos Santos Machado, Maria Helena de Araújo-Melo, Jorge da Cunha Barbosa Leite
Resumo: OBJETIVO Consiste em realizar uma revisão de literatura utilizando as mais diversas e abrangentes bases de dados acerca de mastoidectomias realizadas 
exclusivamente através de sistemas robóticos, vislumbrando a factibilidade desta tecnologia na realidade brasileira em conjunto com uma avaliação analítica de seus 
fatores positivos e negativos. MATERIAL e MÉTODO Foram realizadas buscas das palavras-chave “Mastoidectomy”, “Robotic”, “Mastoidectomia”, “Robótica” nas 
bases de dados MEDLINE, Lilacs e SciELO utilizando o operador booleano “AND”, em 10 de abril de 2011. RESULTADOS Foram encontradas seis referências, todas na 
base MEDLINE, porém em apenas uma encontramos relatos de mastoidectomias realizadas completamente através do uso de um sistema robótico autônomo, utilizando 
três ossos temporais cadavéricos Neste único relato não ocorreram movimentos indesejáveis durante o procedimento nem qualquer dano a estruturas críticas, com 
alto índice de remoção do tecido ósseo previamente demarcado, com uma acurácia mínima de 96,05% e máxima de 99,99%. CONCLUSÕES Distinguimos os sistemas 
assistentes de cirurgia, que apenas modulam e refinam os movimentos do cirurgião, dos robôs autônomos, que podem ser definidos como sistemas operatórios 
automáticos, livremente programáveis, que atuam independentemente do médico. Atualmente, sua desvantagem resume-se ao fato de serem necessários maiores 
estudos quanto à segurança, pois qualquer descuido durante o planejamento pré-operatório do tecido a ser brocado resultará em um desfecho insatisfatório, ou até 
mesmo trágico, sendo necessário que a máquina fique sob constante vigilância do cirurgião. Todavia, o sucesso destes robôs é iminente tendo em vista sua precisão, 
ausência de fadiga, rapidez de ação e tempo diminuído de intervenção.

27/05 - 14h10 - 14h20

Título: Qualidade de vida de pacientes com tontura submetidos à reabilitação vestibular.
Autor Principal: Taís Menezes Cerqueira Campos
Coautores: Adriana Campos Sasaki, Claudio Monteiro Sasaki, Tatiana Miranda Lessa Santos, Ana Maria C. Moinhos Nogueira
Resumo: a tontura é um dos sintomas que mais ocasiona restrições físicas e funcionais as quais interferem na Qualidade de Vida (QV) da população afetada. Este 
estudo tem como objetivo descrever o impacto da Reabilitação Vestibular na QV de pacientes com tontura de origem periférica. MATERIAL e MÉTODOS: Estudo descritivo 
observacional realizado com pacientes portadores de disfunção vestibular periférica, acompanhados no ambulatório de Otoneurologia do Serviço de Otorrinolaringologia 
do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (COM-HUPES), no período de março a maio de 2010. Todos os participantes responderam a um formulário 
pré-estruturado e ao questionário Dizzines Handicap Inventory (DHI), no início e após o tratamento. RESULTADOS: a amostra foi composta por 20 pacientes, 18 eram do 
sexo feminino e média de idade de 57,90 anos. a análise dos resultados mostrou diferença significativa dos escores do DHI pré e pós-tratamento, a média para o escore 
total foi de 57,9 pré - RV e 22,80 pós - RV (p = 0,023). Na comparação dos aspectos do DHI, o aspecto funcional foi o mais afetado, apresentando a maior média 23,00 
pré - RV e 9,2 pós - RV (p = 0,011). 80% dos pacientes evoluíram com melhora significativa da QV após o tratamento. CONCLUSÃO: a Reabilitação Vestibular influenciou 
significativamente na melhoria da Qualidade de Vida de pacientes com disfunção vestibular periférica.
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27/05 - 14h20 - 14h30

Título: Análise histológica da formação de colágeno do palato mole após utilização de bisturi ultrassônico e eletrocautério em modelo animal
Autor Principal: Fernando Arruda Ramos
Coautores: Denilson Stork Fomin, Aury Nunes de Moraes
Resumo: INTRODUÇAO:O principal componente do tecido cicatricial ou fibrótico é o colágeno após a instalação do dano tecidual, sua síntese inicia-se logo no 
terceiro dia e atinge seu pico máximo em três e seis semanas. Colágenos Tipo I e Tipo III são vistos, através do microscópio óptico de polarização, com cores diferentes.
METODOLOGIA:Através do corte histológico do palato mole de dez animais suínos e um animal suíno controle foram analisar histologicamente a quantidade média 
de colágeno total produzido. O Bisturi Ultrassônico em 5, e o Eletrocautério Monopolar nos outros 5. Um animal foi utilizado como controle. As lâminas com os cortes 
corados com Sirius-Red foram observadas e fotografadas por microscopia de luz em microscópio Olympus BX 50, sob polarização, num aumento de 20 x. As imagens 
digitalizadas foram analisadas no programa Image ProPlus 4.0. RESULTADOS:No colágeno total foi registrado um aumento de 17,97% com o uso do Bisturi Ultrassônico 
comparado com o controle. No colágeno Tipo III foi registrado uma diminuição de 18,28% com o uso do Bisturi Ultrassônico comparado com o controle. No colágeno 
Tipo I foi registrado um aumento de 18,11% comparado com o controle. CONCLUSÃO:A análise histológica do palato mole, após 5 semanas, demonstrou aumento na 
quantidade média do colágeno total e do Tipo I, após uso do Bisturi Ultrassônico, e diminuição na média do colágeno total e Tipo I com Eletrocautério, em relação ao 
animal suíno controle.

27/05 - 14h30 - 14h40

Título: Expressão do gene repórter LacZ a partir de vetor lentiviral em células-tronco da orelha interna de camundongos neonatos: potencial marcador em terapia celular 
experimental para surdez
Autor Principal: Luiz Carlos de Melo Barboza Junior
Coautores: Jeanne Oiticica, Daniela Bertolini Zanatta, Karina Lezirovitz , Bryan Eric Strauss, Luciana Haddad
Resumo: Conclusões: O vetor lentiviral Lego-G-lacZ apresentou alta eficiência de transdução baixa toxicidade em otoesferas in vitro com o protocolo utilizado. Este 
experimento auxilia a viabilizar uma possível terapia para surdez com base em células-tronco, pois permite identificar as células implantadas. Objetivo : Avaliar a 
transdução do gene-reporter LacZ em cultura de células-tronco de orellha interna de camundongos neonatos por transfecção de lentivírus Lego-G LacZ. Material e 
método: Após dissecção microscópica orgão de Corti, foi dissociado enzimática e fisicamente e colocado em cultura contendo fatores de crescimento específicos( a 37oC 
e 5%CO2. Houve formação de otoesferas com células-tronco, aglomerados celulares com propriedades de autorenovação e proliferação. Centrifugou-se a cultura para 
obtenção de precipitado com alta concentração de células (2,6x106). O precipitado de células foi dividido em quatro tubos com 100μl cada e foram adicionados 5, 10, 
15 e 20μl de um concentrado com lentivírus Lego-G LacZ (1x109 partículas/mL). Após a exposição viral das esferas por três horas a 37oC e 5%CO2, adicionamos dois 
ml de meio de cultura aos tubos e mantivemos por dois dias nas mesmas condições. Após fixação das células, realizou-se o ensaio com X-gal, ou seja, reação enzimática 
da �-galactosidase, codificada pelo gene bacteriano LacZ, que cliva o X-gal em galactose e um produto insolúvel de cor azul, tornando a célula identificável. Resultados: 
Após a exposição viral, observou-se expressão do gene-reporter LacZ na grande maioria das células da cultura a partir de diferentes concentrações de vírus.

27/05 - 14h40 - 14h50

Título: Biofilme na rinossinusite crônica com polipose nasossinusal
Autor Principal: Thiago Freire Pinto Bezerra
Coautores: Fabio Pinna, Francini Padua, Eloisa Gebrim, Paulo Saldiva, Richard Louis Voegels
Resumo: Objetivo: Avaliar a associação do biofilme nos pacientes com RSCcP Métodos: Estudo transversal que avaliou 33 pacientes com RSCcP e 27 controles. As 
amostras de bula etmoidal foram avaliadas pela microscopia eletrônica de varredura. a análise estatística foi realizada e para todos os testes o p=0.05 foi considerado 
significativo. Resultados: O biofilme foi encontrado em 72.7% (24/33) dos pacientes com RSCcP e em 48.1% (13/27) dos controles. (OR= 2.87, IC95%: 0.9796-8.419, 
p=0.051) Conclusão: O biofilme foi encontrado nos pacientes submetidos submetido a FESS por RSCcP e também nos controles sem RSC. Isso sugere que o biofilme 
não é suficiente para causar RSC sem outros co-fatores e que fatores do hospedeiro possam ser responsáveis pela patogênese do biofilme. Embora a prevalência dos 
biofilmes nos pacientes com RSCcP não foi estatísticamente significativa em relação a dos controles, a análise sugere que uma diferença clinicamente significativa pode 
ter sido perdida devido ao poder da amostra. Estudos futuros são necessários.

27/05 - 14h50 - 15h00

Título: Modelo biomecânico computadorizado aplicado em laringes suínas
Autor Principal: Luciano Rodrigues Neves
Coautores: Guilherme Dos Santos Marques, Rafael Iamamoto Cuzziol, Francisco de Assis Zampirolli, Paulo Augusto de Lima Pontes
Resumo: Objetivo: O objetivo desse trabalho é desenvolver modelo biomecânico computadorizado aplicado em laringes suínas para simular experimentalmente os 
movimentos realizados pelos músculos cricoaritenóideos posteriores, cricoaritenóideos laterais e cricotireóideos. Método: Com adaptação da tecnologia robótica Lego 
Mindstorm NXT® e o desenvolvimento de programa de computador para o seu manejo, foi criado modelo biomecânico computadorizado empregando micromotores 
que tracionam o processo muscular da cartilagem aritenóide e a articulação cricotireóidea obedecendo às forças vetoriais fisiológicas, simulando as ações dos músculos 
intrínsecos da laringe suína. O modelo biomecânico desenvolvido foi avaliado em seis laringes suínas com o emprego de tarefas dinâmicas - 4 (quatro) laringes inteiras 
:adução bilateral das pregas vocais, abdução bilateral das pregas vocais, adução bilateral com alongamento das pregas vocais e abdução bilateral com alongamento 
das pregas vocais; - 2 (duas) hemilaringes: adução da prega vocal, abdução da prega vocal, adução com alongamento da prega vocal e abdução com alongamento 
das pregas vocal. Resultado: O modelo desenvolvido cumpriu as tarefas solicitadas para simular as ações dos músculos intrínsecos da laringe suína em experimento 
dinâmico. Conclusão: a conclusão desse trabalho é que o modelo biomecânico computadorizado desenvolvido e aplicado em laringes suínas simulou os movimentos 
realizados pelos músculos cricoaritenóideos posteriores, cricoaritenóideos laterais e cricotireóideos.
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27/05 - 15h50 - 16h00

Título: Avaliaçao dos efeitos nocivos da inalação de fumaça de cigarro sobre a mucosa oral, faríngea e laríngea de ratos. Estudo histológico e imunoistoquimico da 
imunoexpressao da proteina p53 e do KI-67.
Autor Principal: Graziela de Oliveira Semenzati
Coautores: Daniela de Souza Neves, Breno Souza Salgado, Noeme Sousa Rocha , Selma Maria Michelin Matheus, Regina Helena Garcia Martins
Resumo: Objetivo: estudar, em ratos, os efeitos nocivos da exposição à fumaça de cigarro sobre as mucosas da língua, faringe e laringe, por meio de microscopia de 
luz. Materiais e métodos: Foram compostos 2 grupos de estudo: G i (controle, n-18); GII (tabagismo , n-18). Os animais do grupo controle permaneceram confinados em 
gaiolas por 60 dias com ração e água ad libitum. Os animais do grupo tabagismo (GII) foram submetidos diariamente à inalação de fumaça de cigarro por 60 dias, em 
uma taxa de 40 cigarros/dia. Após esse período, todos os animais de GI e GII foram eutanaziados; o seguimento da língua, faringe e laringe foi removido em bloco e 
biópsias foram realizadas nos três sítios para análise histológica, sendo avaliados os seguintes parâmetros em epitélio e lâmina própria: hiperplasia e displasia epitelial, 
hiperceratose, hiperplasia de células basais, aumento do número de vasos e infiltrado de polimorfo nuclear (neutrófilos). Resultados: a análise histológica dos três sítios 
de biópsia revelou alterações mais relevantes nos fragmentos de língua, nos quais houve significância estatística os parâmetros: hiperplasia epitelial, displasia de grau 
leve e hiperplasia de células basais Na faringe as principais alterações foram hiperplasia epitelial e de células basais, não sendo identificado nenhum caso de displasia 
na faringe e na laringe. Conclusão: a exposição à fumaça de cigarro por 60 dias determinou, em ratos, alterações histológicas principalmente em língua, destacando-se 
entre elas as displasias, confirmando os efeitos nocivos do cigarro sobre as mucosas das vias aéreas.

27/05 - 15h20 - 15h30

Título: Comparação entre a videolaringoscopia, laringoscopia de suspensão e histopatologia no diagnóstico das lesões benignas das pregas vocais
Autor Principal: Vitor Yamashiro Rocha Soares
Coautores: Pedro Ivo Machado Pires de Araújo, Luciana Miwa Nita Watanabe, Rafaela Aquino Lopes, Gustavo Subtil Magalhães Freire, Daniel de Sousa Michels
Resumo: O correto diagnóstico das lesões benignas laríngeas ainda causa dúvida em laringologistas experientes, apesar dos avanços diagnósticos. Com a 
videolaringoscopia e a videoestroboscopia a anatomia laríngea, a onda mucosa da prega vocal e o fechamento glótico podem ser observados. Entretanto, com esses 
métodos o diagnóstico das lesões benignas das pregas vocais não pode ser estabelecido exatamente, ou pode ser estabelecido apenas parcialmente, em um grande 
número de casos. Um diagnóstico preciso é importante para determinar o próximo passo do tratamento: terapia conservadora ou microcirurgia da laringe; além de 
informar adequadamente o paciente sobre o seu diagnóstico clínico, as opções terapêuticas e as possíveis seqüelas. Na literatura, estudos detalhados comparando 
os achados pré-operatórios com os pós-operatórios são escassos, e evidenciam um percentual significante de inconsistência na prática clínica diária. Diante dessa 
imprecisão entre os achados pré e pós-operatórios, o otorrinolaringologista deve estar preparado para alterar o planejamento cirúrgico e as abordagens terapêuticas 
quando houver necessidade. Além disso, deve informar com clareza ao paciente sobre a possibilidade de mudança da conduta previamente esta¬belecida, já que as 
alterações observadas na laringoscopia de suspensão podem diferenciar daquelas visualizadas no ambulatório. O presente artigo objetiva comparar os diagnósticos 
obtidos através da videolaringoscopia, laringoscopia de suspensão e histopatológico através da coleta de dados em prontuários médicos de pacientes com lesões 
benignas nas pregas vocais que foram submetidos à microcirurgia de laringe, no período de agosto de 2008 a janeiro de 2011 no Serviço de Otorrinolaringologia e 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário de Brasília.

27/05 - 15h30 - 15h40

Título: Perfil metabólico e inflamatório em crianças obesas e não obesas com distúrbios respiratórios obstrutivos
Autor Principal: Erico Vínicius Campos Moreira da Silva
Coautores: Núbia de Souza e Silva, Renata Mizusaki Iyomasa, Thalita Azevedo Fracalossi, Cilmery Korokawa, Silke Anna Thereza Weber
Resumo: Introdução: a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono é fator de risco para doenças metabólicas em adultos, mas pouco conhecida em crianças. a obesidade, 
um possível cofator, tem aumentado na população pediátrica. Objetivo: Avaliar o perfil metabólico e os níveis de TNF-� (fator de necrose tumoral �) e Interleucina 10 
(IL 10) em crianças obesas e não obesas com distúrbios respiratórios do sono. Metodologia: Crianças de ambos os gêneros, de 6 a 12 anos, com distúrbios respiratórios 
obstrutivos do sono foram estudadas e divididas em 2 grupos, obesas e não obesas. Os valores séricos de lipídios, insulina, tiroxina, hormônio tireotrópico, TNF-� e IL 10 
foram dosados e comparados entre os dois grupos. Resultados: 17 crianças (10 obesas e 7 não obesas) com idade média 6,5 anos foram incluídas. O nível de glicose foi 
85 mg/dL em ambos grupos. Os níveis de insulina foram mais elevados no grupo obeso (10,7± 2,36 mU/L X 6,7 ±3,29 mU/L, p<0.01 ). Não houve diferença no colesterol 
total, HDL e LDL entre os grupos. Os valores de triglicerídeos foram maiores no grupo obeso (106,5 ± 37 mg/dL X 64,3 ± 23 mg/dL). Os níveis de TSH e tiroxina não 
diferiram em ambos os grupos. Os valores de IL 10 (1,9 ± 0,6 pg/ml X 5,5 ± 10,2 pg/ml) e TNF-� (0,1 ± 0,07 X 0,56 ± 1,18 pg/ml) foram mais elevados no grupo obeso. 
Conclusão: a obesidade infantil pode causar mudanças metabólicas e inflamatórias em crianças com distúrbios respiratórios obstrutivos do sono.

27/05 - 15h40 - 15h50

Título: Efeito do uso da CPAP sobre a sonolência diurna e a qualidade do sono em pacientes com SAOS
Autor Principal: Éline Kate Pires
Coautores: Núbia de Souza e Silva, Núbia de Souza e Silva, Silke Anna Thereza Weber, Letícia Cláudia de Oliveira Antunes, Renata Mizusaki Iyomasa, José Maurício 
Lopes Neto Pós Graduando
Resumo: Introdução: a Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) no adulto cursa com sonolência diurna excessiva e alteração da qualidade do sono, investigados 
subjetivamente pelos questionários de Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). O tratamento golden standard é a utilização da 
pressão positiva continua nas vias aéreas (CPAP). Objetivo: Comparar a percepção subjetiva de sonolência diurna e da qualidade do sono, em pacientes com SAOS, 
antes e depois do uso da CPAP. Método: Estudo prospectivo que avaliou pacientes em acompanhamento no ambulatório de Ventilação Domiciliar do HC-FMB-UNESP. 
Os pacientes responderam aos questionários ESE e PSQI antes e após três meses do início da utilização da CPAP. São atribuídas pontuações de zero a três, em cada item 
avaliado, sendo que quanto maior o valor, pior é a qualidade do sono e a sonolência diurna. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da FMB-UNESP (nº140/2009). 
Análise estatística: As médias dos questionários foram apresentadas e comparadas pelo teste t Student (p<0,05). Resultados: Estão em uso regular da CPAP (n=44), 20 
responderam aos questionários antes e após três meses da intervenção. Os valores médios do ESE, antes do uso da CPAP foram de 14,9±7 e após 5,7±4 (p<0,001). O 
PSQI antes foi de 22,8±5,6 e após 8,5±4,7 (p<0,001). Com o uso da CPAP, 19 pacientes melhoraram a ESE e 20 a qualidade do sono (PSQI>5). Conclusão: O uso regular 
da CPAP melhora a qualidade do sono e a sonolência diurna em pacientes com SAOS.
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Título: Persistência ou recidiva de distúrbios respiratórios obstrutivos após a adenotonsilectomia
Autor Principal: Daniela de Souza Neves
Coautores: Thais Huerara, Anete Branco, Thalita Azevedo Fracalosi, Silke Anna Weber, Renata Mizusaki Iyomasa
Resumo: OBJETIVO: Avaliar a persistência ou recidiva de distúrbios respiratórios obstrutivos (DRO) de crianças, com cinco a nove anos após a adenotonsilectomia. 
MÉTODOS: Foram aplicados questionários em crianças e adolescentes que realizaram cirurgia das tonsilas com idade de 3 a 12 anos entre 2002 a 2006 em hospital 
universitário sobre peso e altura, padrão respiratório atual (nasal, misto, oral), rinite alérgica e tratamento, asma, DRO (ronco, apnéia, sono agitado), uso de ortodontia, 
e realização de segunda cirurgia. RESULTADOS: de 635 cirurgias realizadas, 175 pacientes responderam ao questionário. 126 (72%) apresentam padrão respiratório 
alterado, 30 com respiração oral exclusiva. 114 (65%) referem rinite alérgica associada, somente 35 fazendo uso regular de medicação tópica e 23 de medicação oral. 
Asma está associada em 17 casos. Queixas de DRO recidivaram em 56 (32%), na maioria nos primeiros dois anos de PO. 68 pacientes realizaram tratamento ortodôntico, 3 
necessitaram de segunda cirurgia. CONCLUSÃO: Observou-se elevada porcentagem de persistência/recidiva de padrão respiratório não adequado. a adenotonsilectomia 
não deve ser tratamento exclusivo de DRO em crianças, sendo necessária uma melhor interação entre fonoaudiólogo, ortodontista e otorrinolaringologista.

27/05 - 16h20 - 16h30

Título: Fração orgânica do material particulado proveniente das emissões de motores movidos a óleo diesel desempenha papel central na toxicidade aguda ao epitélio mucociliar
Autor Principal: Sergio Henrique Kiemle Trindade
Coautores: Mariângela Macchione, Robson Seriani, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, Luiz Ubirajara Sennes, João Ferreira de Mello Júnior
Resumo: INTRODUÇÃO: Atualmente é consenso que o material particulado proveniente de motores movidos a diesel (DEP) possui ações deletérias ao sistema respiratório. 
Estudos sobre os efeitos nocivos da poluição atmosférica, tem focado a influência da composição química do DEP sobre diferentes sistemas orgânicos. O conhecimento 
das ações tóxicas das frações do DEP pode gerar a adoção de medidas específicas visando a redução das frações identificadas como mais tóxicas, o que teria impacto 
sobre a saúde da população. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos tóxicos das frações orgânicas e inorgânicas do DEP em um modelo experimental de epitélio mucociliar, a 
preparação do palato da rã. MÉTODOS: Cinqüenta palatos, divididos em cinco grupos, foram expostos, por meio de imersão em meio líquido com ringer-rã, aos seguintes 
poluentes: DEP intacto, DEP tratado com hexano (solvente que reduz a quantidade dos compostos orgânicos de baixa polaridade), DEP tratado metanol (solvente que 
reduz a quantidade de compostos orgânicos de polaridade intermediária) e DEP tratado ácido nítrico (solvente que reduz a concentração de compostos inorgânicos) 
e grupo controle com ringer-rã. As variáveis analisadas foram: tempo relativo de transporte mucociliar (TRTMC), freqüência de batimento ciliar e análise histológica. 
RESULTADOS: Observou-se: aumento no TRTMC e redução do volume proporcional de muco neutro no grupo ácido nítrico (p<0,05); maior volume proporcional de muco 
ácido no grupo metanol (p<0,05); c) ausência de diferenças entre o grupo controle e o grupo hexano em todas as variáveis. CONCLUSÃO: Compostos orgânicos de baixa 
polaridade do DEP desempenham um importante papel na toxicidade aguda ao epitélio ciliado
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Título: Efeitos da exposição aguda à concentrações crescentes de material particulado proveniente das emissões de motores movidos a óleo diesel sobre o epitélio 
mucociliar
Autor Principal: Sergio Henrique Kiemle Trindade
Coautores: Mariângela Macchione, Geraldo Lorenzi-Filho, Luiz Ubirajara Sennes, Paulo Hilário Nascimento Saldiva, João Ferreira de Mello Júnior
Resumo: INTRODUÇÃO: a poluição atmosférica é reconhecida como fonte de agravos à saúde. Estudos demonstraram uma clara associação entre aumento da concentração 
dos poluentes atmosféricos, especialmente o material particulado proveniente de motores movidos a diesel (DEP), com morbidade e mortalidade respiratória e cardíaca 
na população. Até o presente, sabe-se que o DEP possui ações deletérias sobre as vias aéreas; contudo, ainda não são completamente conhecidas as ações tóxicas da 
exposição aguda à concentrações crescentes de DEP sobre o epitélio mucociliar. OBJETIVOS: Avaliar os efeitos deletérios da exposição à concentrações crescentes de 
DEP sobre parâmetros fisiológicos e histomorfométricos em um modelo experimental de epitélio mucociliar, a preparação do palato da rã. MÉTODOS: Quarenta palatos, 
divididos em quatro grupos, foram submersos por 90 minutos, em diluições contendo diferentes concentrações de DEP: ringer-rã puro (grupo controle), DEP diluído em 
ringer-rã a 3mg/L, 6mg/L e 12mg/L. Variáveis analisadas: Tempo relativo de transporte mucociliar, volume proporcional de muco ácido, neutro e misto, cílios, vacúolos, 
núcleos celulares e interstício e espessura epitelial. RESULTADOS: O crescimento progressivo das concentrações resultou, em comparação ao grupo controle: 1) aumento 
gradual do tempo relativo de transporte mucociliar (p<0.05) e do volume proporcional de muco ácido no grupo 12mg/L (p<0,05); 2) redução do volume proporcional 
de muco neutro e de vacúolos no grupo 12mg/L (p<0,05); 3) redução da espessura epitelial no grupo 6mg/L. CONCLUSÕES: Concentrações crescentes de DEP diminuem 
progressivamente a eficiência do transporte mucociliar no palato da rã e promovem acidificação das mucinas intra-epiteliais associada à depleção de mucinas neutras

27/05 - 16h00 - 16h10

Título: Estudo epidemiológico dos distúrbios vocais em crianças de 4 a 12 anos
Autor Principal: Elaine Lara Mendes Tavares
Coautores: Regina Helena Garcia Martins, Bruno Marcos Zeponi Fernades de Mello, Carlos Alberto Padovan, Alcione Brasollotto, Renata Mizusaki Iyomasa
Resumo: Pesquisas epidemiológicas sobre disfonias infantis são escassas e apontam índices variados entre 4,4 a 30,3%. Objetivos: determinar a prevalência de disfonia 
em crianças, baseando-se nos julgamentos dos pais e avaliações vocais perceptivo-auditivas, caracterizar a população estudada, sintomas vocais e associados, fatores de 
risco e videolaringoscopias. Casuística e métodos: 2.000 crianças sorteadas em escolas públicas subdividas por idade em:4 a 6; 7 a 9 e 10 a 12 ano. Os pais responderam 
questionário sobre qualidade vocal do filho, as crianças foram submetidas às avaliações vocais perceptivo-auditivas e acústicas e videolaringoscopias. Resultados: Entre 
as 2.000 crianças (1.007 meninos, 993 meninas), sintomas vocais esporádicos foram reportados pelos pais de 206 delas e permanentes por 123, sendo estes utilizados 
no cálculo do índice de disfonia. a avaliação vocal perceptiva registrou para o parâmetro G (da escala GRBASI), escore 0 em 694 vozes, escore 1 em 1065 e escore 2 
em 228. Nas medidas acústicas houve diminuição de f0 com a idade e os demais parâmetros mostraram-se mais elevados, especialmente nas crianças com escore de 
G em 2. Nas videolaringoscopias destacaram-se os nódulos, espessamento mucoso e inflamação. Conclusões: o julgamento dos pais indicou prevalência de disfonia em 
6,15%, e as análises perceptivo-auditivas em 11,4%, indicando discordância entre as avaliações. Os sintomas vocais relacionaram-se à sobrecarga fonatória. Quadros 
nasossinusais, abuso vocal e ruído excessivo foram importantes fatores de risco. As análises acústicas mantiveram relação direta com as perceptivo-auditivas, indicando 
concordância nas avaliações. Diversas lesões laríngeas foram detectadas nas videolaringoscopias, destacando os nódulos, espessamentos e inflamação.
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Título: “Avaliação otorrinolaringológica dos pacientes submetidos à oxigenoterapia hiperbárica com enfoque na função tubária como fator preditivo de barotrauma da 
orelha média - dados preliminares”
Autor Principal: Marco Antônio Rios Lima
Coautores: Tatiana Cunha de Carvalho Matos;Monique Antunes de Souza Chelminski Barreto;Giovanna de Sabóia Bastos;Luana Borges Souza; Maria Cristina Lancia 
Cury;Fayez Bahmad Júnior
Resumo: Objetivo: Determinar a incidência e grau do barotrauma da orelha média nos pacientes em tratamento com oxigenoterapia hiperbárica (OHB). Materiais e 
Métodos: Estudo prospectivo realizado com todos os pacientes admitidos no Setor de Medicina Hiperbárica do Hospital das Forças Armadas no período de junho de 2010 
à janeiro de 2011. a investigação foi realizada em momentos determinados: avaliação antes da 1ª sessão, avaliação padrão após cada sessão, avaliações programadas 
após sessões específicas. a avaliação antes da 1ª sessão consistiu em: questionário específico, otoscopia com avaliação de auto-insuflação, imitanciometria, testes 
de função tubária (manobras de Valsalva e de Toynbee timpanométricas) e endoscopia nasal. Após cada sessão foram realizados otoscopia e questionário específico. 
Foram realizados ainda: imitanciometria e testes de função tubária após a 1ª, 15ª, 30ª ou última sessão terapêutica. O barotrauma de orelha média foi graduado pela 
escala modificada de Teed. Resultados: Dos 16 pacientes incluídos no estudo, 3 tiveram barotrauma (18,75%): 1 caso de barotrauma bilateral e 2 casos de barotrauma 
unilateral em orelha direita. Todos os barotraumas ocorreram durante a 1ª sessão e corresponderam ao grau 1 de Teed. Houve apenas um caso assintomático e nenhum 
dos pacientes acometidos foi capaz de realizar eficazmente as manobras de auto-insuflação. As videoendoscopias nasais dos pacientes que apresentaram barotrauma 
não mostraram achados relevantes. Conclusão: Até o momento os achados de Imitanciometria, Testes de Função tubária, manobras de auto-insuflação e endoscopia 
nasal não apresentaram correlação significativa com barotrauma da orelha média.
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Título: Função cognitiva de aprendizagem em crianças com a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS)
Autor Principal: Roberto Santos Tunes
Coautores: Silvana Hilario, Alessandra Loli, Christiane Lara Mendes-Chiloff , Silke At Weber
Resumo: Introdução: Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) em crianças é associada a distúrbios de aprendizagem. Objetivo: Avaliar a função de aprendizagem, 
atenção e memória em crianças com SAOS. Métodos: Foram avaliadas crianças com SAOS (IAH>4 ou IA>1), de 6 a 12 anos de idade, ambos os gêneros, pelo teste de 
aprendizagem WISC III-Wechsler Intelligence Scale for Children (símbolos, dígitos e códigos). Os resultados foram estratificados para idade, considerando a obtenção 
de 10 pontos normal, < 8 suspeito e < 7 com distúrbios da aprendizagem (DA) e necessidade de suporte especializado, e correlacionados com idade, gênero, Índice de 
Apnéia e Hipopnéia (IAH) e Índice de Desaturação (IDO). Crianças com perda auditiva, doença neurológica ou síndrome genética foram excluídas. Resultados: de 30 
crianças, 14 (46%), foram considerados suspeitos; nove (30%), oito meninos, foram considerados como portadores de DA dos quais 67% apresentaram distúrbios em 
duas ou mais subáreas, demonstrando disfunção global, como discriminação, velocidade e atenção. O IAH variou de 4 a 65, média de 11.9 e o IDO de 3,4 a 71, média 
12,8. Não houve correlação entre DA e IAH ou IDO (severidade da SAOS), mas entre o gênero masculino e idade avançada, com 50% das crianças ente 9 e 12 anos 
com diagnóstico de DA. Conclusão: Os distúrbios da aprendizagem são freqüentes em crianças com SAOS, independente da severidade. O tempo de exposição de SAOS 
parece ser um importante fator para o desenvolvimento de DA. Dessa maneira, crianças com SAOS devem ter avaliação neurocognitiva.

27/05 - 17h40 - 17h50

Título: Força muscular respiratória de indivíduos com história de respiração oral na infância
Autor Principal: Jovana de Moura Milanesi
Coautores: Eliane Castilhos Rodrigues Corrêa
Resumo: Objetivo: a respiração realizada predominantemente pela via oral quando estabelecida ainda na infância pode determinar conseqüências no sistema 
respiratório. Este trabalho teve como objetivo comparar a medida das pressões respiratórias máximas entre adultos com história de respiração oral na infância e 
adultos saudáveis. Material e método: Foram selecionados 24 adultos (9 homens e 15 mulheres) entre 18 e 30 anos com história de respiração oral na infância para o 
grupo de estudo (GE) e 20 adultos (3 homens e 17 mulheres) sem nenhum comprometimento respiratório da infância até a idade atual e da mesma faixa etária para o 
grupo controle (GC). As medidas das pressões inspiratória e expiratória máximas foram obtidas por meio de um manovacuômetro. Estes valores foram transformados 
em um valor percentual com relação ao previsto para idade e gênero de cada indivíduo. Para testar a normalidade dos dados foi realizado o teste de Lilliefors e para 
a comparação entre os grupos o teste t de Student, ambos com nível de significância de 5%. Resultados: O GE apresentou percentuais mais baixos das pressões 
inspiratória e expiratória máximas quando comparado ao GC (p=0,0007 e 0,0000). Conclusões: Considerando que as pressões respiratórias máximas representam a 
força da musculatura respiratória, adultos com história de respiração oral na infância apresentaram a força dos músculos respiratórios reduzida comparada a de adultos 
saudáveis.

27/05 - 17h50 - 18h00

Título: Nova adaptação cultural do teste olfatório da Universidade da Pensilvânia (UPSIT)
Autor Principal: Marco Aurélio Fornazieri
Coautores: Fábio de Rezende Pinna, Thiago Freire Pinto Bezerra, Clayson Alan Dos Santos, Richard Louis Voegels, Richard L Doty
Resumo: O University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) ou teste olfatório da Universidade da Pensilvânia é um teste olfatório consagrado na literatura. 
Originalmente em inglês, necessita de uma adaptação adequada para a cultura correspondente ao ser traduzido. em estudo piloto prévio, a versão do UPSIT adaptada 
para o português apresentou questões com índice de acerto inferior a 75% em pessoas sem problemas olfatórios, porcentagem inferior a aceita para o teste. Objetivo: 
Readaptação cultural do UPSIT, verificar a alteração na pontuação do UPSIT entre a versão atual (UPSIT-Br2) e uma nova versão em português e observar se há diferença 
de pontuação entre pessoas de diferentes classes econômicas. Forma de Estudo: Transversal. Material e Método: O UPSIT foi submetido a processo de readaptação 
cultural através da alteração de alternativas. Quarenta e nove voluntários brasileiros, referindo olfato sem alterações, de diversas classes econômicas, realizaram UPSIT 
readaptado e a questionário. Os dados obtidos foram comparados com os de estudo anterior. Resultados: O escore médio da amostra de brasileiros foi 35 (desvio 
padrão: 2,1) de 40, maior que o de 32,5 (desvio-padrão:3,5) em estudo piloto (p=0,002 ). Das 40 alternativas, somente uma apresentou índice de acerto inferior a 70%. 
Conclusão: a nova adaptação cultural do UPSIT em português foi eficaz no aumento do escore médio dos voluntários, porém ainda menor que o escore alcançado pela 
população americana. Outras mudanças são necessárias para equiparação completa entre o teste em português e o original em inglês.
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Título: Indicação de monitorização em unidade intensiva e complicações cardiorespiratórias após adenotonsilectomia em crianças com distúrbios respiratórios 
obstrutivos.
Autor Principal: Silke Anna Theresa Weber
Coautores: Renato Oliveira Martins, Érico Vinícius Campos Moreira da Silva, Bruno Marcos Zeponi Fernandes de Mello, José Roberto Fioretto
Resumo: Introdução: Adenotonsilectomia é considerado o tratamento de escolha para distúrbios respiratórios obstrutivos em crianças. Complicações respiratórias são 
descritas para vários grupos de risco. Objetivos: Avaliar a frequência da necessidade de encaminhar crianças submetidas a AT por DRO para monitorização em unidade 
de terapia intensiva e a de complicações respiratórias observadas. Métodos: em estudo retrospectivo foram analisados os prontuários de crianças submetidas a AT por 
DRO em um hospital universitário, durante o período de 2006 a 2010. foram incluídas crianças de ambos os sexos, com idade entre 2 anos e 12 anos. Foram analisados 
os dados referentes a obesidade, idade na cirurgia, severidade de DRO, presença de comorbidade respiratória, além dos dados de frequência de monitorização em UTI 
e das intercorrências observadas nas 24 horas após a cirurgia. Resultados: de 811 AT realizadas neste período, 610 preencheram os critérios de inclusão. Destes, 45 
(7,4%) foram encaminhados para a UTI, devido a dessaturação da oxihemoglobina severa (<85%), SAOS severo (IA>5 ou IAH >10) ou obesidade. 5 (11%) crianças 
apresentaram complicações maiores como edema agudo de pulmão em 2, estridor em 2 e broncoespasmo grave em 1, com permanência na UTI por mais de 24 horas. 
. Conclusão: a frequência de indicação de monitorização em UTI é elevada, complicações respiratórias sendo frequentes. Crianças com DRO devem ser submetidas a 
estudo cardiorespiratório antes da adenotonsilectomia.
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Título: Imunoexpressão da proteína p53 no edema de Reinke
Autor Principal: Luis Eduardo Silva Móz
Coautores: Bruno Marcos Zeponi Fernandes de Mello, Maria Aparecida Custódio Domingues, Regina Helena Garcia Martins, Graziela de Oliveira Semenzati, Anete 
Antunes de Oliveira Branco
Resumo: Objetivos - avaliar a imunoexpressão da proteína p53 no edema de Reinke a fim de identificar possíveis indícios de potencial de malignização dessa lesão. 
Métodos - 67 blocos histológicos incluídos em parafina de lesões de edema de Reinke, armazenados no Departamento de Patologia de uma instituição de ensino foram 
resgatados e submetidos a novos cortes para exposição aos reagentes imunoistoquímicos com anticorpos anti p53. a leitura das lâminas expostas aos anticorpos 
baseou-se na coloração acastanhada dos núcleos das células seguindo dois critérios de escores semiquantitativos de extensão do epitélio e extensão do corte histológico. 
Resultados: Das 67 lâminas incluídas no estudo, a imunoexpressão da proteína p53 foi positiva para 50 delas (74,6%). Nessas lâminas, a análise da extensão do epitélio 
revelou: negativo (sem coloração; n-17), + (apenas células basais; n-4), ++ (células basais e parabasais coradas; n-4) e +++ (todas as células do epitélio coradas; n-42). 
a análise da extensão do fragmento mostrou: negativo (nenhuma célula corada; n-17), + (menos de 10% das células coradas; n-0), ++ (11 a 49% das células coradas; 
n-3) e +++ (mais de 50% das células coradas; n-47). Conclusões: a investigação da imunoexpressao da proteína p53 no Edema de Reinke mostrou-se positiva em 74,6% 
das lâminas analisadas, alertando-nos para a possível rota oncogênica dessa lesão e a importância do seguimento ambulatorial e videolaringoscópico.
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Título: Achados Audiológicos em Crianças com Síndrome de Down
Autor Principal: Daniela Polo Camargo da Silva
Coautores: Jair Cortez Montovani, Danielle Tavares Oliveira Campos Moreira
Resumo: OBJETIVO: Relatar os resultados de avaliação auditiva em pacientes portadores da Síndrome de Down. METODOLOGIA: Participaram deste estudo 10 pacientes 
com Síndrome de Down, atendidos no Serviço de Saúde Auditiva do HC/FMB/UNESP, de ambos os sexos, com idades variando de 2 a 10 meses. Todos os pacientes 
realizaram os seguintes procedimentos: Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes (EOET) onde foram verificadas a presença ou ausência de resposta e Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) onde foram verificadas as latências absolutas das ondas I, III e V, bem como as latências interpicos I-III, III-V e I-V 
a 80 dBnHL e em 100 dBnHL quando ausente na intensidade anterior. RESULTADOS: Com relação às EOET das 20 orelhas avaliadas, 11 apresentaram ausência de 
resposta, sendo 6 à direita e 5 à esquerda. No PEATE, 11 tiveram respostas dentro dos padrões de normalidade para a faixa etária e 9 orelhas tiveram respostas 
alteradas, três com ausência de resposta em 100 dBnHL, duas com padrão condutivo de resposta confirmados pela timpanometria e avaliação otorrinolaringológica. 
Das respostas com padrão neurossensorial, duas tiveram limiar eletrofisiológico em 40dB, duas em 60 dBnHL. CONCLUSÃO: Perda auditiva em crianças com Síndrome 
de Down é comumente relatada, com principal causa a otite média secretora. Nossos achados mostraram comprometimento de 45% das orelhas avaliadas, sendo o 
comprometimento neurossensorial o mais frequente. O diagnóstico do tipo de perda auditiva permite o tratamento adequado e melhora significativa na qualidade de 
vida destas crianças, com consequente melhora na interação social.

26/05 - 08h10 - 08h20

Título: Condição do Sistema Olivococlear Medial de Crianças com Desvio Fonológico
Autor Principal: Letícia Regina Kunst
Coautores: Dayane Domeneghini Didoné, Tainara Milbradt Weich, Tania Maria Tochetto, Helena Bolli Mota
Resumo: Objetivo: Verificar se as crianças com desvio fonológico apresentam alterações do sistema olivococlear medial. Material e Método: Estudo prospectivo e 
transversal, onde foram avaliadas 19 crianças normo-ouvintes, de ambos os sexos com idade entre quatro e sete anos, as quais foram divididas em dois grupos: 11 
crianças no grupo controle e oito no grupo estudo. a condição auditiva foi verificada por meio da inspeção visual do meato acústico externo, audiometria tonal liminar 
e imitanciometria. Foram incluídas no estudo somente as crianças com limiares tonais iguais ou inferiores a 15dB, timpanometria tipo a e reflexos acústicos presentes. 
Para identificar as crianças com desvio fonológico utilizou-se a Avaliação Fonológica da Criança (Yavas, Hernandorena, Lamprecht, 1991). Para avaliar a função do 
sistema olivococlear medial procedeu-se à avaliação das emissões otoacústicas evocadas transientes com e sem aplicação de ruído branco na intensidade de 60 dBNA 
contralateralmente. Os dados foram analisados estatisticamente por meio do teste Tukey. Resultados: a ocorrência e a média dos valores de supressão das EOAET das 
orelhas direita e esquerda não diferiram estatisticamente nas frequências de 1, 2, 3 e 4KHz intragrupos. Na comparação da média e ocorrência do efeito supressor 
das emissões otoacústicas evocadas transientes entre o grupo controle e grupo estudo, também não houve diferença estatisticamente significante nas frequências 
analisadas. Conclusão: Constatou-se que crianças com desvio fonológico não apresentam alterações do sistema olivococlear medial, evidenciável pela ocorrência do 
efeito supressor das emissões otoacústicas evocadas transientes.

26/05 - 08h20 - 08h30

Título: Benefício de Crianças e Adolescentes Usuários de Próteses Auditivas.
Autor Principal: Nilvia Herondina Soares Aurélio
Coautores: Enma Mariángel Ortiz Torres, Maristela Julio Costa
Resumo: OBJETIVO: avaliar o benefício proporcionado pelo uso da amplificação sonora em crianças e adolescentes atendidos pelo programa de atenção à saúde 
auditiva da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). MATERIAL e MÉTODO: Participaram deste estudo 63 indivíduos com idade entre 03 e 14 anos e seus familiares. 
Para avaliar o benefício proporcionado pelas próteses auditivas foi aplicada a Escala de Integração Auditiva Significativa para Crianças Pequenas (IT-MAIS)1, para as 
crianças com menos de 04 anos; a Escala de Integração Auditiva Significativa (MAIS)2, para as crianças de 04 a 07 anos e o Questionário de Avaliação do Benefício em 
Crianças e Jovens3, para os indivíduos de 08 a 14 anos. RESULTADOS: Somente 1 indivíduo pôde ser avaliado através da escala IT-MAIS1, o qual obteve a pontuação 0 
(zero), indicando ausência dos comportamentos auditivos avaliados. Dez indivíduos foram avaliados através da escala MAIS2, sendo que a pontuação média encontrada 
na avaliação dos comportamentos auditivos foi de 19,9. Foram avaliados 52 indivíduos através do Questionário de Avaliação do Benefício em Crianças e Jovens3, sendo 
que as respostas positivas relacionadas ao benefício proporcionado pelas próteses em diferentes situações foram as mais encontradas em todos os itens. CONCLUSÃO: 
foi verificado benefício proporcionado pela amplificação sonora, em diferentes situações da vida diária, tanto pela ótica do paciente, quanto de sua família. em alguns 
casos, onde foi encontrado pouco ou nenhum benefício com uso da amplificação, houve influência de outras alterações clínicas, além da perda auditiva, influenciando 
no uso efetivo das próteses auditivas.

26/05 - 08h30 - 08h40

Título: Interferência do Processamento Auditivo Central No Vocabulário Receptivo de Crianças Pré-Escolares
Autor Principal: Carolina Freitas
Coautores: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Resumo: Objetivo: Verificar a influência do processamento auditivo central no vocabulário receptivo de crianças pré escolares de uma entidade filabtrópica da cidade de 
Porto Alegre. Material e método: Foram avaliadas 44 crianças, entre 4 a 5 anos, através da triagem do Processamento Auditivo Central e do Teste de Vocabulário Receptivo 
por meio de Figuras TVF Usp 1.1. Resultados: Das crianças avaliadas, 7 dos 28 meninos (25%) e 3 das 15 meninas (20%), apresentaram dificuldades na realização da 
triagem do Processamento Auditivo Central, havendo necessidade de retestes ao longo de um mês. a partir do resultado positivo obtido na triagem após este período, 
foi realizado o teste de vocabulário receptivo. Os resultados evidenciaram que as crianças que tiveram dificuldades para a realização da Triagem do Processamento 
Auditivo Central obtiveram um vocabulário receptivo inferior quando comparados as outras crianças da turma (10,4% para meninos e 17,72% para as meninas). 
Conclusões: Alterações do Processamento Auditivo Central podem afetar o vocabulário receptivo. Sabe-se que o vocabulário receptivo é um indicador do desempenho 
escolar. Portanto, um vocabulário pobre pode dificultar o aprendizado do aluno, podendo estar relacionado, por sua vez, a déficits no Processamento Auditivo Central. 
Desta forma, fica evidente a importância desta avaliação como meio de pesquisa em todas as escolas, bem como a atuação do fonoaudiólogo no ambiente escolar, como 
instrumento de auxílio na realização de tarefas desta natureza que possam prevenir e/ou remediar a evasão, a repetência e a fracasso acadêmicos.
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26/05 - 08h40 - 08h50

Título: Questionários HHIA-S e HHIE-S: Estudo da Sensibilidade, Especificidade e Suas Correlações com Perda Auditiva
Autor Principal: Isabela Hoffmeister Menegotto
Coautores: Cristina Loureiro Chaves Soldera, Paula Anderle, Tanise Cristaldo Anhaia
Resumo: Introdução: os questionários de auto avaliação são úteis para quantificar as consequências emocionais e sociais/situacionais percebidas em função da 
perda de audição, podendo ser utilizados em diversas situações na rotina clínica, como a triagem auditiva. Objetivo: verificar a sensibilidade e a especificidade dos 
questionários HHIA-S e HHIE-S na detecção de perda auditiva e suas aplicabilidades em triagens auditivas e analisar a capacidade desses questionários em detectar 
diferentes graus de comprometimento auditivo na população estudada. Métodos: 51 indivíduos, entre 18 e 88 anos, responderam aos questionários Hearing Handicap 
Inventory for Adults Screening Version - HHIA-S e Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version - HHIE-S em sala de espera de um ambulatório de 
otorrinolaringologia do SUS. Resultados: os instrumentos revelaram baixa sensibilidade (47%), não identificando indivíduos com perda auditiva; porém, apresentaram 
alta especificidade (75%), identificando, corretamente, indivíduos que não apresentavam problemas de audição. Ainda, não existiu associação significativa entre o grau 
da perda auditiva e o grau de restrição de participação. Conclusão: os referidos questionários apresentaram baixa sensibilidade e alta especificidade, não sendo eficazes 
para triagens auditivas em um grupo com queixas auditivas prévias, e também não foram capazes de detectar diferentes tipos e graus de comprometimento auditivo.

26/05 - 08h50 - 09h00

Título: Surdez Genética: Rastreamento da Mutação 35 delG GJB2
Autor Principal: Danielle Tavares Oliveira Campos Moreira
Coautores: Jair Cortez Montovani
Resumo: Objetivos: Rastrear a mutação 35 delG no gene GJB2 em indivíduos com perda auditiva neurossensorial de etiologia indeterminada de pacientes atendidos 
no Serviço de Saúde Auditiva do HC/FMB/UNESP, assim como parentes em primeiro grau ouvintes normais dos portadores da mutação, no ano de 2010. Metodologia: 
Avaliados 30 indivíduos - 28 com perda auditiva e 2 ouvintes normais. Dados coletados: sexo; idade - G1(até 3 anos), G2(4 a 20) e G3 (≥ 21); timpanometria, audiometria 
tonal liminar e emissões otoacústicas. Rastreamento da mutação 35 delG foi realizado pela técnica AS-PCR. Resultados: Sexo 66,6% feminino (n=20) e 33,4% masculino 
(n=10); Idade G1n=2, G2n= 8 e G3n= 20; Timpanometria 100%(n=60 orelhas) curva tipo A; quanto ao tipo de perda auditiva 10%(n=6 orelhas) normais, 90%(n=54) 
neurossensoriais; quanto ao grau 10,7%(n=6) normais, 21,4%(n=12) leve, 14,3%(n=8) moderada, 32,2%(n=18) grave e 21,4%(n=12) profunda; PEATE ausente em 
100 dBnHL nos 2 indivíduos que não realizaram a ATL; EOAT 85%(n=51) ausentes e 15%(n=9) presentes; EOAPD 78,3%(n=47) ausentes e 21,7%(n=13) presentes; 
Mutação 35 delG presente em heterozigose em 3 indivíduos, sendo estes da mesma família: filho com perda auditiva e pais ouvintes normais, nos demais pacientes 
ausência de mutação. Conclusão: a viabilidade e benefícios do rastreamento de mutações no gene GJB2 refletem-se na saúde pública. O diagnóstico preditivo pode ser 
muito importante tanto em âmbito social quanto familiar, além da estimulação auditiva o mais precoce para uma boa reabilitação auditiva, o aconselhamento genético 
também permite tomadas de decisões conscientes e equilibradas a respeito da procriação.

26/05 - 09h00 - 09h10

Título: Análise Acústica e Auto-Perceptiva da Voz Pré e Pós Prova de Indução À Fadiga Vocal: Avaliação Preliminar
Autor Principal: Sthael Andrade Marques
Coautores: Lílian Neto Aguiar Ricz, Lílian Neto Aguiar Ricz, Hilton Ricz
Resumo: Objetivo: analisar medidas acústicas, extensão dinâmica e auto-avaliação do nível de esforço antes e depois de prova de fala contínua por duas horas. Material 
e método: participaram onze mulheres jovens, com idade média de 20 anos, sem alteração vocal e laríngea e que não faziam uso profissional da voz. As participantes 
tiveram sua voz analisada pelo MDVP - Advanced Multi-Dimensional Voice Programm (Kay Pentax®), mensurando-se freqüência fundamental (F0), jitter, shimmer e 
NHR, antes e após duas horas de fala contínua. a intensidade vocal foi registrada por decibelímetro digital e a auto-avaliação do nível de esforço foi realizada por meio 
de uma escala visual analógica. Temperatura e umidade ambiente foram controladas e nível de ruído mantido inferior a 50dB. Resultados: a F0 média não foi alterada, 
permanecendo em 207Hz, antes e após fala contínua. a média de jitter subiu de 1,31% para 1,52%, respectivamente antes e após a prova de fala, e a de shimmer, de 
2,78% (pré fala contínua), para 3,49% (após duas horas de fala). a NHR média variou de 0,11 para 0,14, pós-prova. a intensidade vocal após fala contínua elevou-se 
em todas as participantes, registrando-se no início, média de 58,1dB, e após a prova, 62,6dB. O nível de esforço aumentou, os principais sintomas foram: garganta seca, 
esforço e cansaço ao falar, dor de garganta e rouquidão. Conclusão: duas horas de fala contínua foi capaz de aumentar a intensidade vocal e o nível de esforço para 
fonação das jovens avaliadas, porém a amostra deve ser aumentada para resultados significativos.

26/05 - 09h30 - 09h40

Título: Alterações Condutivas das Crianças que Falham na Triagem Auditiva Neonatal
Autor Principal: Tainara Milbradt Weich
Coautores: Leticia Regina Kunst, Dayane Domeneghini Didoné, Tania Maria Tochetto, Cacineli Marion de Franceschi, Rodrigo Agne Ritzel
Resumo: Objetivo: Verificar a ocorrência de alterações de orelha externa e/ou média em neonatos que falharam na Triagem Auditiva Neonatal (TAN). Material e método: 
a amostra foi constituída por 30 lactentes com idade entre oito e 180 dias, submetidas à TAN no período de junho de 2009 à junho de 2010. Os neonatos foram avaliados 
por meio das Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT), com o aparelho Otoread Clínico da marca Interacoustics. O critério de falha foi relação S/R menor que 6dB em 
três das cinco frequências testadas. Quando houve falha na TAN, foi realizado reteste em 15 dias, mantendo o resultado falha foi feita avaliação otorrinolaringológica. 
Nos casos de alteração condutivas foram aplicados os tratamentos específicos. Depois destes, os lactentes retornaram à TAN. Os neonatos que mantiveram o primeiro 
resultado foram encaminhados para realização dos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE). Resultados: 1957 crianças realizaram a TAN neste 
período e, destas 30 (1,53 %) falharam no reteste e foram encaminhadas para avaliação otorrinolaringológica. Nesta observou-se que 13 crianças (43,33%) falharam 
na TAN por alterações condutivas: quatro por otite média secretora, cinco por cerúmen e quatro apresentaram outras alterações. As demais crianças 17 (56,66%) o 
resultado foi sem particularidades. Após o parecer otorrinolaringológico e eventual tratamento, dez (33,33%) crianças apresentaram respostas adequadas, cinco não 
retornaram e 15 continuaram falhando. Conclusão: Verificou-se alterações condutivas em aproximadamente um terço das crianças que falharam na TAN. Salienta-se que 
alterações de orelha externa e/ou média podem ser responsáveis por falha na TAN induzindo resultados falso positivos.
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26/05 - 09h40 - 09h50

Título: Análise da Qualidade de Vida e Voz de Pacientes Laringectomizados em Fonoterapia Participantes de Um Grupo de Apoio
Autor Principal: Caroline Huzalo de Souza
Coautores: Camila Gadenz, Vera Martins, Márcia Grassi, Mauriceia Cassol
Resumo: OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida e voz de pacientes laringectomizados em fonoterapia participantes de um grupo de apoio em um hospital especializado 
no tratamento ao câncer. MATERIAL e MÉTODO: a população estudada foi constituída por 16 indivíduos laringectomizados totais, com idade média de 64 anos (DP: 
6,53), que participam do Grupo de Apoio a Laringectomizados (GALA) e que estão em treino de voz esofágica e/ou que se comunicam com apoio da eletrolaringe. 
Foram aplicados o Protocolo de Qualidade de Vida e Voz (QVV) para análise da autopercepção vocal dos indivíduos laringectomizados e o Protocolo de Levantamento 
de Dados de Laringectomizados de um Grupo de Apoio para caracterização desta população. RESULTADOS: Participaram do estudo 2 mulheres e 14 homens 
submetidos à laringectomia total. Os resultados do QVV apresentaram média 66,66 (DP: 20,63) no Domínio Físico, e 73,04 (DP: 22,44) no Domínio Socioemocional. 
Na questão avaliativa do grupo, a resposta “Apoio” foi assinalada com maior frequência (56,3%). a escala de importância dos exercícios fonoaudiológicos apresentou 
prevalentemente grau 10 (68,8%). em relação à autopercepção da qualidade de vida, a nota 8 foi atribuída com maior frequência (37,5%). CONCLUSÕES: Este estudo 
conclui que os laringectomizados participantes do grupo de apoio apresentaram maior desconforto no Domínio Físico, o que afeta diretamente a qualidade de vida e 
voz. Os indivíduos laringectomizados apresentaram também respostas satisfatórias referentes ao trabalho fonoaudiológico e ao papel do grupo na reabilitação física e 
socioemocional pós laringectomia, revelando estes como possíveis provedores de qualidade de vida.

26/05 - 09h50 - 10h00

Título: Medidas do Tempo Máximo de Fonação e Cálculo de Relação S/Z em Uma Extensa População Infantil sem Sintomas Vocais.
Autor Principal: Elaine Lara Mendes Tavares
Coautores: Regina Helena Garcia Martins, Daniela de Souza Neves, Regina Helena Garcia Martins, Alcione Brasollotto, Carlos Padovan, Caio Hidalgo
Resumo: Objetivos: Determinar os valores do Tempo Máximo de Fonação (TMF) e do cálculo da relação s/z em crianças sem sintomas vocais. Casuística e Métodos: 
foram incluídas no estudo 1.660 crianças de 4 a 12 anos cujos pais negavam sintomas vocais e as avaliações fonoaudiológicas complementares subjetivo-auditivas 
confirmaram as qualidades vocais adequadas. As medidas foram obtidas após orientação e treinamento da realização de uma inspiração profunda, seguida da emissão 
da vogal /a/ e as fricativas /s/ e /z/, durante o maior tempo possível. As crianças foram subdivididas em faixas etárias menores como: 4 a 6, 7 a 9 e 10 a 12 anos.
Resultados: a média e desvio padrão dos valores obtidos para TMF nos dois sexos foram: 4 a 6 anos (TMF-6,09±1,95; meninos-5,97±1,90; meninas-6,21±1,98); de 7 
a 9 (TMF - 7,94±2,00; meninos-8,07±2,01; meninas-7,79±1,98), 10 a 12 anos (TMF - 8,98±2,19; meninos-9,05±2,35; meninas-8,92±2,02). Dentre as 1.660 crianças 
avaliadas, a maioria apresentava o cálculo da relação s/z próximo a 1, mas 133 delas apresentavam a relação s/z acima de 1,2 e em 220 abaixo de 0,8. Conclusões: 
apresentamos os valores do TMF e da relação s/z registrados em uma grande população infantil composta por 1.660 crianças podendo ser utilizados como referência 
para outros estudos.

26/05 - 10h00 - 10h10

Título: Tontura em Idosos: Diagnóstico Otoneurológico e Qualidade de Vida
Autor Principal: Sabrina Scherer
Coautores: Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Adriano Pasqualotti
Resumo: Objetivo: verificar o diagnóstico otoneurológico de pacientes idosos com tontura e a interferência da tontura na qualidade de vida (QV). Material e Método: 
estudo transversal, com avaliação otoneurológica em 56 idosos com tontura, idade de 60 anos ou mais. Para avaliar a QV, utilizou-se um questionário específico para 
tontura, o Dizziness Handicap Inventory (DHI), que avalia os efeitos incapacitantes provocados por este distúrbio. Resultados: Todos os pacientes referiram queixas 
vestibulares, sendo a vertigem posicional a mais frequente. a tontura rotatória foi a mais prevalente apresentada por 29 pacientes (51,8%). a tontura não rotatória 
foi associada de forma estatisticamente significativa à audiometria alterada. a maioria (69,6%) apresentou audiometria alterada, sendo a perda auditiva do tipo 
neurossensorial descendente a mais prevalente. As queixas vestibulares de tontura posicional e de desequilíbrio apresentaram diferenças estatísticas significativas 
em relação ao DHI. a Vectoeletronistagmografia Computadorizada (VENG Comp) esteve alterada em 47 pacientes (83,9%), indicando comprometimento vestibular 
periférico em todos os casos. No exame pós-calórico, a hiperreflexia foi a alteração mais prevalente, presente em 21 pacientes (37,5%) e o diagnóstico mais frequente 
foi Síndrome Vestibular Periférica Deficitária à Esquerda (SVPDE), presente em 15 pacientes (31,9%). Com relação à QV, o aspecto funcional teve o maior escore médio 
entre os três avaliados, e observou-se diferença estatística significativa entre o aspecto funcional e o emocional. Conclusões: idosos com tontura apresentam, em sua 
maioria, alterações na audiometria e na vectoeletronistagmografia, indicando disfunção do sistema vestibular, e apresentam QV comprometida, com um escore médio 
de 51no DHI.

26/05 - 10h10 - 10h20

Título: Posturografia Dinâmica Computadorizada no Acompanhamento de Pacientes Submetidos À Reabilitação Vestibular.
Autor Principal: Carla Fonseca Moraes Tonelini
Coautores: Miguel Ângelo Hyppolito
Resumo: OBJETIVO: Avaliar as respostas do Teste de Integração Sensorial obtido pela Posturografia Dinâmica Computadorizada (PDC) de pacientes vestibulopatas 
submetidos à reabilitação vestibular (RV) MATERIAL e MÉTODOS: Foram avaliados 5 sujeitos vestibulopatas (3 homens e 2 mulheres), idade média de 70,8, atendidos 
no Centro de Reabilitação da Audição e Equilíbrio do HC-FMRP. Foi utilizada a plataforma de posturografia dinâmica acoplada ao programa Synapsys - Versão 2.7. O 
Teste de Integração Sensorial (TSI) da PDC foi realizado antes e após 3 meses de RV que foi baseada na técnica de Cawthorne (1944) e Cooksey (1946), com exercícios 
visando à melhora do Reflexo Vestíbulo Ocular e Espinhal. Os indivíduos executaram os exercícios em domicílio, de 1 a 3x vezes ao dia, retornando para reavaliação. 
RESULTADOS: Antes do tratamento todos os sujeitos apresentaram alteração no TIS. Após 3 meses de RV, na análise anteroposterior dos sistemas: vestibular, visual e 
proprioceptivo do TIS, as médias do ganho foram respectivamente de: 15; ±18,36, 6,6; ± 54,26 e 17; ±48,87. Na análise látero lateral, as médias foram: 12; ±24,46, 
17,4; ±11,08 e 7,8; ±19,66. Os sujeitos não atingiram os valores de normalidade para os sistemas vestibular e visual em anteroposterior, porém todos obtiveram ganho 
nos valores do TIS. CONCLUSÃO: Os resultados podem nos indicar que para alterações do equilíbrio corporal de origem vestibular, a RV foi capaz de acelerar o processo 
de compensação central e melhorar o equilíbrio funcional. Os resultados confirmam a utilidade da PDC como um método para monitoração quantitativa dos pacientes 
vestibulopatas.
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26/05 - 10h20 - 10h30

Título: Programa de Triagem Auditiva Neonatal do Hospital Virvi Ramos
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Camila Viganó, Aline Domingues Chaves Aita, Francine Pimentel Hoher da Silveira, Sabrina Scherer, Lucrécia Andreazza
Resumo: Objetivo: Realizar avaliação das Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente (EOATE) nos bebês nascidos no Hospital Virvi Ramos, com finalidade 
de detectar precocemente alterações auditivas. Material e Método: Estudo transversal, realizado no Hospital Virvi Ramos de Caxias do Sul, onde foram avaliados 515 
bebês, com no mínimo 12 horas de vida, no período de 04/01 a 17/12 de 2010. a avaliação constou das seguintes etapas:Conversa com os pais para divulgar a triagem 
auditiva neonatal (TAN); Anamnese para coletar dados sobre fatores de risco; Realização da TAN com o equipamento Ero Scan. Resultados: Dos 515 bebês avaliados, 238 
bebês passaram na TAN e 277 falharam. Destes 277 bebês, 100 passaram no reteste; 80 agendaram, mas não compareceram; 89 foram desligados por terem realizado 
o teste em outro local, por falta de dados ou dados incorretos; 06 ainda não realizaram o reteste; 02 falharam no reteste, sendo encaminhados para avaliação ORL. 
em relação aos indicadores de risco para comprometimento auditivo, dos 338 bebês que passaram 52 apresentaram algum fator. Os fatores de risco mais prevalentes 
foram relacionados à: apgar, hereditariedade, internação UTI Neonatal, uso de medicação ototóxica, permanência em ventilação mecânica, hiperbilirrubinemia com 
transfusão sanguínea, problemas respiratórios na hora do parto, prematuridade, baixo peso, toxoplasmose adquirida pela mãe, tentativa de aborto e investigação de 
possível infecção. Conclusões: Os resultados evidenciaram o alto índice de falhas no primeiro teste em decorrência do pouco tempo de vida, o alto índice de bebês com 
fatores de risco e de retestes realizados.

26/05 - 11h20 - 11h30

Título: Resultados do Implante Coclear em Crianças com Infecção Congênita Por Citomegalovírus
Autor Principal: Paola Angelica Samuel
Coautores: Maria Valéria Schimidt Goffi Gomez, Maria Joaquina Marques Dias, Robinson Koji Tsuji, Rubens Vuono de Brito Neto, Ricardo Ferreira Bento
Resumo: Objetivo: Avaliar a contribuição do implante coclear (IC) em crianças com infecção congênita por citomegalovírus (CMV) para auxiliar na indicação e no preparo 
pré-operatório, considerando o prognóstico. Material e método: Estudo retrospectivo, com coleta em banco de dados, do período de março/1999 a fevereiro/2011. Foram 
incluídos todos os usuários de IC multicanal com diagnóstico de infecção congênita por CMV. Foram utilizados dados da telemetria neural intra-operatória, modelo do 
IC, tempo de uso, avaliação auditiva pré e pós-operatórias, avaliação da percepção de fala e avaliação neuropediátrica. Resultados: do total de 289 crianças usuárias 
de IC, 19 (6,5%) possuem diagnóstico de surdez por infecção congênita por CMV. a média de idade ao IC foi de 47 meses, e o tempo médio de uso do dispositivo foi 
de 34 meses. Com as próteses auditivas, os pacientes apresentaram limiares auditivos com média de 107 dBNA, e 17 (89%) apresentavam categoria zero nos testes 
de percepção de fala. Após cerca de um ano de uso, a média dos limiares audiométricos era de 50 dBNA, e 14 (73%) apresentaram pequena evolução nas categorias 
de percepção de fala. Todos revelaram telemetria neural intra-operatória presente. Dez crianças (52%) mostraram alguma alteração na avaliação neurológica, sendo a 
mais comum o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Conclusões: O IC contribuiu para oferecer melhores limiares auditivos, entretanto a percepção de fala e as 
habilidades auditivas de discriminação (categoria dois), reconhecimento (categorias três e quatro) e compreensão (categoria cinco) não puderam ser alcançadas nas 
crianças com diagnóstico de surdez por CMV.

26/05 - 11h30 - 11h40

Título: A Interferência do Tempo de Execução do Exercício de Vibração Sonorizada de Língua Nas Mudanças Vocais em Mulheres Disfônicas
Autor Principal: Marcia H. M. Menezes
Coautores: Maysa Tibério Ubrig, Gislaine Cordeiro Ferro, Maria Gabriela B. Cunha, Kátia Nemr, Domingos H. Tsuji
Resumo: Objetivo: verificar a interferência do tempo de execução do exercício de vibração sonorizada de língua (EVSL) nas mudanças vocais, em mulheres disfônicas, 
identificando o momento em que há predomínio de respostas positivas e negativas. Método: trata-se de um estudo clínico, prospectivo, comparativo intra-sujeito; 27 
mulheres com nódulos vocais participaram do grupo experimental (realização do EVSL); e 10 destas participaram também do grupo controle (realização do exercício 
placebo). As vozes foram gravadas antes e após os exercícios no primeiro (m1), terceiro (m3), quinto (m5) e sétimo (m7) minutos de execução. Estas vozes foram 
randomizadas e submetidas às análises perceptivo-auditiva e acústica. a análise perceptivo-auditiva foi feita individualmente com o uso do protocolo CAPE-V, e de forma 
pareada com a identificação da melhor voz em cada par. Resultados: no grupo experimental, as respostas do CAPE-V indicaram predomínio de melhora vocal no m5 com 
menor grau geral, menos rugosidade, menos soprosidade e elevação do pitch. No m7 a tensão apresentou-se significativamente mais alta. Na análise pareada as vozes 
no m5 foram consideradas as melhores. Na análise acústica houve aumento gradativo da f0 e do GNE após o m3 e diminuição do ruído a partir do m1. No grupo controle 
as mudanças vocais foram discretas e inferiores às do grupo experimental. Conclusão: o tempo de realização do EVSL interferiu nas respostas vocais em mulheres 
disfônicas. No m5 houve predomínio de respostas positivas e no m7 de respostas negativas, com aumento de tensão vocal e queda no desempenho do exercício.

26/05 - 10h30 - 10h40

Título: Prevalência Dos Indicadores de Risco Para Surdez: Diagnóstico Precoce de Neonatos Nascidos em Uma Maternidade de Guarulhos No Ano de 2009.
Autor Principal: Leila Cabral Cruz
Coautores: Sérgio Yamamoto, Taís A. de Godoi Escarpelini
Resumo: Objetivo Identificar a prevalência dos fatores de risco para deficiência auditiva (DA) e realizar a triagem auditiva neonatal (TAN) em 100% dos recém-nascidos 
(RN) de risco. Material e Método Rastreamento diário dos prontuários para detecção dos indicadores de risco. São eles: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) por 
mais de 48 horas, consangüinidade e/ou hereditariedade, síndromes associadas a DA, TORCHS, malformações de cabeça e pescoço, mãe drogadista e uso de medicação 
ototóxica. Identificado o risco é realizada as emissões otoacústicas transientes (EOAT) e Potencial Auditivo Evocado de Tronco Encefálico (BERA). Resultados de Abril à 
Dezembro/2009 registrou-se 4005 nascidos vivos. Destes, 1406 foram triados, correspondendo a 100% dos RN de risco, equivalendo 35% do total de nascidos vivos. 
Dos 35% triados, 31,42% falharam sendo: 6,4% RN com apêndice pré-auricular; 6,4% RN com mais 48 h UTIN; 3,1% RN com fissura labiopalatina; 3,1% RN com 
mãe HIV +; 3,1% RN com risco para toxoplasmose congênita; 3,1% RN com risco para sífilis; 3,1% RN com síndrome down; 3,1% RN mãe drogadista e 3,1% RN com 
hidrocefalia. Conclusão a literatura descreve a incidência de DA de 1 a 6/1000 nascidos vivos normais; 1 a 4/100 provenientes de UTIN. Neste trabalho a prevalência foi 
de 6 /100 RN de UTIN. Conclui-se que é necessário atuar intensivamente em medidas de prevenção primária, pois o diagnóstico precoce, favorece a comunicação oral, 
cognição e o desenvolvimento sócio-emocional. O diagnóstico tardio pode acarretar no rebaixamento do nível educacional e também criar obstáculos na obtenção de 
empregos na fase adulta.
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26/05 - 12h00 - 12h10

Título: Movimentação de Pregas Vocais na Diferenciação de Sons em Crianças com e sem Transtorno Fonológico
Autor Principal: Haydée Fiszbein Wertzner
Coautores: Luciana de Oliveira Pagan-Neves, Tatiane Faria Barrozo, Renata Alves Ramos
Resumo: Objetivo: verificar se há diferença na movimentação das pregas vocais por meio do quociente de abertura (QA), na emissão de sons plosivos, em crianças com 
e sem transtorno fonológico(TF). Material/método: participaram 17 crianças sem TF(GC) e 24 com TF(GTF), submetidas à avaliação eletroglotográfica(EGG) acoplada ao 
CSL (modelo 4300B). Foram solicitadas três repetições das palavras pico, bico, tênis, Dênis, cola e gola em sentença veículo. As análises de QA foram realizadas somente 
para as produções dos sons plosivos iniciais julgadas auditivamente como corretas. Resultados e Discussão: As crianças do GC apresentaram maior número de produções 
corretas dos sons-alvo do que as do GTF. a comparação entre GC e GTF para os sons /b,d,g/ não indicou diferenças estatisticamente significantes entre as médias de QA. 
Não foi aplicado teste estatístico para /p,t,k/, pois os dois grupos produziram tais sons com QA de 100%. de modo geral, o QA dos sons sonoros foi menor do que o dos 
surdos nos dois grupos, sugerindo que todas as crianças diferenciaram sua produção. a média do QA das palavras contendo o som sonoro (vozeado) foi praticamente o 
mesmo nos dois grupos (aproximadamente 50%). Conclusão: os achados não evidenciaram diferença entre o QA das crianças com e sem TF indicando que na produção 
correta dos sons sonoros (vozeados) ocorre a movimentação ativa na abertura de pregas vocais. Além disso, sugerem que as crianças estudadas utilizaram a vibração 
das pregas vocais para diferenciar os sons surdos e sonoros.

26/05 - 11h50 - 12h00

Título: Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência e Processamento Auditivo Nos Transtornos de Aprendizagem
Autor Principal: Aparecido José Couto Soares
Coautores: Ivone Ferreira Neves-Lobo, Seisse Gabriela Gandolfi Sanches, Renata Mota Mamede Carvallo, Carla Gentile Matas, Maria Silvia Cárnio
Resumo: Objetivo: Caracterizar o Processamento Auditivo (Central), e os Potenciais Auditivos de Longa Latência (PEALL) em crianças com transtornos de aprendizagem. 
Materiais e Método: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Instituição (nº305/10). Foram avaliadas 12 crianças atendidas no Laboratório de Investigação 
Fonoaudiológica (LIF) em Leitura e Escrita da FMUSP. Na avaliação comportamental do processamento auditivo foram aplicados os testes: Fala com Ruído; o Sttagered 
Spondaic Word (SSW) e o Dicótico de Dígitos. Para avaliar o processamento temporal utilizou-se o Teste de Padrão de Freqüência (TPF), Teste de Padrão de Duração 
(TPD), Teste Gaps-in-Noise (GIN). Os PEALL foram realizados com equipamento Modelo Opti-Amp 8002, marca Intelligent Hearing, utilizando-se eletrodos posicionados 
em Cz, Fpz, A1, A2. Os estímulos tonais (tone burst), apresentados a 80dBnNA, diferiram quanto à freqüência (estímulo freqüente 1000Hz, estímulo raro 1500Hz), e 
a probabilidade de apresentação (20% estímulos raros e 80% estímulos freqüentes). No P300, a criança foi instruída a contar em voz alta os estímulos raros, e no 
MMN não deveria prestar atenção nos estímulos. Resultados e Conclusões: em relação ao processamento auditivo, as habilidades alteradas foram: ordenação temporal 
(78%), resolução temporal (21%) e figura-fundo para sons linguísticos (68%). Na análise dos PEALL, observou-se resultados normais para o P300. em relação ao MMN 
observou-se alterações em 16,67% dos sujeitos. Conclui-se que os indivíduos com transtorno de aprendizagem apresentaram alterações tanto no processamento 
auditivo central como nos PEALL. Ressalta-se que o MMN mostrou-se melhor na caracterização da função auditiva desta população.

26/05 - 12h10 - 12h20

Título: Avaliação eletromiográfica e ultrassonográfica do músculo masseter em indivíduos com Paralisia Facial Periférica Unilateral
Autor Principal: Fernanda Chiarion Sassi
Coautores: Danilo Pecheco de Queiroz, Laura Davison Mangilli, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: caracterizar o controle motor e a morfologia do músculo masseter em indivíduos com paralisia facial periférica unilateral, através da avaliação 
eletromiográfica e ultrassonográfica. Método: 16 participantes, de ambos os gêneros, com idade superior a 18 anos. O grupo pesquisa (GP) foi constituído de oito 
indivíduos com paralisia facial periférica unilateral idiopática a mais de seis meses; e o grupo controle (GC) por oito indivíduos normais. Todos os sujeitos foram 
submetidos a avaliação do músculo masseter através da Eletromiografia de Superfície (EMGs) e da Ultrassonografia (USG), em tarefas realizadas em repouso, 
apertamento dentário com rolete de algodão entre os dentes (AL) e apertamento dentário com máxima intercuspidação dentária (MIC). Resultados: Não houve 
diferença estatisticamente significante nas comparações intra grupos da assimetria entre as hemifaces nos exames de EMGs e USG, na comparação entre os músculos 
mastigatórios na EMGs (Wilcoxon Matched pairs test) e nas comparações de assimetria entre os grupos nos exames de EMGs e USG (Mann-Whitney). Conclusão: o 
controle motor e a morfologia dos músculos masseteres em indivíduos com paralisia facial periférica unilateral apresentam-se de forma semelhante aos indivíduos 
normais. Acredita-se que o tempo de Paralisia Facial dos pacientes estudados não foi suficiente para gerar, através das adaptações funcionas, diferenças anatômicas e 
fisiológicas aos músculos mastigatórios avaliados em relação ao grupo de pacientes normais. Hipotetiza-se que seja necessário um tempo maior de adaptação funcional 
para que as alterações no controle motor e morfologia possam ser verificadas.

26/05 - 11h40 - 11h50

Título: Interferência da Idade na Deglutição de Pacientes Submetidos à Intubação Orotraquel Prolongada
Autor Principal: Gisele Chagas de Medeiros
Coautores: Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Introdução: Estudos indicam que indivíduos acima de 55 anos apresentam maior risco de aspiração após intubação orotraqueal prolongada (IOT). Objetivo: 
Verificar a interferência da idade na deglutição de pacientes submetidos à IOT. Material e Método: A amostra, aleatória simples, constituiu 2 grupos de pacientes 
atendidos pelo serviço de fonoaudiologia nas UTIs entre janeiro de 2007 a setembro de 2010 com a aplicação do Protocolo Fonoaudiológico do Risco para Disfagia 
(PARD), submetidos à IOT (>48h), cuja avaliação foi realizada entre o primeiro e terceiro dia após extubação. O grupo 1 foi composto por 20 pacientes com idade 
entre 18 a 55 anos e o grupo 2 por 20 pacientes com idade superior a 55 anos. Os critérios de exclusão foram: prontuários incompletos, mais de três procedimentos de 
intubação, presença de traqueostomia, disfagia esofágica, afecções neurogênicas e/ou neoplasias de cabeça e pescoço. Para analisar as 24 variáveis compostas no PARD 
foi utilizado o Teste Exato de Fisher. Resultados: Os itens tempo de trânsito oral, deglutições múltiplas, elevação laríngea, ausculta cervical ruidosa antes da deglutição, 
disfonia, voz molhada com clareamento espontâneo, tosse reflexa, tosse forte e tosse após a deglutição apresentaram resultados diferentes nos dois grupos, porém 
o valor de p nessas variáveis foram superiores a 0,05, não mostrando diferença estatisticamente significante. Os dois grupos estudados apresentaram ausência de 7 
itens do PARD e os outros 8 itens apresentaram resultados equiparáveis. Conclusão: Nesse estudo as características da deglutição em pacientes submetidos à IOT não 
apresentaram relação com a idade.
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Título: Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono: caracterização da postura, mobilidade e funcionalidade da língua na deglutição
Autor Principal: Laura Davison Mangilli
Coautores: Nilzete Correa da Silva, Fernanda Chiarion Sassi, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: avaliar e comparar os aspectos de postura no repouso, mobilidade durante movimento dirigido e funcionalidade da língua na deglutição em pacientes 
com diagnóstico médico de Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) e indivíduos normais. Método: adultos de ambos os gêneros, divididos em dois grupos: grupo 
pesquisa (GP); grupo controle (GC) com 10 indivíduos, cinco homens e cinco mulheres em cada um. Os grupos foram pareados pela idade e gênero. O GP foi composto 
por indivíduos com diagnostico médico de SAOS, de leve a moderada; e o GC por indivíduos sem diagnostico médico e/ou queixas de apnéia e sonolência diurna, sem 
alterações do sistema estomatognático. Os participantes foram avaliados em relação à postura, mobilidade e funcionalidade de língua na deglutição, conforme metodologia 
proposta por protocolo padronizado e comprovado. Este propõe a verificação das condições miofuncionais orofaciais, indicando que o examinador registre numericamente 
sua percepção sobre as características e comportamentos observados, permitindo a comparação dos resultados. Resultados: houve diferenciação significativa dos grupos na 
condição postural da língua no repouso (U=20,000; p= 0,023) (Mann-Whitney U test). Conclusões: os grupos estudados diferenciam-se somente em relação à postura da 
língua no repouso. Nos demais aspectos avaliados, o grupo de indivíduos com SAOS apresentou desempenho semelhante aos indivíduos normais, indicando que esses não 
seriam parâmetros que poderiam diferenciar indivíduos com tal patologia. Os resultados permitem a sugestão de que os programas de acompanhamento fonoaudiológico 
junto a indivíduos com SAOS sejam direcionados a este aspecto, sendo assim mais pontuais e possivelmente mais assertivos.

26/05 - 14h00 - 14h10

Título: Postura, mobilidade e funcionalidade da língua durante a deglutição em acromegalia
Autor Principal: Mariane Berti Teixeira
Coautores: LAURA DAVISON MANGILLI, Fernanda Chiarion Sassi, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: o estudo visa caracterizar a postura no repouso, a mobilidade durante movimentos dirigidos e a funcionalidade da língua na deglutição em pacientes 
com acromegalia com indicação à realização de cirurgia ortognática. Material e Método: 12 participantes adultos - 6 pacientes com acromegalia com indicação à 
realização de cirurgia ortognática (grupo pesquisa); 6 indivíduos saudáveis (grupo controle), pareados pela idade e gênero. Os participantes foram avaliados em relação 
à postura, mobilidade e funcionalidade de língua na deglutição, conforme metodologia proposta por protocolo padronizado e comprovado. Este propõe a verificação 
das condições miofuncionais orofaciais, indicando que o examinador registre numericamente sua percepção sobre as características e comportamentos observados, 
permitindo a comparação dos resultados. Resultado: observou-se diferença estatisticamente significante entre os grupos nas variáveis postura de língua no repouso 
(U=0,000; p=0,002) e sua funcionalidade na deglutição (U=0,000; p:0,002) (Mann-Whitney U test). Conclusões: Verificou-se que a postura da língua no repouso e a sua 
funcionalidade na deglutição encontram-se alteradas nos pacientes com acromegalia com indicação à correção das bases ósseas. Desta forma, constatou-se modificação 
considerável no padrão miofuncional orofacial dos indivíduos com acromegalia, o que concorda com a literatura específica da área. Sugere-se que sejam realizados 
mais estudos a fim de se verificar cientificamente o que se pode esperar nestes casos, e, conseqüentemente, fortalecer a importância da fonoaudiologia nas etapas de 
planejamento do procedimento cirúrgico e de acompanhamento de seus resultados em pacientes com acromegalia e indicação de correção das bases ósseas.

26/05 - 14h10 - 14h20

Título: Efeito Imediato do SpeechEasy na Fala e Leitura de Gagos e Fluentes
Autor Principal: Claudia Regina Furquim de Andrade
Coautores: Fabiola Staróbole Juste
Resumo: Objetivo: verificar o efeito imediato do SpeechEasy (dispositivo que modifica eletronicamente o sinal de fala, pela variação temporal e de freqüência, do 
retorno auditivo da voz) na fala e leitura de falantes gagos e fluentes. Material e Método: o GI foi constituído por 10 participantes com gagueira (taxa de ruptura gagas 
acima de 5%) e o GII foi constituído por 10 participantes fluentes (taxa de rupturas gagas abaixo de 0,5%). Os grupos foram pareados por gênero e idade (média de 29,1 
anos). As variáveis testadas foram: tipologias de rupturas (comuns e gagas); velocidade de fala (palavras e sílabas por minuto) e taxa de rupturas gagas. Resultados: para 
GI não houve diferença estatisticamente significante para nenhuma das variáveis. Para GII houve diferença estatisticamente significante para rupturas comuns na fala 
espontânea (0.013) e redução da velocidade de fala na leitura (0.003/palavras e 0.047/sílabas). Conclusão: embora estudos internacionais sobre o efeito da alteração 
do feedback auditivo (AAF) na fala dos gagos indiquem a redução significativa da gagueira, a maior parte desses estudos não apresenta grupo controle com indivíduos 
fluentes. a pesquisa realizada indica que a fala e a leitura de indivíduos fluentes sofre a influência do uso imediato da AAF. Os resultados obtidos para o grupo de gagos 
não demonstra a eficiência do dispositivo em seu uso imediato em nenhuma das variáveis testadas. O desdobramento da pesquisa será o segmento do grupo com o uso 
controlado do dispositivo (tempo de uso diário, semanal e mensal).

26/05 - 12h20 - 12h30

Título: Desempenho Auditivo e Sintomas Autísticos em Crianças Surdas Usuárias de Implante Coclear
Autor Principal: Bruna Lins Porto
Coautores: Carla Gentile Matas, Debora Maria Befi-Lopes, Fernanda Dreux Miranda Fernandes, Maria Valéria Schmidt Goffi-Gomez, Robinson Koji Tsuji
Resumo: Objetivo: analisar os resultados do desempenho auditivo com os resultados da escala do Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA) em crianças usuárias 
de implante coclear (IC). Método: Estudo prospectivo e retrospectivo. Foram coletados resultados de 27 crianças (entre 3 e 9 anos de idade), referentes à audiometria 
tonal em campo sonoro com o IC e ao questionário das habilidades auditivas (MAIS/IT-MAIS), em dois momentos: pré-implante e último retorno de acompanhamento. No 
segundo momento, incluiu-se a aplicação do questionário ICA com as mães, que identifica crianças com autismo. Resultados: Verificou-se que três sujeitos apresentaram 
resultados alterados no ICA, duas crianças tiveram limiares audiométricos acima da média e do limiar máximo do grupo e no IT-MAIS/MAIS três sujeitos pontuaram 
abaixo da média e do limiar mínimo do grupo. Vale ressaltar que na amostra apenas um sujeito que apresentou alteração no ICA, teve também alteração em outra 
área avaliada. Nenhuma das crianças que apresentou alteração no IT-MAIS/MAIS teve também alteração ICA. Conclusão: Comportamentos gerais atípicos não são 
indicadores de que a criança não irá desenvolver as habilidades auditivas com o uso do IC, uma vez que alterações no desenvolvimento auditivo podem ocorrer em 
crianças as quais apresentam ou não comportamentos gerais atípicos.
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Título: Reprodutibilidade da Avaliação Ultra-Sonográfica dos Movimentos de Deglutição e Sucção Fetais
Autor Principal: Deborah Salle Levy
Coautores: Paulo Zielinsky, Anna Marcela Aramayo, Adriane Teixeira, Silvia Dornelles, Pricila Sleifer
Resumo: Objetivo - Testar a reprodutibilidade da ultra-sonografia na avaliação dos movimentos de sucção e deglutição fetal. Métodos - Foram avaliados 80 fetos 
normais, com idade gestacional entre 30-38 semanas (média de 32,8 +/- 2,48 semanas), de gestantes sem anormalidades sistêmicas, através de ultra-sonografia 
obstétrica, em que foram submetidos a 15 minutos de observação dos movimentos de sucção e deglutição, bem como da região da face (visão frontal e de perfil). 
Os exames foram gravados para posteriormente serem analisados por 2 observadores independentes. Foi utilizado o método de Bland e Altman para análise inter-
observador e intra-observador. Para as estatísticas descritivas foram calculadas as diferenças das médias, o intervalo de confiança e a margem de erro entre os 
observadores. O nível de significância estabelecido foi de 0,05. Resultados - Na análise inter-observador, verificou-se uma margem de erro entre os dois observadores 
de 1.5; 2.2 e 8.5 (p<0,001) para os movimentos de sucção, grupos de sucção e total de sucções respectivamente. Obteve-se uma margem de erro de 3.5; 2.1 e 11.7 
(p<0,001) para a análise intra-observador. Conclusão - O excelente grau de concordância inter e intra-observador obtido na análise ultra-sonográfica dos movimentos 
de deglutição e sucção fetais demonstram a reprodutibilidade do método em fetos normais.

26/05 - 14h50 - 15h00

Título: Eletromiografia de Superfície e Manometria: Achados Para Deglutição
Autor Principal: Danielle Pedroni Moraes
Coautores: Fernanda Chiarion Sassi, Luiz Henrique Souza Fontes, Rimon Sobhi Azzam, Tomas Navarro-Rodrigues, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: verificar os achados da eletromiografia de superfície (EMGs) e manometria (MNM) durante a deglutição de diferentes volumes. Material e Método: 
participaram do estudo 10 mulheres saudáveis (média 27.6 anos). Os participantes foram submetidos concomitantemente aos exames de EMGs e MNM: eletrodos bipolares 
foram posicionados na porção média da musculatura supra-hióidea (SH) e sobre a musculatura infra-hióidea esquerda (IH); o cateter transnasal foi posicionado em esfíncter 
esofágico superior (EES). Foram realizadas três deglutições para cada uma das seguintes tarefas: deglutição de saliva e água (16,5 e 20ml). Resultados: para a EMGs, as 
análises realizadas indicam não haver diferenças significantes na ativação de SH e IH na comparação entre as diferentes tarefas de deglutição. Quanto a MNM, não foram 
encontradas diferenças significantes na pressão do EES durante a deglutição dos diferentes volumes. Observou-se diferença estatisticamente significante na duração da 
abertura do EES quando comparadas as deglutições de saliva e 16,5ml de água, sendo que o EES permaneceu aberto por um tempo maior durante a deglutição com água 
(p=0,0156). Para as demais comparações de duração, não foram encontradas diferenças significantes. Conclusões: a literatura especializada preconiza o uso de volumes 
diversificados para avaliação de pacientes disfágicos. No presente estudo, não foram observadas diferenças na ativação das musculaturas durante a deglutição com 
diferentes volumes em indivíduos saudáveis. Foi observado que maior volume de líquido mantém o EES aberto por maior tempo. a continuidade do estudo será a verificação 
desses dados em indivíduos que apresentem alteração de sensibilidade e funcionalidade da musculatura envolvida na deglutição.

26/05 - 14h40 - 14h50

Título: Papel da Coordenação Sucção-Deglutição-Respiração No Desenvolvimento Motor-Oral Fetal
Autor Principal: Deborah Salle Levy
Coautores: Paulo Zielinsky, Nina Stein, Anna Marcela Aramayo, Silvia Dornelles, Adriane Teixeira
Resumo: Objetivo- Estudar a coordenação sucção-deglutição-respiração no terceiro trimestre de gestação para identificar parâmetros de avaliação do desenvolvimento 
motor oral fetal. Métodos - Avaliados 80 fetos normais, com idade gestacional entre 30-38 semanas, de gestantes sem anormalidades sistêmicas, através de ultra-
sonografia obstétrica, em que foram submetidos a 15 minutos de observação dos movimentos orais do feto. a análise estatística utilizou o teste t de Student para as 
variáveis contínuas, a correlação de Pearson, a estimativa da razão de prevalência entre as variáveis pela regressão de Poisson múltipla, a curva ROC para a determinação 
dos pontos de corte de idade gestacional e coordenação sucção-deglutição-respiração, e o qui-quadrado para testar a associação das variáveis categóricas, nível de 
significância de 0,05. Resultados- As correlações “grupos de sucção e intercorrências na gestação”, “movimentos de deglutição e BCF” e “ idade e doença materna” 
foram significantes. a coordenação sucção-deglutição-respiração correlacionou-se com idade gestacional, FCF, percentil de ILA e tabagismo. O valor da área sob a curva 
ROC foi 0,94 (p<0,001). Na correlação idade gestacional≥ 34 semanas e movimentos respiratórios, foi significativa a relação dos movimentos respiratórios durante 
a deglutição, bem como coordenação sucção-deglutição-respiração. Confirmou-se, pela regressão de Poisson, a correlação deglutição com BCF e doença materna e a 
correlação coordenação sucção-deglutição-respiração com tabagismo e idade gestacional. Conclusão - Quando o feto atinge 34 semanas, os movimentos respiratórios 
ocorrem com mais freqüência durante e após a respiração, podendo esta idade gestacional ser considerada o ponto de corte na maturação das funções neurovegetativas 
no período fetal.

26/05 - 14h30 - 14h40

Título: Funções de Recuperação Intra-Operatórias e Pós-Operatórias No Implante Coclear Nucleus Freedom
Autor Principal: Kellen Kutscher
Coautores: Maria Valéria S. Goffi-Gomez Ricardo Ferreira Bento, Robinson Koji Tsuji, Rubens Vuono de Brito Neto, Ricardo Ferreira Bento
Resumo: Objetivo: Avaliar se há diferenças entre as funções de recuperação do nervo auditivo intra-operatórias e pós-operatórias, medidas por meio do software 
Custom Sound EP em usuários de implante coclear Nucleus 24RE Freedom. Método: Foram selecionados 36 pacientes implantados consecutivamente com o dispositivo 
Nucleus Freedom avaliados nos períodos intra-operatórios e pós-operatórios, referindo-nos a pelo menos 4 meses de uso efetivo do implante coclear. Os dados da 
função de recuperação foram coletados no eletrodo 10 ou 11, em períodos intra-operatórios e pós-operatórios. Com exceção do nível de corrente, todos os parâmetros 
da estimulação eram similares, incluindo a taxa da estimulação (80Hz). Foram coletados para cada paciente, os parâmetros da função de recuperação neural, referentes 
à amplitude do nível da saturação (A), ao T0, referido como a medida do Período Refratário Absoluto, e ao tau, referido como o parâmetro de curva para o modelo 
da função. Resultados: a corrente média usada para avaliar a função de recuperação no período intra-operatório foi de 209 unidades de corrente, enquanto no pós-
operatório foi de 184 unidades de corrente. a amplitude intra-operatória do nível da saturação (A), T0 e a tau não foram estatisticamente diferentes, somente o limiar 
da resposta neural mostrou-se estatisticamente diferente entre as situações intra e pós-operatória. Conclusão: a função de recuperação intra-operatória não mostrou 
diferenças dos períodos pós-operatórios, entretanto as altas correntes usadas no intraoperatorio prejudicaram a interpretação dos resultados, considerando que os 
parâmetros de análise da função de recuperação são diretamente relacionados à corrente de estimulação.
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Título: Análise da Qualidade de Vida dos Usuários de Aparelho Auditivo de Amplificação Sonora
Autor Principal: Pricila Sleifer
Coautores: Lisiane Baldino Costa, Adriane Ribeiro Teixeira
Resumo: Introdução: a Organização Mundial de Saúde (OMS), define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura, 
no sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos objetivos, expectativas, padrões e preocupações7. O uso do aparelho auditivo, ajuda no processo psicossocial 
que acontece devido à perda auditiva, tornando possíveis à melhora da qualidade de vida. Objetivo: Analisar a qualidade de vida dos usuários de aparelhos auditivos de 
amplificação sonora. Metodologia: Foram avaliados 79 pacientes com idade entre 22 a 90 anos, atendidos no do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O método utilizado 
para a avaliação foi à versão em português do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL abreviado), traduzido 
atualmente para mais de 20 idiomas diferentes, consiste em questões que avaliam os aspectos psicológico, físico, nível de independência, relação social e ambiente. 
Após 60 dias do procedimento acima, foi repetido o mesmo questionário. Resultados: Verificamos diferença estatisticamente significante da qualidade de vida pré e pós 
o uso do aparelho auditivo para os domínios físico (P=0.011), psicológico (P=0.036) e social (P<0.001). Para o domínio ambiental e satisfação com a saúde, não houve 
diferença estatisticamente significante entre as duas avaliações. Conclusão: Observamos neste estudo, que há benefício na qualidade de vida do indivíduo ao qual faz 
uso do aparelho auditivo, pois na análise identificamos melhora significativa na vida dos pacientes quando comparado o pré e pós uso do aparelho auditivo.

26/05 - 15h40 - 15h50

Título: Dificuldades Auditivas, Zumbido e Sensibilidade Auditiva em Crianças: Queixas Carentes de Atenção e Prevenção
Autor Principal: Keila Alessandra Baraldi Knobel
Coautores: Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima
Resumo: Objetivo: Identificar queixas auditivas entre crianças e estudar variáveis associadas às mesmas. Material e métodos: 753 pais e crianças do 2� ao 5� ano de 
escolas públicas e particulares de Campinas foram aleatoriamente selecionados. 475 crianças foram entrevistadas individualmente sobre dados sócio epidemiológicos, 
queixas auditivas, exposição a sons intensos, otites e avaliação auditiva e 404 pais responderam a questionário similar. Resultados: 29,0% das crianças referiram 
dificuldade para ouvir, 20,5% tinham zumbido contínuo, 3,3% zumbido pulsátil, 1,8% alucinação auditiva e 0,2% alucinação auditiva tipicamente psiquiátrica. 25.5% 
das crianças se incomodavam com sons intensos, 3,3% com música alta, 3,3% com sons agudos, 1,4% com sons produzidos pelo corpo e 9,8% com outros. Dificuldade 
para ouvir e zumbido contínuo foram associados a exposições a sons intensos (p=0,0007 e 0,0170, respectivamente) e a sensibilidade auditiva foi mais referida por 
garotas (p=0,0040) e por crianças com pais com mais tempo de estudo (p=0,031). Apenas 10,4% das crianças havia realizado audiometria, e o fator determinante 
não foi a queixa auditiva da criança ou o nível educacional dos pais, mas o histórico de otites (p<0,0001). O estudo da concordância entre pais e filhos aponta que a 
maioria dos pais de crianças com dificuldades auditivas e sensibilidade auditiva e a metade dos pais de crianças com zumbido sabem das queixas dos filhos. Conclusões: 
Dificuldades para ouvir, zumbido e sensibilidade auditiva são queixas comuns entre crianças, mas recebem pouca atenção. a exposição a sons intensos, geralmente 
prevenível, foi o fator mais associado a dificuldades auditivas e zumbido entre crianças.

26/05 - 15h50 - 16h00

Título: Prevalência e Características do Zumbido em Trabalhadores Expostos Ao Ruído
Autor Principal: Sandra Regina Weber
Coautores: Eduardo Périco
Resumo: OBJETIVO: Verificar as características, prevalência e repercussão do zumbido em trabalhadores expostos ao ruído. MATERIAL e MÉTODO: Um total de 585 
trabalhadores de uma indústria alimentícia foi questionado sobre zumbido. Aqueles que referiram zumbido por mais de cinco minutos e há mais de seis meses, 
responderam à entrevista abordando histórico ocupacional e do zumbido e realizaram audiometria tonal. a análise estatística dos dados foi realizada utilizando 
Correlação de Spearman, Teste t, Teste de qui-quadrado e Teste G, considerando significativo p<0,05. RESULTADOS: Foi encontrada prevalência do zumbido de 7,2% 
(n=42), tempo médio de exposição ao ruído de três anos e oito meses e tempo médio de percepção do zumbido de três anos e sete meses. Verificou-se predomínio da 
percepção intermitente (88%), bilateral (53,4%), com início progressivo (66,7%). Um total de 50% não apresentou perda auditiva. O zumbido interfere principalmente 
na concentração. Estresse, silêncio e barulho foram os fatores de piora mais citados. a Correlação de Spearman mostrou diferença significativa (p=0,0094) entre o tempo 
de exposição ao ruído e o tempo de percepção do zumbido nos indivíduos sem perda auditiva. CONCLUSÃO: a ausência de perda auditiva em 50% dos indivíduos e a 
correlação entre tempo de exposição ao ruído e tempo de percepção do zumbido, nestes indivíduos, apontam para um possível efeito do ruído não limitado ao sistema 
auditivo periférico e para a necessidade de inclusão do zumbido nos programas de conservação auditiva.

26/05 - 15h20 - 15h30

Título: Impacto de uma Intervenção Clínica na Qualidade de Vida de Portadores de Zumbido
Autor Principal: Léa Travi Lamonato
Coautores: Bibiana Lintes Crippa, Emilio Moriguchi, Ruth Liane Henn
Resumo: Objetivo: Avaliar o efeito de uma intervenção clínica na qualidade de vida de portadores de zumbido. Material e Método: a amostra do estudo foi composta por 
122 portadores de zumbido (61 indivíduos no grupo de intervenção e 61 no grupo controle). Os participantes foram recrutados de bancos de dados de dois consultórios 
fonoaudiológicos, um da cidade de Veranópolis/RS, outro de Caxias do Sul/RS. Os indivíduos da cidade de Veranópolis constituíram o grupo de intervenção e participaram 
de quatro encontros mensais, nos quais assistiram palestras de diversos profissionais com a temática zumbido. Os indivíduos de Caxias do Sul constituíram o grupo 
controle e participaram somente de dois encontros e assistiram a uma palestra sobre zumbido. Os participantes de ambos os grupos responderam, no primeiro e no 
último encontro, ao Questionário de Gravidade do Zumbido (QGZ). Resultados: Dos 122 portadores de zumbido que fizeram parte deste estudo, 50 (41%) eram do sexo 
masculino e 72 (59%) do feminino. Através da comparação dos resultados do QGZ, respondido no início e no final da pesquisa, contatou-se que o grupo de intervenção 
reduziu, significativamente, o incômodo com o zumbido, ou seja, melhorou a qualidade de vida, após a intervenção, em todos os domínios do questionário (Funcional, 
Emocional e Catastrófico) e também no escore geral (p<0,001), quando comparado com o grupo controle. Conclusão: a proposta de intervenção apresentada mostra-se, 
portanto, benéfica e eficaz na qualidade de vida de portadores de zumbido.
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Título: Implicações Psicológicas de Um Tratamento Para Zumbido Utilizando a Terapia de Retreinamento do Zumbido e a Terapia Cognitivo Comportamental
Autor Principal: Lisiane Holdefer
Coautores: Carlos Augusto Costa Pires de Oliveira, Alessandra Ramos Venosa
Resumo: OBJETIVO: Avaliar em pessoas com zumbido severo as possíveis implicações psicológicas de uma intervenção que associa a terapia de retreinamento do 
zumbido (TRT) à terapia cognitivo comportamental (TCC). MATERIAL e MÉTODOS: Todos os pacientes preencheram a Escala Analógica-Visual de incômodo (EAVi) ao 
iniciar a terapêutica e responderam Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) antes e depois do tratamento. O mesmo consistia em seis sessões estruturadas 
de aproximadamente 1 hora e 30 minutos em grupos de no máximo 8 participantes. RESULTADOS: 37 pessoas participaram da pesquisa; 19 (51,35%) eram homens e 
18 (48,65%) com idade média de 48 anos. Os resultado da EAVi antes do procedimento foi de 9 e a escala HAD antes e após o tratamento foram: ansiedade 11,6 e 7,7 
(<0.0001); depressão 9,4 e 5,6 (<0.0001). CONCLUSÕES: O tratamento por meio da TRT associada à TCC sugere melhora do estado psicológico (depressão e ansiedade) 
em pacientes com zumbido severo.

26/05 - 16h10 - 16h20

Título: Relação Entre Habilidades Comunicativas e Qualidade de Vida em Crianças Usuárias de Implante Coclear
Autor Principal: Talita Fortunato-Tavares
Coautores: Debora M. Befi-Lopes, Ricardo F. Bento , Claudia R. F. Andrade
Resumo: Objetivos: (a)Traduzir e adaptar o questionário Children with cochlear implants: parental perspectives (CCIPP) para o Português Brasileiro; (b)Aplicar o CCIPP 
em pais de crianças usuárias de implante coclear (IC) e analisar a qualidade de vida (QV) após o IC; (c)Analisar possíveis correlações dentre fatores de QV da criança e 
da família; (d)Analisar possíveis correlações entre fatores de QV e resultados obtidos com o IC relacionados às habilidades comunicativas. Material e Método: Estudo 
transversal aprovado por Comissão de Pesquisa sob protocolo 342/10. Dez crianças usuárias de IC (idade: M=6,2 DP=2,5) e seus respectivos pais participaram. Os 
procedimentos consistiram na aplicação de instrumentos validados para avaliar aspectos de QV (CCIPP) e habilidades comunicativas (LDS, MAIS, IT-MAIS, MUSS). 
Resultados: (a) a tradução e adaptação do CCIPP foram satisfatoriamente realizadas de acordo com as normas EORTC-Quality of Life Study Group:Translation Procedure. 
(b) O IC apresentou efeito positivo (p < 0.05) na QV das crianças implantadas e de suas famílias. (c) Maior número de correlações significativas (p < 0.05) foi observado 
para a sub-escala de comunicação, indicando uma relação direta entre comunicação e outros fatores de QV. (d) O desenvolvimento das habilidades lexicais (LDS), 
auditivas (MAIS/IT-MAIS) e de fala (MUSS) está significantemente relacionado à sub-escala de comunicação do CCIPP (correlações Spearman rho: r=0.677; r=0.583; 
r=0.618, respectivamente). Conclusões: O IC apresenta um efeito positivo na QV de crianças usuárias e suas famílias. a comunicação está diretamente relacionada à QV 
sendo a habilidade lexical a variável de maior impacto na QV de crianças usuárias de IC.

26/05 - 16h20 - 16h30

Título: Aplicabilidade do Sistema de Frequência Modulada (FM) Associado Ao Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI): Estudo de Caso.
Autor Principal: Elizama Dantas da Cunha Guilherme
Coautores: Maria Inês Dornelles da Costa Ferreira, Sônia Helena Franco Barbosa
Resumo: Objetivo: Verificar a aplicabilidade do sistema de Frequência Modulada (FM) em um indivíduo com perda auditiva neurossensorial, bilateral, usuário de 
aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Relato do Caso: O paciente de 20 anos utilizava AASI e apresentava dificuldade de compreensão em ambientes 
ruidosos. Realizou-se audiometria tonal e vocal, audiometria em campo aberto com e sem AASI, testes de reconhecimento de fala, testes de Processamento Auditivo 
(fala no ruído, dicótico de dígitos, teste de padrão de duração e GIN) e questionário para avaliar o handicap auditivo. Tais procedimentos ocorreram antes da adaptação 
do sistema de FM e após a utilização por 50 dias. Ao comparar a audiometria em campo aberto, realizada com o AASI com a mesma medida realizada com o AASI e 
com o FM, observou-se melhora das respostas para todas as frequências e ganho nos testes de discriminação. a melhora nos testes de processamento auditivo também 
foi observada: aumento da porcentagem de acertos nos testes Fala no Ruído, dicótico de dígitos na condição murmurando do teste de padrão de duração. Já no teste 
GIN, identificou-se a manutenção do limiar de resolução temporal. Após 50 dias de uso do AASI associado ao sistema de FM o paciente referiu melhora significativa 
em sua qualidade de vida. Os testes de fala no ruído e dicótico de dígitos apresentaram melhoras consideráveis se comparados à primeira avaliação. Conclusão: Houve 
aplicabilidade do sistema de FM associado ao AASI, evidenciado pelos achados da avaliação audiológica e pelos testes do processamento auditivo.

26/05 - 17h10 - 17h20

Título: Reabilitação Auditiva com Implante Coclear em Paciente com Síndrome de Harboyan
Autor Principal: Lauren Medeiros Paniagua
Coautores: Pricila Sleifer, Maria Elza Kazumi Yamaguti Dorfman, Luiz Lavinsky
Resumo: Introdução: a Síndrome de Harboyan (SH) está associada à perda auditiva sensorial progressiva. Objetivo: relatar caso de paciente com diagnóstico de SH 
submetida à reabilitação auditiva com implante coclear. Relato do caso: COD, 25 anos, SH, perda auditiva sensorioneural profunda bilateral, sem desempenho auditivo 
adequado com o uso de aparelho de amplificação sonora individual, após processo de avaliação interdisciplinar seguindo o protocolo do Serviço de Otorrinolaringologia 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi indicado a reabilitação auditiva com implante coclear (IC). Foi realizada uma avaliação fonoaudiológica antes e 
após uso do implante coclear. Foram realizadas 15 sessões de tratamento fonoaudiológico após o implante coclear. O desempenho da paciente no reconhecimento 
de sentenças com leitura orofacial em conjunto aberto (compreensão da linguagem oral sem combinação com o que vai ser dito pelo interlocutor) no pré IC foi de 
0% acertos e no pós IC de 100% de acertos. Já nas sentenças sem leitura orofacial em conjunto aberto no pré IC foi de 0% de acertos e no pós 75% de acertos. Na 
comparação das sentenças com leitura orofacial em conjunto fechado (compreensão da linguagem oral ao combinar com o interlocutor o que vai ser dito) no pré IC 
obteve-se 50% de acertos e no pós IC 100% de acertos. Conclusão: Por tratar-se de um paciente com perda nas funções sensoriais (visual e auditiva), o tratamento de 
reabilitação auditiva é imperativo e o implante coclear tem se mostrado, neste caso, como ferramenta insubstituível, até o momento, para melhorar a qualidade de vida.
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Título: Biossegurança na Prática Audiológica
Autor Principal: Adriana Maria Feijão de Carvalho
Coautores: Elissandréa Régia Pacheco Santiago, Darling Marinho da Silva Paulino, Hellen Flávia Costa Dos Santos, Mírian Rodrigues Reis
Resumo: O fonoaudiólogo precisa incorporar em sua atuação medidas de segurança por meio de práticas e ações que visem à prevenção e o controle de possíveis 
riscos à saúde estabelecidos por contato entre o profissional e o paciente/cliente, bem como a de outras pessoas que, por ventura, participem dessa rotina. Objetivos: 
apresentar as principais medidas de biossegurança que devem ser adotadas na prática audiológica e correlacioná-las a cada procedimento/exame específico na 
audiologia. Métodos e materiais: este trabalho foi realizado por meio de revisão de literatura, através de livros, revistas e artigos relacionados com o tema abordado. 
Resultados: verificou-se que apesar da prática audiológica, assim como as outras práticas em Fonoaudiologia, não possuir caráter invasivo, as contaminações podem 
ocorrer em decorrência do contato direto ou indireto desencadeadas pelo desconhecimento, negligência e pela falta de condições adequadas de trabalho. Conclusão: 
sabe-se que as práticas em Fonoaudiologia podem oferecer riscos aos pacientes bem como ao profissional, tanto no contexto hospitalar quanto no ambiente das clínicas 
e por isso a biossegurança na área da audiologia, aqui em destaque, é de extrema importância durante a realização de exames para evitar a contaminação. Contudo, 
nem sempre é fácil seguir a risco cada medida apresentada na literatura atual, o que torna o profissional e o paciente vulneráveis a contaminações mesmo havendo o 
conhecimento das práticas seguras. Palavras-chave: Biossegurança. Fonoaudiologia. Prática audiológica.

26/05 - 17h40 - 17h50

Título: Disfagia Orofaríngea Mecânica em Pacientes Pós-Intubados Internados No Centro de Terapia Intensiva de Um Hospital Público
Autor Principal: Giovana Sasso Turra
Coautores: Chenia Caldeira Martinez, Sheila Tamanini de Almeida, Maristela Bridi, Sergio Saldanha Menna Barreto
Resumo: Objetivo: Verificar a existência de demanda para a avaliação fonoaudiológica em disfagia orofaríngea mecânica e o perfil dos pacientes avaliados. Material 
e Métodos: Trata-se de estudo transversal, com pacientes que receberam intubação orotraqueal num período superior a 48 horas, internados no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e com liberação de via oral, concomitante ou não ao uso de sonda para alimentação, maiores de 18 anos, 
de ambos os sexos, sem doença neurológica atual ou pregressa. O encaminhamento foi feito pela equipe médica e os pacientes foram avaliados clinicamente, de forma 
consecutiva, através de protocolo fonoaudiológico adaptado para disfagia orofaríngea (Furkim e Silva, 1999), entre dois e sete dias de extubação. Resultados: O estudo 
ocorreu de setembro 2010 a março 2011. Dos 60 pacientes encaminhados e avaliados, 10 (16,6%) apresentaram disfagia orofaríngea mecânica. Destes, 50% eram 
do sexo masculino, com média de idade de 50 anos (22-73) e média de tempo de intubação de 8,2 dias (2-15), sendo que 70% apresentou diagnóstico de doenças 
respiratórias (Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica ou Broncopneumonias). Conclusão: Existe demanda de pacientes pós-
intubados com disfagia orofaríngea mecânica que necessitam avaliação e tratamento fonoaudiológico precoce. Esta intervenção pode evitar complicações clínicas como 
pneumonia aspirativa. a continuidade deste estudo é necessária para complementar achados sobre outras causas de disfagia orofaríngea.
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26/05 - 17h30 - 17h40

Título: Estase em Recessos Faríngeos é Fator Preditivo de Permeação Laríngea em Índividuos Neurológicos?
Autor Principal: Thiago Henrique de Pontes Ferreira
Coautores: Leandro Pernambuco de Araújo
Resumo: a permeação laríngea (PL) é definida como a entrada de alimento dentro da laringe. Para que isso ocorra, diversos sinais e sintomas podem ocorrer, tais 
como a estase em recessos faríngeos (ERF). Nessa situação, sugere-se um maior risco de PL. Objetivo: Verificar a ocorrência de ERF como fator preditivo de PL em 
indivíduos neurológicos. Material e método: Foi realizada uma análise retrospectiva dos exames de Videodeglutograma no período de Janeiro a Dezembro de 2009. 
Foram considerados apenas os exames de indivíduos com doença neurológica diagnosticada. Nos exames, foi observada a presença de ERF e PL. Partindo disso, foram 
formados dois grupos: pacientes com ERF e pacientes sem ERF. Estes grupos foram associados à presença ou não de PL, calculando-se posteriormente a odds ratio (OR). 
Resultados: Foram analisados 37 exames de indivíduos neurológicos, de ambos os sexos. a faixa etária da população foi de 31 a 94 anos de idade. 25 (67,57%) pacientes 
apresentaram ERF e apresentaram também PL para pelo menos uma consistência; 04 (10,81%) pacientes apresentaram estase, mas não permearam em nenhuma 
consistência; 04 (10,81%) pacientes apresentaram PL para alguma consistência, mas sem estase; e os outros 04 (10,81%) pacientes nem apresentaram estase e nem 
permearam. Ao ser aplicada a medida de associação (OR) foi observado que indivíduos com ERF têm uma chance aproximadamente seis vezes maior de apresentar PL, 
quando comparados aos indivíduos sem esse achado. Conclusão: em indivíduos neurológicos, a presença de ERF parece ser fator preditivo para PL quando comparado 
aos indivíduos que não apresentam estase

26/05 - 17h20 - 17h30

Título: Critérios Fonoaudiológicos Para Decanulação Traqueal em Pacientes Acometidos Por Traumatismo Crânio Encefálico
Autor Principal: Isabel Zanata
Coautores: Aliana Eduarda Czechowski, Rosane Sampaio Santos
Resumo: As dificuldades de deglutição em pacientes com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) são influenciadas por vários aspectos, dentre eles, o uso da traqueostomia. 
Sabe-se que a traqueostomia causa impactos na deglutição. Entretanto, existem poucos estudos que especificam critérios a seguir no momento da decanulação traqueal. 
OBJETIVO: Estabelecer critérios fonoaudiológicos para decanulação traqueal em pacientes acometidos por TCE. MATERIAL e MÉTODO: Foram avaliados 20 pacientes, 
diagnosticados com TCE, traqueostomizados e com a cânula aberta, seguindo critérios para decanulação traqueal, através de um protocolo de avaliação clínica. Foram 
consideradas as variáveis: idade, sexo, diagnóstico e região anatômica da lesão e observou-se seis critérios para decanulação traqueal. RESULTADOS: a decanulação 
foi realizada em 12 (60%) dos pacientes. 14 (70%) apresentaram score maior que 8 na Escala de Glasgow e apenas 2 (14%) destes não puderam decanular. 12 (60%) 
do total dos pacientes manteve o padrão respiratório ao fechamento da cânula e puderam decanular. Dos 20 pacientes avaliados, 11 (55%) não apresentaram sinais 
sugestivos de aspiração e destes, 9 (82%) iniciaram o treino de oclusão da cânula. CONCLUSÃO: a presente pesquisa permitiu estabelecer 6 critérios fonoaudiológicos 
para decanulação traqueal: nível de consciência, respiração, secreção orotraqueal, tosse, fonação e deglutição. Os critérios fonoaudiológicos foram relevantes para 
estabelecer o início do processo de decanulação da traqueostomia. a avaliação fonoaudiológica deve priorizar as condições do paciente para que possa ser realizado o 
decanulamento traqueal o mais precoce possível, evitando o impacto da traqueostomia.
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26/05 - 18h00 - 18h10

Título: Hábitos Auditivos em Adolescentes de 14 a 18 Anos de Idade em uma Escola Particular de São Paulo.
Autor Principal: Fernanda Gelsomini Chiarelli
Coautores: Teresa Maria Momensohn Dos Santos, Daniela Leite
Resumo: Introdução: o uso de dispositivos portáteis, entre os adolescentes, tem crescido e ocasionado um aumento do tempo de exposição auditiva a elevados níveis 
de pressão sonora. Objetivo: conhecer os hábitos auditivos de adolescentes de 14 a 18 anos de idade no que se refere ao uso de dispositivos portáteis, situações 
vivenciadas após o uso dos dispositivos e medidas de prevenção de perda auditiva. Método: questionário baseado em Zogby (2006) e aplicado a 54 alunos do ensino 
médio (1º ao 3º anos) de uma escola particular de São Paulo. Resultados: os dispositivos mais utilizados foram o celular 96,3%, Laptop 85,2%, e o MP3 66,7%. a maior 
ocorrência para tempo de uso foram entre 1 e 4 horas (MP3/IPod 31,5%) e entre 30 minutos e 1 hora (MP3/IPod 37,0%). a maior frequência para volume foi para alto 
(MP3/IPod 37,0%) e médio (celular 51,9%). em relação à preocupação com perda de audição, 27,8% responderam estar “não muito preocupado”. Quanto à vivência 
após utilização dos dispositivos: 68,5% aumentam o volume da televisão, 44,4% fazem “hãm”, “o que?”, 24,1% tem zumbido, 13,0% não sentem nada. Atitudes para 
prevenção de perda auditiva, 46,3% estava mais ou menos propenso a diminuir o volume do equipamento. Conclusão: é preocupante a atitude dos jovens em relação 
à preservação da saúde auditiva.
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Apresentação Pôster 

de Trabalhos Científi cos
Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia

Os trabalhos serão apresentados na Área de Exposição, sendo os de Otorrinolarin-
gologia no dia 26/05/11 e os de Fonoaudiologia no dia 27/05/11. O espaço destina-

do aos trabalhos, será devidamente sinalizado.

A montagem dos pôsteres terá início às 08h00 e a retirada dos mesmos deverá ser 
feita até às 17h00 do respectivo dia de sua avaliação.

A avaliação dos Pôsteres será feita da seguinte forma:
Otorrinolaringologia – 26/05/11

Pôsteres de 01 a 50 – Avaliação às 10h30
Pôsteres de 51 a 100 – Avaliação às 15h30

Fonoaudiologia – 27/05/11
Pôsteres de 01 a 50 – Avaliação às 10h30
Pôsteres de 51 a 100 – Avaliação às 15h30

É imprescindível que o apresentador esteja presente no local e horários menciona-
dos acima para que seu trabalho possa ser acompanhado e devidamente avaliado.

Os trabalhos que serão apresentados em formato Pôster, não concorrerão à premiação.
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do aos trabalhos, será devidamente sinalizado.

A montagem dos pôsteres terá início às 08h00 e a retirada dos mesmos deverá ser 
feita até às 17h00 do respectivo dia de sua avaliação.

A avaliação dos Pôsteres será feita da seguinte forma:
Otorrinolaringologia – 26/05/11

Pôsteres de 01 a 50 – Avaliação às 10h30
Pôsteres de 51 a 100 – Avaliação às 15h30

Fonoaudiologia – 27/05/11
Pôsteres de 01 a 50 – Avaliação às 10h30
Pôsteres de 51 a 100 – Avaliação às 15h30

É imprescindível que o apresentador esteja presente no local e horários menciona-
dos acima para que seu trabalho possa ser acompanhado e devidamente avaliado.

Os trabalhos que serão apresentados em formato Pôster, não concorrerão à premiação.
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Título: Respiradores Bucais: Etiologia, Faixa Etária, Influências Climáticas e Desenvolvimento Anatômico Maxilo-Facial Encontrado Nos Pacientes No Ambulatório Escola 
da Faculdade de Medicina de Petrópolis - RJ.
Autor Principal: Carlos Augusto Ferreira de Araujo
Coautores: Mary Laura Garnica Villar, Fausto Rezende Fernandes, Flávius Ribeiro Lana
Resumo: Objetivo: analisar o perfil do respirador bucal no município de Petrópolis, através de uma amostra selecionada no Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina 
de Petrópolis. Métodos: foram analisados 103 prontuários do serviço de Otorrinolaringologia no Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina de Petrópolis, entre Janeiro 
de 2006 a Fevereiro de 2010. Destes, 54 atenderam aos critérios básicos de inclusão: prontuários identificados sob CID R 065, dentre estes, foram inclusos apenas os 
que apresentavam o exame otorrinolaringológico clínico completo com dados conclusivos. Os critérios de exclusão foram compostos por prontuários de pacientes com 
Síndrome de Down, prontuários com dados inconclusivos e os que apresentavam respiração bucal devido à obstrução nasal por corpo estranho. Resultados: dos 54 
prontuários avaliados, com idades variando entre 2 e 50 anos, observamos que a prevalência é a multifatoriedade de causas 49,98%. São elas as causas mais prevalentes: a 
hipertrofia adenoideana associada à rinite alérgica e hipertrofia adenoideana associada à hipertrofia amigdaliana, ambas com 9,26% .Como causa isolada mais prevalente, 
temos a hipertrofia amigdaliana correspondendo a 18,52% do total. Dentre as alterações anatômicas, foram encontradas uma miscelânea entre mordida aberta postural, 
expressão facial vaga, palato profundo, tonsilas faríngeas e palatinas hipertróficas e mordida aberta anterior. Conclusão: o respirador bucal apresenta inúmeras variações no 
desenvolvimento maxilo-facial, destacamos a Rinite Alérgica Hipertrófica como principal causa em nosso município e 10 anos como a principal faixa etária. a multifatoriedade 
de causas deve ser explorada pelo especialista, necessitando de acompanhamento multidisciplinar e analisada caso a caso.

Título: Papiloma Invertido do Ducto Nasolacrimal
Autor Principal: Carla Cuenca Schwartsmann
Coautores: Gerson Schulz Maahs, Sérgio Ney Tesser , David Tesser Neto
Resumo: Objetivo: descrever um caso de papiloma invertido de origem no ducto nasolacrimal, o qual é extremamente raro na literatura mundial. Relato de caso: 
paciente feminina, 33 anos, branca, consultou com história de apresentar há 8 anos uma lesão no canto medial do olho esquerdo. Já havia se submetido há várias 
cauterizações com oftalmologista, sempre com recidiva local. Foi submetida então à biópsia incisional da lesão, cujo exame anatomopatológico (AP) mostrou papiloma 
invertido. Foi encaminhada para avaliação otorrinolaringológica. Ao exame físico apresentava lesão de aspecto papilomatoso no canto interno do olho esquerdo e lesões 
com as mesmas características na parede lateral da fossa nasal esquerda. Trazia tomografia computadorizada sem contraste que mostrava lesão comprometendo o 
sistema nasolacrimal, sem determinar erosão óssea. Foi submetida à rinotomia lateral com maxilarectomia medial com exérese de toda a via lacrimal cujo AP confirmou 
papiloma invertido de ducto nasolacrimal. Evoluiu bem no pós-operatório, sem complicações. Atualmente apresenta follow-up de 2 anos e 4 meses sem evidências 
de recidiva clínica e tomográfica. Conclusão: o sistema nasolacrimal como sítio primário de papiloma invertido é extremamente raro, com poucos casos descritos 
na literatura. Apesar disso, deve-se pensar sempre nesse diagnóstico diferencial para lesões nessa topografia, principalmente por ser uma patologia com taxa de 
malignização de até 20%.

Título: Relato de Caso: Cisto de Laringe Supraglótico em Recém Nascido com Obstrução Respiratória Severa
Autor Principal: Viviane Nunes da Costa
Coautores: Sérgio Bittencourt, Fernanda Viana Madeiro, Thaís Doria, Leonardo Radunz Vieira, Paulo Henrique Bicalho Barcelos
Resumo: Objetivo Descrever o caso de um recém nascido com cisto de laringe supraglótico com obstrução respiratória severa, enfatizando sua apresentação, diagnóstico 
e conduta frente esta rara doença da laringe, de grande interesse para otorrinolaringologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço e endoscopistas Relato de caso Recém 
nascido de A. M. S., 16 dias de vida, masculino, encaminhado ao Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, queixa de ruído respiratório ao 
nascimento. Mãe refere estridor alto inspiratório associado a dificuldade de amamentação e cianose durante choro. Gestação e parto sem intercorrências. Regular estado 
geral, dispnéico (saturação 92% ar ambiente), estridor laríngeo alto e cianose durante choro. À laringoscopia indireta, lesão cística em face lingual epiglote medindo 1,1 
X 0,9 cm. Realizado aspiração do cisto devido difícil intubação. Apresentando dispnéia importante 7 dias após o procedimento, realizado intubação via broncoscopia 
seguido de excisão total do cisto de laringe e anatomopatológico. Conclusão Cistos de laringe são incomuns, correspondendo a 5% das lesões benignas da laringe. Sua 
importância está nos casos de obstrução respiratória podendo levar a óbito, se não diagnosticada e tratada adequadamente. Suspeita-se de cisto pela manifestações: 
estridor, dispnéia , disfagia , sensação de corpo estranho e tosse progressiva. Diagnosticado através laringoscopia indireta e confirmado pela laringoscopia de suspensão 
e histologicamente.Tratados por aspiração, marsupialização com ablasão a laser e excisão completa via endoscópia ou externa. Optamos por excisão completa do cisto, 
evitando remanescente de sua parede, sendo essa a maior causa de recidiva.

Título: Tratamento Cirúrgico da Fratura de Maxila: Estudo Prospectivo de 1 Ano em Um Centro de Treinamento em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Autor Principal: Bruno Alvarenga Silva Loredo
Coautores: Marcos Rossiter de Melo, Vinícius Faria Gignon, Lucas Gomes Patrocínio, Alcides Cavasini Neto, Carlos Eduardo Arnes Arevalo
Resumo: INTRODUÇÃO: Os traumas faciais ocupam papel de destaque nos atendimentos emergenciais dos hospitais referenciais. Dentre os tipos de traumas de face, 
as fraturas de maxila estão entre as mais graves e geralmente associadas a outros tipos de fraturas. Além disso, podem apresentar importantes alterações oclusais. 
OBJETIVO: Avaliar prospectivamente os pacientes portadores de fratura de maxila tratados através de redução e fixação interna rígida no ano de 2009. RESULTADOS: a 
população estudada foi de 20 pacientes, 19 do sexo masculino e 1 feminino, com idade entre 11 e 65 anos (41,1 ± 14,7 anos). As principais etiologias foram acidente 
automobilístico (13 pacientes, 65,0%), agressão interpessoal (3 pacientes, 15,0%) e queda da própria altura (3, 15,0%). Com relação a distribuição sazonal, os meses 
mais freqüentes foram agosto (5, 25%) e novembro (4, 20%). As fraturas foram classificadas em Le Fort I (5 pacientes), Le Fort II (11), Le Fort III (2), Lanelongue (2) e 
Richet (2). As fraturas de face mais comumente associadas foram de zigoma (18 pacientes, 90%), nariz (12 pacientes, 60%), naso-etimóido-orbitárias (4 pacientes, 20%) 
e mandíbula (3 pacientes, 15%). Os pacientes foram acompanhados por 3 a 12 meses (média de 5,8 meses). DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Os pacientes mais acometidos 
foram os adultos jovens do sexo masculino. a maioria foi classificada como Le Fort II. Houve baixo índice de complicações e pouca necessidade do emprego do bloqueio 
maxilo-mandibular no pós-operatório, demonstrando que a redução cruenta associada a fixação interna rígida é uma forma de tratamento segura e eficaz.
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Título: Corpo Estranho de Laringe
Autor Principal: Paulo Tinoco
Coautores: José Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli de Oliveira Tinoco, Saulo Bandoli de Oliveira Tinoco
Resumo: OBJETIVO: Apresentar um caso de corpo estranho em laringe de apresentação clínica incomum, com resolução do quadro após remoção, sob indução 
anestésica,além de fazer uma revisão na literatura sobre o tema. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 14 anos, negro, procurou o serviço de otorrinolaringologia 
do HSJA com história de sensação de corpo estranho (CE) na garganta há 4hs, associado à discreta odinofagia após alimentação, negando ingestão de alimento 
ponteagudo ou sólido. O exame laringoscópico indireto estava normal. O paciente foi então submetido à videolaringoscopia direta, confirmando-se a hipótese de corpo 
estranho de laringe. Identificou-se a imagem de um CE ponteagudo, transparente, de aproximadamente 2cm de comprimento e 0,4cm de largura, na porção superior 
direita da face laríngea da epiglote, de difícil visualização e por isso, com um alto risco de delocamento desse CE por um tubo orotraqueal. Dessa forma, o paciente foi 
submetido à indução anestésica com Propofol e ventilação mecânica sob máscara. Com o auxílio do laringoscópio de suspensão, o corpo estranho foi removido, sem 
intercorrências, através da videolaringoscopia direta. O corpo estranho removido tratava-se de um material de acrílico. CONCLUSÃO: Corpos estranhos em laringe são 
raros e mais freqüentes na população pediátrica, podendo desenvolver graves complicações devido a possibilidade de obstrução total da via respiratória. O especialista 
deve estar atento para a sintomatologia do paciente, procedendo exame otorrinolaringológico minucioso, com a laringoscopia indireta e direta. Confirmando a hipótese 
diagnóstica, deve-se remover o CE sob anestesia geral ou apenas com indução anestésica.
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Título: “Papiloma Schneideriano Exofítico: Relato de Caso”
Autor Principal: Camila Pazian Feliciano
Coautores: Thais Augusta da Costa Martins, Valesca Riccioppo, Thiago Ferreira Borges, Leonardo de Lima Teodoro, Júlio Cláudio Sousa
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de papiloma schneideriano exofítico, originado em região incomum de fossa nasal, auxiliando no diagnóstico dessa doença. Relato: 
Paciente do sexo masculino, 76 anos, procurou serviço de Otorrinolaringologia devido obstrução nasal à esquerda há 15 anos e hiposmia. Otoscopia à esquerda mostrava 
membrana timpânica com retração e à rinoscopia desvio septal para esquerda (área II de Cottle), sem visualização de qualquer lesão expansiva. À nasofibroscopia foi 
evidenciado lesão vegetante verrucosa em terço médio posterior de fossa nasal esquerda bloqueando a coana e à tomografia computadorizada presença de tecido com 
densidade de partes moles baseada em região septal associada à sinusopatia etmoidal ipsilateral. Realizado biópsia incisional da lesão com diagnóstico de papiloma 
fungiforme. Foi indicada cirurgia endonasal para ressecção da lesão, que apresentava-se inserida em região caudal de concha média à esquerda e região septal posterior 
do mesmo lado, lobulada, parda e com dimensões 7,0 x 6,0 x 5,0 cm. a avaliação histopatológica confirmou a suspeita de papiloma schneideriano tipo exofítico. 
Conclusão: Papilomas Schneiderianos são lesões benignas que surgem na superfície da mucosa nasossinusal. Existem três principais subtipos histológicos: papiloma 
endofítico (invertido), papiloma exofítico (fungiforme) e papiloma cilíndrico. Papilomas fungiformes se desenvolvem a partir do septo nasal anterior e raramente a partir 
das paredes laterais ou regiões septais posteriores, entretanto devem ser considerados em casos de lesões nasais de origem posterior. a ressecção endonasal é uma 
alternativa cirúrgica relevante, devido à sua elevada taxa de sucesso e menor morbimortalidade que o acesso externo.

Título: Stress: a Doença do Milênio e Síndrome Vestibular: a Importância do Diagnóstico Diferencial
Autor Principal: Carlos Augusto Ferreira de Araujo
Coautores: Fausto Rezende Fernandes, Mary Laura Garnica Villar
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 janeiro 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, fisioterapia, 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 afins. 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: Metástase tonsilar de melanoma maligno
Autor Principal: Graziela de Oliveira Semenzati
Coautores: Bruno Marcos Zeponi Fernandes de Mello, Luiz Eduardo Moz, Renato Ceres, Regina Helena Garcia Martins
Resumo: I.M.B.,89 anos atendida no Pronto Socorro do Hospital Universitário com sintomas de dor e dificuldade ao engolir, principalmente para alimentos sólidos 
,associada a febre e aparecimento de lesão escura em ambas as amígdalas há 8 dias. Nos antecedentes pessoais informava usar medicação para o coração e para 
“labirintite”. O exame otorrinolaringológico revelou tonsilas palatinas recobertas por exsudato fibrinoso bilateralmente, sobre lesão enegrecida no pólo superior de 
ambas as tonsilas (Figura 1). Foi prescrito antibioticoterapia com Clindamicina e solicitado retorno em 7 dias. No retorno a paciente apresentava-se assintomática, 
porém mantinha o mesmo aspecto das lesões enegrecidas em ambas as tonsilas. Realizada biópsia da lesão sendo diagnosticada metástase de melanoma maligno 
(comprovado por técnicas imunohistoquimicas positiva para Masson, Vimentina e S-100). A investigação dermatológica complementar indicou a história prévia de um 
tratamento de amputação de falange distal do quirodáctilo da mão direita, cujo exame anatomopatológico revelou tratar-se de melanoma acral lentiginoso (nível IV de 
Clark e Breslow), com cerda de 4,65mm, margens cirúrgicas livres de neoplasia e sem invasão perineural e linfática. A lesão havia sido estadiada em T4bN0M0 baseados 
nos exames de cintilografia, TC crânio e tórax normais.
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Título: Atresia Coanal Unilateral em Adulto: Relato de Dois Casos.
Autor Principal: Isabele Favoretto Cañas Peccini
Coautores: Silvia Carolina Almeida Sandes, Ana Cláudia Ghiraldi Alves, Silvio Pinheiro de M. Bertoz, Fabio Tadeu Moura Lorenzetti
Resumo: Objetivo: Relatar dois casos de pacientes adultas com diagnóstico de atresia coanal unilateral. Caso 1: N.O.S.R.M., 21 anos, refere em primeira consulta 
que nunca respirou por fossa nasal direita, relata respiração oral e roncos diários, dispnéia com sensação de sufocamento aos grandes esforços, coriza abundante 
principalmente à direita. À rinoscopia foi visualizado desvio septal obstrutivo à esquerda com laterorrinia visível à esquerda, hipertrofia assimétrica de conchas nasais 
inferiores 4+/4+ à direita e 1+/4+ à esquerda e palidez mucosa somente à direita 3+/4+. À nasofibroscopia visualizamos estenose de coana direita e grande quantidade 
de secreção hialina. Através da tomografia computadorizada de seios paranasais identificamos a atresia óssea de coana direita. Realizou-se a correção de atresia coanal 
via transnasal, septoplastia e turbinectomia somente à direita, e, após um ano, paciente permanece sem queixas. Caso 2: D.A., 22 anos, procurou nosso serviço com 
queixas de obstrução nasal à direita desde o nascimento, acompanhado de roncos, coriza hialina constante, principalmente à direita, e prurido nasal. À rinoscopia foi 
observado apenas secreção hialina em fossa nasal direita. a nasofibroscopia possibilitou a observação de secreção mucóide e estenose de coana direita. a tomografia 
computadorizada de seios paranasais evidenciou obstrução óssea de fossa nasal direita. Foi programada e realizada a correção cirúrgica por via endoscópica. e dois 
anos após a cirurgia a paciente refere melhora completa dos sintomas. Conclusão: a atresia coanal em crianças maiores, adolescentes ou adultos é relativamente rara. 
O tratamento cirúrgico para correção desta patologia, em geral, dá bons resultados.

Título: Abscessos Peritonsilares e Retrofaríngeos: Perfil Epidemiológico de um Hospital Privado
Autor Principal: Fernanda Madeiro Leite Viana
Coautores: Viviane Nunes da Costa, João Paulo Barnewitz, Priscila Roldan, Felipe Longo D. Teixeira, Thaís Knoll Ribeiro
Resumo: INTRODUÇÃO O abscesso peritonsilar é a complicação mais comum das infecções supurativas dos espaços parafaríngeos. São infecções potencialmente fatais 
se não abordadas corretamente. Diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para seu prognóstico. OBJETIVO Revisão do perfil epidemiológico, evolução, resultados 
e complicações do tratamento clínico e cirúrgico (abordagem trans-oral) nos pacientes com abscessos peritonsilares. MATERIAL e MÉTODO Foi realizado um estudo 
retrospectivo abrangendo 36 pacientes internados para tratamento cirúrgico de abscesso peritonsilar e ou retrofaríngeos diagnosticados no serviço de otorrinolaringologia 
do Hospital Nossa Senhora de Lourdes em São Paulo no período de 2004-2010. a idade dos pacientes variou entre 4-76 anos. RESULTADOS a idade média dos pacientes foi 
de 25 anos de idade, sendo 20 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. Todos os pacientes foram submetidos à antibioticoterapia de amplo e espectro e ao tratamento 
cirúrgico com drenagem via trans-oral nas primeiras 24hs após a admissão hospitalar. Destes, 4 foram re-abordados e 2 foram submetidos e cervicotomia. Destes pacientes 
70% receberam alta com 24-48hs de internação. CONCLUSÃO O estudo afirma que antibioticoterapia de amplo espectro associado a procedimento cirúrgico pode ser usado 
como tratamento de escolha para os pacientes com abscesso peritonsilar. No nosso estudo foi demonstrado que o tratamento proposto diminui o tempo de internação intra 
hospitalar e apresenta boas taxas de sucesso, dado que 70% dos pacientes receberam alta com 24-48hs e houve baixo índice de complicações.

Título: Abscesso Retrofaríngeo Após Ingestão de Corpo Estranho
Autor Principal: Bruno Alvarenga Silva Loredo
Coautores: Alcides Cavasini Neto, Livia de Freitas Rodrigues, Júlio Cláudio de Sousa, Marcelo Miguel Hueb, Luis Marcondes Borges
Resumo: O abscesso retrofaríngeo é uma patologia pouco freqüente, habitualmente secundária a infecções de vias aéreas superiores em crianças. a radiografia cervical 
lateral e eventualmente a tomografia cervical, associadas à apresentação clínica permitem o diagnóstico. O tratamento antibiótico precoce e a intervenção cirúrgica 
ajudam a evitar complicações potencialmente fatais. Objetivamos apresentar o caso de uma criança, do sexo feminino, de 1 ano e 8 meses de idade, cor branca, que 
evoluiu com abscesso retrofaríngeo secundário à presença de corpo estranho faríngeo (espinha de peixe), necessitando de terapia medicamentosa e drenagem cirúrgica 
de urgência. Apresentamos ainda uma revisão dos achados clínicos e radiológicos, opções de tratamento e complicações desta condição.

Título: Parlisia Facial Periférica e Hipoacusia Sensorioneural Decorrentes a Ectasia da Artéria Vertebrobasilar
Autor Principal: Fúlvio Calice Ferreira
Coautores: Luis Carlos Alves de Souza, Rafaela Cesário Pereira Maluf, Edivarley Rodrigues da Costa Júnior, Antonio de Padua Aquisti Junior, Jayson Peixoto Machado
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é a descrição de um caso de paralisia facial periférica e hipoacusia sensorioneural decorrente da ectasia da artéria 
vertebrobasilar. Relato de caso: M.E.B.S.R., feminino, 63 anos, relata há oito meses hipoacusia progressiva à esquerda concomitante à paralisia facial ipsilateral. Nega 
zumbido ou tonturas rotatórias. Nega hipertensão arterial sistêmica ou diabetes mellitus. Ao exame físico, apresentava otoscopia normal bilateralmente e paralisia facial 
periférica à esquerda (House brackmann classe IV). Como primeiro passo na investigação, foram solicitadas audiometria tonal liminar e imitanciometria da paciente. 
Observou-se níveis normais à direita e perda auditiva sensorioneural à esquerda. Realizado em seguida PEATE, evidenciando acometimento retrococlear à esquerda 
(ausência de onda IV). Num segundo momento, foi solicitado ressonância magnética de crânio, sugerindo ectasia e tortuosidade da artéria vertebral esquerda. em 
seguida, houve investigação através de angiorressonância das artérias intracranianas com seqüência ponderada em T2, que evidenciou: artéria vertebral esquerda 
ectasiada e tortuosa, com acotovelamento na cisterna do ângulo pontocerebelar esquerdo, em íntimo contato com os pares cranianos VII e VIII. Conclusão: Graças ao 
avanço tecnológico e a introdução de novos métodos de imagem não invasivos, temos em mãos o poder de diagnosticar patologias que passariam despercebidas devido 
a sua baixa prevalência e/ou dificuldade diagnóstica.
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Título: Perfil Epidemiológico de Pacientes Portadores de Zumbido Assistidos No Ambulatório Paz (Programa Anti Zumbido) da Escola Bahiana de Medicina
Autor Principal: Clarice Saba
Coautores: Daniel Vasconcelos D’avila
Resumo: *INTRODUÇÃO:O Projeto PAZ-Programa Anti Zumbido foi inaugurado em 05 de julho de 2010.É um ambulatório de zumbido de referência para pacientes 
do Sistema Único de Saúde-SUS,de todas as idades,ambos os sexos,portadores de zumbido,associados ou não a outras patologias e queixas.*OBJETIVOS:Identificar 
as diversas etiologias do zumbido,as condutas adotadas,para cada paciente ou grupo de pacientes,e o índice de remissão\melhora do zumbido.O PAZ pretende 
também viabilizar estudos e trabalhos científicos com essa população.*MATERIAL/MÉTODOS:Estudo retrospectivo,não-randomizado,descritivo,através da revisão de 
prontuário dos pacientes atendidos no PAZ,na única unidade otorrinolaringológica de atendimento ao paciente portador de zumbido pelo SUS,no estado da Bahia.Aqui 
o otorrinolaringologista baseado na anamnese,no exame físico e no questionário THI, pediu os exames e fez os encaminhamentos necessários,de acordo com a indicação 
de cada paciente.Critério de inclusão:pacientes acompanhados pelo PAZ.Critério de exclusão:pacientes com avaliação em andamento.*RESULTADOS:Foram avaliados 
75 pacientes.Considerando a diversidade de etiologias e condutas,cada paciente pode ser incluído em um ou mais item.Categorias:Perda auditiva (34,72%);Alterações 
metabólicas(20,13%);Ponto Gatilho modulador cervical (17,36%);PG modulador em masseter,ATM com ou sem DTM(8,3%);etc. Conduta:AASI(30%),Outras especialid
ades(21%),Fisioterapia(16,1%),Medicamentos (11,9%),etc.Índice de melhora:Parcial(52%),Total (41%),Inalterado(7%).*CONCLUSÃO:O PAZ ainda é um bebê,pois só 
existe há nove meses.Cerca de 500 pacientes são assistidos pelo projeto,porém a maioria das avaliações ainda em andamento,logo foram excluídos da estatística.Além 
disso,a dificuldade em atender aos pacientes SUS e em conseguirmos o retorno desses pacientes no momento adequado para o um acompanhamento apropriado,não 
podem ser esquecidas.O sistema de marcação atual,também,compromete o acesso aos AASI.Mesmo assim,apesar de todas as dificuldades,foi possível prestar um bom 
acompanhamento aos pacientes com resultados satisfatórios.

Título: Pneumosinus Dilatans de Seio Maxilar: Relato de Caso
Autor Principal: Alcides Cavasini Neto
Coautores: Bruno Alvarenga Silva Loredo, Raíssa Luciget Mendes César Leão, Lucas Gomes Patrocínio, Alcides Cavasini Neto, Carlos Eduardo Arnez Arevalo
Resumo: INTRODUÇÃO: em 1898, o aumento cístico benigno preenchido por ar dos seios paranasais foi descrito pela primeira vez por Meyes e colaboradores 
como sendo Pneumosinus dilatans. Pneumosinus dilatans é uma condição rara caracterizada por dilatação anormal, focal ou generalizada, dos seios paranasais de 
conteúdo aéreo. O seio frontal é o mais comumente afetado, seguido pelo etmoidal, esfenoidal e maxilar. 3 a apresentação clínica depende do seio afetado, variando 
de assintomática a manifestações graves. Quando o seio maxilar é afetado, pode haver uma deformidade facial assintomática, lentamente progressiva, ou com queixa 
de dor e pressão no rosto, deslocamento do olho, proptose, espirros, obstrução nasal, sinusite, obstrução da tuba auditiva, perda de acuidade auditiva ou otalgia. O 
presente trabalho descreve o caso de uma jovem acometida por um pneumosinus dilatans de seio maxilar. RELATO DE CASO: Sexo feminino, 16 anos de idade, procurou 
o serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Janeiro de 2010, com queixa de obstrução nasal e abaulamento em 
hemiface direita, sintoma que evoluiu lento e progressivamente no decorrer de 1 ano. Ao exame, observou-se abaulamento moderado em hemiface direita e rinoscopia 
normal. Na tomografia computadorizada, foi visualizado aumento do volume do seio maxilar direito, sem comprometimento ósseo, compatível com as características 
do Pneumosinus dilatans de seio maxilar. CONCLUSÕES: Após revisão da literatura os raros casos relatados de Pneumosinus dilatans de seio maxilar ocorreram em 
indivíduos com idade entre 16 e 45 anos. O pneumosinus dilatans de seio maxilar é extremamente raro, cuja etioloagia e tratamento continuam controversos.

Título: Otalgia Decorrente do Schwannoma do Nervo Facial Intratemporal
Autor Principal: Fúlvio Calice Ferreira
Coautores: Rafaela Cesário Pereira Maluf, Ana Lúcia Ariano Junqueira, Aldo José Bellodi, Luis Carlos Alves de Souza, Fernanda Marra Martinez
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de schwannoma de nervo facial com apresentação clínica incomum, fornecendo dados sobre uma 
das diferentes manifestações do tumor. Relato de caso: P.P.O. feminina, 23 anos, iniciou há 2 meses , quadro de otalgia à esquerda refratária ao tratamento com 
analgésicos. Apresentava ainda cefaléia hemicraniana ipsilateral de moderada intensidade e nucalgia. Negava otorréia, hipoacusia, tinnitus e tonturas. Ao exame físico: 
otoscopia normal bilateral, pares cranianos preservados. Solicitado tomografia computadorizada das mastóides que evidenciou: presença de formação expansiva, 
com densidade de partes moles, localizada na mastóide esquerda, envolvendo o trajeto da terceira porção do nervo facial e o forame estilóide, determinando erosão 
óssea extensa adjacente, medindo cerca de 1,3 x 0,6 cm no seu maior diâmetro transverso. a lesão ainda determinou abaulamento da parede posterior do conduto 
auditivo externo do mesmo lado. Realizado cirurgia para retirada da lesão e obtenção de material para biópsia. O exame microscópico revelou nos cortes histológicos 
fragmentos de neoplasia fusocelular com aspecto morfológico de schwannoma. Conclusão: a otalgia está presente em uma grande quantidade de doenças de natureza 
otorrinolaringológica. Cabe então ao médico, valorizar este sintoma, atentando, por vezes, para o schwannoma do nervo facial. Uma anamnese detalhada, associada a 
uma otoscopia sem alterações, muitas vezes poderá ser o primeiro passo para se chegar ao diagnóstico.

Título: Quelóide Retro-Auricular em Pós-Operatório de Otoplastia: Tratamento com Infiltração Local de Triancinolona
Autor Principal: Lucas Rodrigues Carenzi
Coautores: Michelle Almansa Iurif, Carolina Brotto de Azevedo, Tassiana Lago, Camila Carrara Yassuda, Edwin Tamashiro
Resumo: Objetivo: quelóides são lesões benignas decorrentes da resposta cutânea excessiva ao trauma. Tendem à recidiva após tratamento isolado por simples remoção 
cirúrgica. Indivíduos acometidos costumam queixar-se do aspecto inestético, mas também descrevem sintomas de cicatrização em plena atividade, como prurido e ardência. 
O resultado é o aumento progressivo do volume da cicatriz, que ultrapassa os limites da lesão inicial. Existem várias teorias que refletem os diferentes aspectos da formação 
dos quelóides, mas a verdadeira patogênese deste tipo de cicatriz ainda não foi esclarecida, explicando a multiplicidade de tratamentos disponíveis: cirurgia de excisão, 
radioterapia, laser, corticoterapia intra-lesional, pressoterapia, massagem e quimioterapia intra-lesional. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tratamento de 
quelóide retro-auricular através de injeção de Triancinolona. Relato de caso: paciente de 13 anos, masculino, mulato, que apresentou quelóide retro-auricular à esquerda, 
medindo 2cm em seu maior eixo, 20 meses após otoplastia. O caso foi tratado com 4 infiltrações de uma solução de 1,0ml de triancinolona 40mg/ml associada a 1 ml de 
lidocaína 2% sem vasoconstrictor (2ml no total), uma a cada 30 dias, em base da lesão e em seu interior. a evolução foi satisfatória, com regressão parcial do quelóide, 
restando apenas pequena porção da lesão e excesso de pele. Quando questionado sobre a aparência da lesão após as 4 aplicações, o paciente referiu que estava satisfeito, 
e não desejou remoção cirúrgica. Conclusão: o tratamento deste caso de quelóide retro-auricular com infiltração de triancinolona obteve resolução parcial da lesão.
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Título: Líquen Plano: Diagnóstico Diferencial em Lesões da Prega Vocal
Autor Principal: Hilton Marcos Alves Ricz
Coautores: João Paulo de Medeiros Vanderlei, Francisco Januário Farias Pereira-Filho, Fernanda Aguiar da Cruz, Luiz Carlos Conti de Freitas, Rui Celso Martins Mamede
Resumo: Objetivo: apresentar um caso de líquen plano envolvendo a prega vocal. Relato de caso: homem de 54 anos, tabagista e etilista com queixa de disfonia 
persistente há quatro meses. Ao exame videolaringoestroboscópico apresentava lesão plana, esbranquiçada, com aspecto de leucoplasia em terço anterior da prega 
vocal esquerda sem envolvimento da comissura anterior. a biópsia revelou tecido escamoso discretamente hiperplásico com córion edematoso e congesto, sem sinais 
de malignidade. Foi realizado tratamento cirúrgico endoscópico removendo-se toda a lesão da prega vocal esquerda, restringindo-se ao epitélio (cordectomia tipo I). a 
análise histopatológica demonstrou um acentuado processo inflamatório submucoso linfo-plasmócitário associado à paceratose, ortoceratose e áreas de erosão focal 
no epitélio escamoso, fortemente sugestivo de líquen plano. a pesquisa de fungos pelo método GMS e o teste de hibridização para HPV foram negativos. O paciente 
mantém seguimento há um ano. Permanece fumando apesar das orientações médicas, porém sem sinais de recidiva. Conclusão: o líquen plano deve ser diagnóstico 
diferencial de lesões neoplásicas iniciais, o que justifica o tratamento cirúrgico, a investigação diagnóstica de sua ocorrência e o seguimento ambulatorial em longo prazo 
dos pacientes acometidos, pois, pode estar envolvido na carcinogênese de tumores laríngeos.

Título: Síndrome de Charge: Complexidade Diagnóstica
Autor Principal: Rafaela Maluf
Coautores: Fúlvio Calice Ferreira, Adriano José Flávio, Antonio de Padua Aquisti Junior, Aldo José Bellodi, Pedro Rangel Perez
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Síndrome de CHARGE e comparar com a literatura apontando a diversidade de apresentações 
clínicas contribuindo para sua detecção precoce e orientando possíveis intervenções . Relato de caso: RN de C.A.A , masculino, 8 dias de vida, apresentando dificuldade 
respiratória, queda na saturação de oxigênio e cianose que melhorava com o choro. Ao exame físico observou-se paralisia facial congênita à esquerda, malformação 
de pavilhão auditivo sem alteração do conduto auditivo externo, desvio septal importante à direita tocando a concha inferior do mesmo lado. À inspeção genital 
apresentava micropênis. Foi submetido à intubação oro-traqueal e ventilação mecânica assistida após tentativa de progressão de sonda nasogástrica à esquerda 
sem sucesso. Na tomografia de seios paranasais havia presença de imperfuração coanal osteomembranosa completa à esquerda. O ultrassom de vias urinárias 
evidenciou dilatação uretero-pielocalicial à esquerda, notando-se aparente implantação mais alta que o habitual deste ureter na bexiga. Ecocardiograma apresentando 
comunicação interatrial. Cariótipo dentro da normalidade. Conclusão: Mais pesquisas são necessárias para ajudar-nos a entender a complexidade da síndrome e então 
orientar intervenções, terapias e estratégias educacionais que ajudem as pessoas portadoras de CHARGE a superarem seus obstáculos.

Título: Tratamento de Quelóide Retroauricular: Revisão Dos Casos Tratados No Serviço de Otorrinolaringologia do HC/UFPR
Autor Principal: Bettina Carvalho
Coautores: Annelyse Cristine Ballin, Renata Vecentin Becker, Juliana Benthien Cavichiolo, Carlos Roberto Ballin, Marcos Mocellin
Resumo: INTRODUÇAO: Quelóides são tumores benignos resultantes de cicatrização anômala da pele, sendo que existem diversos procedimentos disponíveis para 
o seu tratamento. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é avaliar os resultados de pacientes submetidos a tratamento de quelóides retroauriculares após cirurgias 
otorrinológicas em nosso serviço. MATERIAL e METODOS: estudo retrospectivo e prospectivo, através de análise de prontuários, dos pacientes submetidos a tratamento 
de quelóides retroauriculares em nosso serviço. RESULTADOS: nove pacientes foram avaliados, sendo que 6 foram submetidos a ressecção e betaterapia adjuvante, 2 
foram submetidos a ressecção mais aplicação de corticóide local, 1 foi submetido apenas a ressecção sem terapia adjuvante. Não houve recidiva nos casos tratados com 
betaterapia no pós-operatório precoce, 1 paciente apresentou recidiva mesmo com corticoterapia e betaterapia tardia. DISCUSSAO: diversas técnicas tem sido utilizadas 
para tratamento dos quelóides retroauriculares, sendo que a betaterapia é considerada a com melhores resultados, seguida pela utilização de corticóides intralesionais. 
CONCLUSAO: o tratamento dos quelóides retroauriculares continua um desafio. Enquanto novas técnicas não são desenvolvidas, a ressecção seguida de betaterapia 
precoce ainda é a melhor opção.

Título: Diagnóstico Diferencial da Surdez Sensorioneural Cogênita Unilateral
Autor Principal: Fúlvio Calice Ferreira
Coautores: Edivarley Rodrigues da Costa Júnior, Luiz Carlos Alves de Souza, Aldo José Bellodi, Antonio de Padua Aquisti Junior, Thailise Giroto Ferreira Silva
Resumo: Objetvo: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de aplasia do nervo vestibulococlear como um entre os diferentes diagnósticos diferenciais 
de surdez congênita sensorioneural unilateral. Relato de caso: Paciente I.N.F., 6 anos de idade, nascida com 28 semanas de gestação, pesando 2,2 Kg. Mãe refere que 
há dois anos, sua filha vem apresentando déficit de atenção e dificuldade para responder a chamados procedentes do lado direito. Refere ainda prejuízo em suas 
atividades escolares. Nega outras queixas otológicas. AP: Internação em UTI neonatal durante 15 dias por prematuridade. Ao exame físico: Otoscopia, provas cerebelares 
e equílíbrio sem alterações. Audiometria e imitanciometria: Cofose em orelha direita e limiares auditivos em orelha esquerda normais. Solicitado otoemissões acústicas 
por produto de distorção e transientes, que evidenciou ausência de respostas à direita e presença de respostas à esquerda. BERA com ausência da formação de ondas 
em orelha direita. Tomografia computadorizada sem alterações estruturais. em seguida foi solicitado Ressonância nuclear Magnética de crânio que evidenciou ausência 
do nervo vestíbulo-coclear em seu trajeto no conduto auditivo interno à direita. Conclusão: Devido a uma diversidade de condutas frente às inúmeras causas de surdez 
sensorioneural, é de suma importância uma ampla e completa investigação pelo otorrinolaringologista. Utilizando meios clínicos, eletrofisiológicos e de imagens, 
podemos diagnosticar uma surdez sensorioneural congênita. a aplasia do nervo vestibulococlear deverá sempre ser levada em consideração, pois apesar de rara, quando 
presente, poderá estar associada a outras doenças, podendo ser necessária uma intervenção.
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Título: O Papel da Fisioterapia No Tratamento do Zumbido: Relato de Caso
Autor Principal: Clarice Saba / Adriana Campos Sasaki
Coautores: Daniel Vasconcelos D’avila, Janaína Pitanga
Resumo: JRS,feminino,41 anos,negra,doméstica,apresenta-se ao ambulatório do PAZ-Programa Anti Zumbido-com queixa de zumbido(Z)intermitente,progressivo há 
10 anos,bilateral,pior à E,do tipo múltiplo,pulsátil,clique.Informa,também,hipoacusia progressiva à e e sensação de plenitude aural,também apenas à E.Refere ainda 
vertigem,instabilidade,otalgia bilateral de repetição,dor e restrição de movimento em ATM.Na escala de grau de incômodo(0a10),ela atribuiu:zumbido(9),hipoacus
ia(8),hiper-sensibilidade(10) e tontura(10).Ao exame físico,notou-se pontos gatilhos moduladores do zumbido à D em músculos ECOM,trapézio superior e splenius 
captis;e em ATM bilateralmente,pior à E.Foi encaminhada para a fisioterapia específica para o zumbido do PAZ.*Avaliação Fisioterapia:A Escala Visual Analógica(EVA)
foi aplicada para quantificar a intensidade do zumbido.Após a marcação feita pela própria paciente,pontuou 9,4 representando a intensidade para o Z bilateralmente.
Foram realizadas 06 sessões com duração de 30 minutos,onde eram aplicadas a compressão de pontos gatilho em músculos ECOM e trapézio superior,seguida de 
alongamentos desta mesma musculatura.Após 15 dias da última sessão,ao reaplicarmos a EVA,a paciente pontuou em 0,6 a intensidade do Z à e e 0(zero)a intensidade 
do Z à D.*Consulta Otorrino pós-Fisiot.:após 70 dias,retorna apresentando um índice THI de 20 pontos e a seguinte pontuação na escala de grau de incômodo:zumbid
o(2),hipoacusia(10),hiper-sensibilidade(0) e tontura(7).Ao exame,havia negativado pontos gatilhos moduladores.*Conclusão:Observamos,pela análise desse caso,que 
quando um paciente é bem avaliado clinicamente,podem ser identificadas, durante a consulta otorrinolaringológica,as diversas etiologias de cada paciente para o seu 
Z.Nesse caso,foram identificados pontos gatilhos moduladores de Z que constituem uma indicação específica para o tratamento fisioterápico.Dessa forma,com indicação 
adequada,a fisioterapia pode contribuir de forma bastante significativa no tratamento do Z,através de técnicas manuais simples e de baixo custo.

Título: Incidência e Prevalência de Paralisia Facial Periférica No Período de Um Ano em Um Hospital de Otorrinolaringologia
Autor Principal: Marcela Gonçalves Camera
Coautores: Breno Simões Ribeiro da Silva, Luiz Vicente Rizzo Castanheira, Armado Guilherme Tamiso, Nilson André Maeda, Lilian Caroline Scapol Monteiro
Resumo: Objetivo:Traçar a incidência das várias etiologias e o perfil dos pacientes atendidos com paralisia facial periférica no pronto socorro do Serviço de 
Otorrinolaringologia no Hospital Paulista de Otorrinolaringologia no ano de 2007. Material e Método: de maneira retrospectiva foram analisados os prontuários 
dos pacientes com paralisia facial periférica atendidos no pronto socorro de otorrinolaringologia no período de 2007. Os dados foram retirados de protocolo próprio 
do serviço onde ficam registrados: sinais e sintomas, tempo de evolução da doença, sexo, idade, lado acometido e etiologia. Resultados: No período avaliado foram 
atendidos 36 pacientes, com média de idade de 39 anos aproximadamente, no qual variou de 2 anos a 78 anos, sendo 58% do sexo masculino e 42% do sexo feminino, 
sendo o lado direito acometido 55,5% das vezes e o lado esquerdo 44,5% dos casos, dos quais apresentaram a distribuição das frequências, quanto à etiologia, 
apresentadas na Tabela 1. Conclusão: O presente trabalho apresentou achados semelhantes à maior parte da literatura. a idade média dos acometidos foi 39 anos com 
prevalência de 58% no sexo masculino, incidência maior de acometimento da hemiface direita com 55,5% e com predominância de casos de paralisia de Bell com 55,5% 
dos casos seguido pelas causas traumática perfazendo 22,2% dos pacientes.

Título: Avaliação Dos Sinais Flogísticos Nas Suturas Septocolumelares
Autor Principal: Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira
Coautores: Cezar Augusto Sarraff Berger, Marcos Mocellin, Leão Mocellin, Luiz Guilherme Patrial, Francisco Luis Busato Grocoske
Resumo: Objetivo: a sutura septocolumelar, desenvolvida para correção de desvio septal caudal, tem sido um desafio no que refere às reações inflamatórias no local 
da incisão. Na intenção de diminuir as reações locais e oferecer conforto aos pacientes, decidimos correlacionar, retrospectivamente, a incidência dos sinais flogísticos 
locais e os tipos de fios utilizados nessa sutura. Materiais e Métodos: Foram analisados os prontuários de pacientes submetidos a septoplastias e rinosseptoplastias 
com confecção de sutura septocolumelar, entre 2009 e 2010, no Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia (IPO) e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná. Foram avaliados 3 tipos de fios de sutura: vicryl®, mononylon® e catgut® simples; e analisados os sinais de edema de mucosa, hiperemia local, secreção 
serosa, secreção purulenta, crostas, granulomas e deiscência de sutura. Resultados: Nos pacientes em que foi utilizado vicryl®, 14 apresentaram edema (42,42%), 8 
apresentaram hiperemia local (24,24%), 6 tiveram crostas locais (18,18%) e 5 evoluíram com secreção purulenta (15,15%). Nos pacientes em que foi utilizado catgut®, 
13 tiveram crostas (33,33%), 12 apresentaram edema (30,77%), 11 tiveram hiperemia (28,20%), 4 apresentaram deiscência de sutura (10,26%) e quatro, secreções 
purulentas (10,26%). Nas suturas feitas com mononylon® (43,75%), 6 apresentaram edema local (10,71%) e 3 apresentaram crostas (5,36%). Conclusões: O uso de 
mononylon® nas suturas septocolumelares mostrou menores taxas de reações inflamatórias apresentadas pelos pacientes. Esse achado, porém, deve ser confrontado 
com a realização de um estudo prospectivo, controlado e, portanto, mais significativo.

Título: Sarcoma Sinovial Monofásico de Parótida: Relato de Caso
Autor Principal: Bruno Alvarenga Silva Loredo
Coautores: Larissa Macêdo de Camargo, Lucas Gomes Patrocínio, Alcides Cavasini Neto
Resumo: INTRODUÇÃO: As glândulas salivares representam um sítio raro de neoplasias, correspondendo a aproximadamente 1 % dos tumores de cabeça e pescoço. 
O sarcoma sinovial monofásico é extremamente raro e poucos casos foram descritos na literatura. OBJETIVO: O presente trabalho descreve o caso de uma jovem 
acometida de um sarcoma sinovial monofásico de parótida. Discute-se o diagnóstico e o tratamento. RELATO DE CASO: MGM, 29 anos, feminino, apresentou tumor 
indolor de crescimento lento de evolução há 6 meses na região parotídea direita. Ao exame físico, observou-se tumoração palpável, indolor e firme, não aderida a planos 
profundos, sem comprometimento do nervo facial ou linfadenopatia cervical.Punção aspirativa de parótida direita, cuja análise sugeriu apenas hipercromatismo celular, 
muco e esparsos neutrófilos, não descartando a possibilidade de neoplasias. TC de parótida apresentou lesão amorfa com limites parcialmente bem definidos, captação 
do contraste heterogênea, localizada junto ao pólo superior da parótida direita . Foi programada parotidectomia superficial, porém no per-operatório constatou-se 
que o tumor encontrava-s no lobo profundo. Procedeu-se então a parotidectomia total direita com preservação do nervo facial. a avaliação histopatológica revelou 
sarcoma sinovial monofásico, com achados à imunohistoquímica EMA focalmente positivo, Bcl2 difusa e intensamente positivo, vimentina difusamente positivo. Paciente 
apresenta-se assintomática em acompanhamento seriado. CONCLUSÃO: O sarcoma sinovial monofásico de parótida é extremamente raro. O tratamento é cirúrgico, 
com margens de segurança, muitas vezes realizando-se a ressecção de tecidos adjacentes, como a musculatura peritumoral. O tratamento complementar ideal para o 
sarcoma monofásico do partótida em cabeça e pescoço ainda não foi completamente estabelecido
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Título: Tratamento Cirúrgico de Perfurações Traumáticas do Esôfago Cervical em Manaus - Amazonas
Autor Principal: Lesemky Carlile Herculano Cattebeke
Coautores: Nina Raisa Miranda Brock, Rodolfo Fagionato de Freitas, Gecildo Soriano Dos Anjos, Gisele da Silva Gonzaga, Roberta Bezerra Tavares Gobeth
Resumo: OBJETIVOS: Verificar causas, diagnóstico e resultados do tratamento cirúrgico de perfurações traumáticas do esôfago cervical. MATERIAL e MÉTODOS: Estudo 
retrospectivo realizado entre 1988 a 2008, com pacientes operados por perfurações no esôfago cervical causadas por objetos perfurantes. Foram analisados como 
parâmetro: sexo, idade, tipos de objetos traumatizantes, dias decorridos entre o trauma e a cirurgia, exames diagnósticos e auxiliares, cirurgia, evolução até a alta e 
complicações. RESULTADOS: Foram atendidos 19 pacientes, sendo 14 homens e 5 mulheres. As causas da perfuração foram: oito, por espinha de peixe; três, por feridas 
por arma branca; dois, por projéteis de arma de fogo; um, por ingestão acidental de agulha; um, por ingestão acidental de prótese dentária; um, por ingesta de medalha 
metálica em forma de libélula; um, por ingesta acidental de prendedor de cabelo; um por ingesta de bateria de vídeo-game, e um conseqüente a acidente em endoscopia 
digestiva alta. As idades variaram de 2 a 54 anos, com média de idade de 27,15 anos. Somente sete pacientes operaram com menos de 48 horas de perfuração. em doze, 
ocorreram fístula salivar transitória e em um a exclusão esofágica e toracotomia. CONCLUSÕES: O tratamento cirúrgico o mais precoce possível com ampla via de acesso 
cervical, com drenagem adequada dos espaços cervicais profundos, mostrou-se competente.

Título: Penfigóide de Membranas Mucosas: Acometimento Laríngeo e Bronquial - Relato de Caso
Autor Principal: Cátia Rodrigues Domingos
Coautores: Isamara Simas de Oliveira, Letícia Paiva Franco, Ligia Oliveira Gonçalves, Leandro Farias Evangelista, Roberto Eustáquio Guimarães
Resumo: O Penfigóide de Membranas Mucosas é uma doença auto-imune em que auto-anticorpos, IgG e IgA principalmente, contra a membrana basal do epitélio 
de mucosas são produzidos numa resposta inflamatória sistêmica. a clínica se caracteriza por bolhas em membranas mucosas, efêmeras e que se localizam: 90% 
na mucosa oral, 66% conjuntival, 60% nasofarigeanas, 21% laríngea e 19% em genitália. O caso relatado apresenta algumas características incomuns como faixa 
etária jovem, acometimento laríngeo e de vias aéreas inferiores. Esta última característica apresenta raros relatos na literatura. e ainda, pouca resposta ao tratamento 
imunossupressor, mesmo com a corticoterapia em altas doses e associação de ciclofosfamida.

Título: Neoplasias Malignas da Tireóide: Estudo do Perfil Clínico e Epidemiológico de Pacientes Atendidos Entre Os Anos de 1978 a 2008
Autor Principal: João Bosco Botelho
Coautores: Nina Raisa Miranda Brock, Viviane Saldanha de Oliveira, Roberta Bezerra Tavares de Gobeth, Gisele da Silva Gonzaga, Roniely de Souza Oliveira
Resumo: OBJETIVOS: Avaliar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com neoplasias malignas da tireóide atendidos em um consultório de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico-facial, num período de trinta anos, na cidade de Manaus-AM. MATERIAL e MÉTODOS: Trata-se de estudo retrospectivo, desenvolvido no período de 
janeiro de 1978 a junho de 2008 na cidade de Manaus/AM. 5391 prontuários de pacientes foram analisados, onde se observou o diagnóstico de doença da tireóide em 
1047; e, desse total, foram selecionados e revisados 105 prontuários com diagnóstico de neoplasia maligna, confirmados através de exames laboratoriais. RESULTADOS: 
Pacientes com neoplasias malignas representaram 1,94% do total dos pacientes atendidos e 10,02% dos pacientes com patologias da tireóide.   Dos 105 tumores 
malignos, 86,7% pertencem ao sexo feminino e 13,3% ao sexo masculino. O tipo histológico mais freqüente foi o carcinoma papilífero (49,52%) e o tumor de menor 
incidência foi o tipo indiferenciado (5,71%). Dos anos de 1978 até 1988 foram registrados 34 tumores malignos; de 1989 a 1999 houve 39 casos, o que equivale a um 
aumento de 14,7%; Entre 2000 e 2008 ocorreram 32 carcinomas, ocorrendo uma queda de 18% em relação ao período anterior. Quanto ao peso, o mais freqüente foi de 
50 gramas; a faixa etária mais atingida foi entre 21 e 60 anos. CONCLUSÕES: As mulheres jovens estão no grupo de maior risco, visto que são as mais acometidas pelos 
carcinomas de tireóide. O diagnóstico e a conduta clínica adequada proporcionaram um seguimento adequado com evolução mais favorável.

Título: Relato de Caso - Plasmocitoma Coclear Secundário
Autor Principal: Celso Gonçalves Becker
Coautores: Renata Antunes de Carvalho, Leandro Brandão Guimarães, Valéria de Paula Bartels, Amanda Cristina Ferreira, Frederico Castro de Paula
Resumo: OBJETIVO Discutir evolução de um caso atípico de plasmocitoma coclear secundário, cuja principal suspeita diagnóstica inicialmente foi de otosclerose coclear. 
RELATO DE CASO Paciente G.H.M.L, 55 anos, com história de vertigem clássica em maio de 2010 associada a zumbido intenso e plenitude aural à direita. Tratada 
com betaistina e flunarizina, apresentou melhora dos sintomas, mas manteve zumbido. Audiometria realizada à ocasião evidenciou surdez profunda à direita com 
discriminação de 8%. a TC de mastóides revelou erosão anterior da cóclea direita sugerindo dilatação aneurismática de carótida ipsilateral, que foi descartada por RNM 
e AngioRNM realizada posteriormente. Nova TC realizada três meses depois evidenciou aumento da lesão e área de osteólise na porção petrosa do osso temporal direito 
.Tal lesão nos sugeriu otosclerose retrofenestral, porém essa condição é rara sem acometimento fenestral, além disso, a bilateralidade é mais comum. Posteriormente, 
em virtude de uma dor lombar queixada pelo paciente foi realizada uma RNM de coluna lombossacra que evidenciou lesão no nível de T10, comprimindo e desviando 
a medula espinhal. a biópsia da lesão da coluna e o mielograma evidenciaram achados compatíveis com plasmocitoma. Realizamos comparação tomográfica entre a 
lesão da coluna e a lesão coclear do paciente e chegamos à hipótese de a mesma ser uma lesão metastática do plasmocitoma. CONCLUSÃO Diante de uma lesão coclear 
atípica e com achados tomográficos inconclusivos, mas com principal diagnóstico diferencial de otosclerose coclear, chegou-se ao diagnóstico de plasmocitoma coclear 
secundário, acompanhando-se o caso e correlacionando-o à lesão medular apresentada pelo paciente.
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Título: Bócios Na Amazônia: Experiência de 30 Anos
Autor Principal: João Bosco Botelho
Coautores: Nina Raisa Miranda Brock, Gecildo Soriano Dos Anjos, Viviane Saldanha de Oliveira, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, Gisele da Silva Gonzaga
Resumo: OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico da doença tireoideana benigna e maligna em pacientes atendidos em Manaus-AM, no período de 1978 a 2008. 
MATERIAL e MÉTODOS: Através de prontuários de pacientes com patologia benigna ou maligna da glândula tireóide, confirmada por exame laboratorial e/ou 
histopatológico, atendidos ambulatorialmente entre 1978 e 2008. RESULTADOS: Foram analisados 1.047 pacientes portadores de doença da glândula tireóide. Destes, 
948 (91%) eram do sexo feminino, enquanto 99 (9%) eram do sexo masculino (9,5:1). a classificação por faixa etária foi dividida em 9 grupos, com suas respectivas 
porcentagens: 1-11 anos (1%), 12-20 anos, (7%), 21-30 anos (21%), 31-40 anos (25%), 41-50 anos (21%), 51-60 anos (15%), 61-70 anos (8%), 71-80 anos (1%) e 81-90 
anos (1%). O tratamento cirúrgico foi realizado em 52% dos pacientes; entre estes, 89% eram do sexo feminino. Dos tratamentos cirúrgicos realizados, a tireoidectomia 
total foi a principal, constituindo 51% do número de cirurgias. O peso das peças pós-tratamento cirúrgico foi dividido em 5 categorias: até 50 gramas (58%), de 50-100g 
(27%), de 100-200g (10%), de 200-300g (4%) e acima de 300g (2%). a patologia benigna com maior prevalência foi o bócio uninodular (30% dos pacientes), enquanto 
as malignas responderam por 10% do total das doenças tireoideanas. CONCLUSÕES: a diferença de prevalência entre os sexos é similar ao encontrado em outras 
populações. a faixa etária de maior acometimento é a meia-idade. Destaque importante deve ser feito em relação ao caráter endêmico de bócios de grande volume na 
região, apresentando um elevado número de casos.

Título: Carcinoma Papilífero de Cisto de Ducto Tireoglosso - Relato de Caso
Autor Principal: Marina Faistauer
Coautores: Claudia Mahfuz Martini, Marcos André Dos Santos, Lucas Félix Rossi, Tássia Marchesan Augusto, Camila Tabajara
Resumo: Carcinoma papilífero de cisto de ducto tireoglosso - relato de caso Marina Faistauer, Marcos André dos Santos, Lucas Rossi, Tássia Augusto, Cláudia Martini, 
Camila Tabajara. RESUMO: Objetivo: Descrever um caso de carcinoma papilífero localizado em cisto de ducto tireoglosso tratado pelo Serviço de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço da Ulbra. Relato de Caso: TSS, 13 anos, feminino, procurou atendimento devido à lesão tumoral em região submentoniana acompanhada de disfagia 
para sólidos há 4 meses, e ecografia apresentando diagnóstico de cisto tireoglosso. Realizou-se exérese do cisto submentoniano pela Cirurgia de Sistrunk. O exame 
anatomopatológico evidenciou carcinoma papilífero na parede do cisto, com invasão focal, a paciente não retornou para avaliação pós-operatória. Após 1 ano e 5 meses, 
a mesma volta ao ambulatório, devido à formação de nova lesão com localização semelhante. Procedeu-se a ressecção do tumor com tireoidectomia total. Resultado do 
anatomopatológico: recidiva de carcinoma papilífero, sem alterações na tireóide. Orientado necessidade do acompanhamento, a paciente não retorna. Conclusão: O caso 
corrobora com dados encontrados na literatura, sendo geralmente um achado pós-cirúrgico através da análise histológica da peça. Apesar de o manejo do carcinoma 
papilífero em ducto tireoglosso ainda ser um tema em discussão, julgamos prudente a conduta utilizada, já que está de acordo com a maioria dos dados encontrados em 
publicações científicas. Além disso, pela falta de adesão da paciente ao tratamento, concluímos que a opção cirúrgica para o caso apresentado foi acertada.

Título: Prevalência de Cirurgias Otorrinolaringológicas Realizadas em Hospital Pediátrico de Referência em Município de Médio Porte da Região Sul do Brasil
Autor Principal: Michele Trierweiler
Coautores: Fernando Arruda Ramos, Pedro A. Zaiats, Lina Ana Medeiros Hirst
Resumo: OBJETIVO: Avaliar dados referentes às cirurgias realizadas em hospital infantil de referência, num município de médio porte, no sul do Brasil, analisando prevalência 
das cirurgias otorrinolaringológicas. METODOLOGIA: Pesquisa epidemiológica observacional transversal, realizada por meio da análise documental - livros de registro. Os 
dados foram coletados no centro cirúrgico e o período de análise retrospectiva compreendeu os meses de janeiro/2005 a junho/2010, totalizando 4268 cirurgias. Analisou-se 
incidência de cirurgias no período, classificando-as qualitativa e quantitativamente, por especialidades e a prevalência das cirurgias otorrinolaringológicas. RESULTADOS: 
26% foram realizadas pela otorrinolaringologia, 56% pela cirurgia pediátrica, 16% pela ortopedia e 2% por outras especialidades. As cirurgias otorrinolaringológicas mais 
frequentes consistiram nas adenoamigdalectomias, seguidas por adenoidectomias e amigdalectomias. Houve decréscimo na realização das turbinectomias ou turbinoplastias 
com o passar dos anos. CONCLUSÃO: a cirurgia otorrinolaringológica constitui-se como especialidade pediátrica importante. a demanda por esta especialidade continua 
elevada e procedimentos como adenoamigdalectomias, por exemplo, estão entre os mais realizados na atualidade.

Título: Meningocele Transesfenoidal com Extensão Intranasal: Relato de Caso e Revisão da Literatura
Autor Principal: Pedro Augusto Magliarelli Filho
Coautores: Larissa Pereira Vilela, Maria Dantas Costa Lima, Nelson Almeida D’avila Melo, Fabio de Rezende Pinna, Richard Louis Voegels
Resumo: Objetivo: Apresentar um caso de meningocele transesfenoidal com extensão intranasal em paciente adulto e revisão da literatura. Relato de caso: AAPB, 
feminina, 35anos, hipertensa e obesidade grau I com queixa de prurido, obstrução nasal bilateral e espirros em salva há 2 anos. Evoluiu com rinorreia hialina espontânea 
à direita contínua há 1 ano e há 6 meses iniciou episódios semanais de cefaléia frontal direita de moderada intensidade, pulsátil, associada a fono e fotofobia. Sem 
história prévia de trauma, cirurgias ou meningite. Na telescopia nasal observa-se massa pulsátil em fossa nasal direita, estendendo-se da concha média até o recesso 
esfenoetmoidal ipsilaterais. a tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio e seios paranasais mostraram lesão expansiva de conteúdo líquido, limites 
bem definidos sem realce pós-contraste nos seios esfenoidais e recesso esfenoetmoidal direito, comunicando-se com a fossa craniana média deste lado, sugerindo 
meningocele esfenoidal, com diagnóstico diferencial de mucocele. Optada por abordagem cirúrgica via endoscópica nasal, identificando-se saída de secreção hialina 
após incisão da massa pulsátil, sugestiva de meningocele. Realizada correção da meningocele e de fístula liquórica no recesso lateral direito do esfenóide, com 
utilização de fáscia lata, gordura e enxerto de mucosa nasal da concha média. Paciente evoluiu no terceiro dia do pós-operatório com recorrência da rinorreia hialina à 
direita, sugestiva de drenagem liquórica. Conclusão: Meningocele transesfenoidal é uma rara entidade clínica, cuja origem pode ser congênita, traumática, tumoral ou 
espontânea. a presença de volumosa massa pulsátil em fossa nasal pode constituir um desafio diagnóstico e terapêutico ao otorrinolaringologista.
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Título: Mudanças No Perfil de Bócios Operados No Amazonas
Autor Principal: Lesemky Carlile Herculano Cattebeke
Coautores: Sunia Ribeiro, João Bosco Botelho, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, Gisele da Silva Gonzaga, Nina Raisa Miranda Brock
Resumo: OBJETIVOS: Verificar possível mudança do perfil histopatológico das doenças tireoideanas submetidas a tratamento cirúrgico no período entre janeiro de 1998 
e janeiro de 2009, em hospitais públicos na cidade de Manaus-AM. MATERIAL e MÉTODOS: Foi realizado através de revisão dos prontuários médicos em busca de dados 
no período de 1998 a 2005. Trata-se de estudo prospectivo a partir de 2006.  RESULTADOS: Dentre 345 pacientes submetidos a tireoidectomia em hospitais públicos do 
estado do Amazonas, entre os anos de 2006 e 2009, 90,2% eram do sexo feminino. O bócio multinodular atóxico continua sendo a patologia benigna mais comum tanto 
no sexo feminino (34%) quanto no masculino (29.2%). a taxa de malignidade no sexo feminino esteve por volta de 8.1%, enquanto no sexo masculino corresponde a 
33.3%. CONCLUSÕES: Podemos constatar que, tal qual o esperado para uma região de bócio endêmico, o bócio multinodular atóxico, continua sendo a doença benigna 
mais prevalente, associando-se a uma incidência de malignidade entre o todo (10,6%) crescente e significativa.

Título: Otite Externa Maligna
Autor Principal: Antônio Lobo de Rezende Neto
Coautores: Valéria de Paula Bartels, Amanda Cristina Ferreira, Renata Antunes de Carvalho, Alexandre Moreira Saber Gabriel, Celso Gonçalves Becker
Resumo: Objetivo: avaliar diferença de evolução de dois pacientes diabéticos descompensandos submetidos a mesmo tratamento clinico e com evolução clínica 
diferente. Relato de caso: paciente g.A.E.P. 62 Anos, sabidamente diabética descompensada evoluindo há 04 meses com quadro de otalgia a direita acompanhado de 
cafaleia temporal e otorreia ipsilateral, caráter intenmitente, com melhora momentanea após uso das medicaçãos. a otoscopia hiperemia, edema e secreção purulenta 
cae. Tc evidenciando edema cae, velamento mastoideo e de epitimpano. J.L.S. 77 Anos sabidamente diaético descompensado, evoluindo há 3 meses com quadro 
de otalgia e otorreia a esquerda acompanhado de hipoacusia ipisilateral. a otoscopia apresenta secreçao purulenta abundante amarelo- esverdeada , edema cae e 
paralisia facial periférica. Tc evidenciando hipodensidade em topografia de mastoide e edema importante cae. Conclusão: a administração de novas drogas modificou o 
prognostico de oem, principalmente após uso de quinolonas orais. O ideal seria confirmar o diagnóstico com cintilografia por tc99m e acompanhar a evolução clínica, 
uma vez que oem passar despercebida, sem diagnóstico correto, possivelmente tera evolução fatal, principalmente em diabetico e imunodeprimidos. Nos pacientes 
acima verificam-se duas evoluções diferentes devido a diferentes formas de tratamneto adotadas em cada caso.

Título: Influência da Asma e da Intolerância ao AAS na Apresentação Tomográfica da Polipose Nasossinusal
Autor Principal: Alcides Cavasini Neto
Coautores: Wilma Terezinha Anselmo Lima , Bruno Alvarenga Silva Loredo, Larissa Macêdo de Camargo, Raissa Luciget Mendes Cesar Leao
Resumo: a Tomografia computadorizada é largamente utilizada para avaliar a extensão da Polipose nasossinusal (PNS). O método de estadiar de Lund-Mackay visa 
uniformizar e simplificar o estadiamento radiológico da doença. Objetivo: comparar a apresentação radiológica da PNS associada ou não à Asma e/ou intolerância ao 
Ácido Acetil-Salicílico (AAS) - tríade de Santer. Materiais e métodos: Revisão de prontuários e TC de 46 pacientes atendidos no ambulatório de Rinossinusologia do HC-
FMRPUSP com diagnóstico firmado de PNS. Resultados: Pacientes com a tríade de Santer tem um acometimento radiológico como um todo maior, assim como um maior 
comprometimento dos seios etmoidais anteriores e maxilares. Conclusão: Asma e intolerância ao AAS podem alterar as apresentações radiológicas da PNS apresentando 
uma extensão maior quando associadas.

Título: Papel da Cisternocintilografia na Detecção de Fistula Liquórica Nasal
Autor Principal: Cejana de Mello Campos
Coautores: Dalton Alexandre Dos Anjos, Gustavo Lara Rezende, Marcio Nakanishi
Resumo: Objetivo Apresentar o papel da Cisternocintilografia no diagnóstico das fístulas liquóricas nasais. Material e método Revisão bibliográfica e ilustração com 
imagens da nossa prática clinica. Resultados As causas mais comuns de rinorréia liquórica são cirurgia (nasal e transesfenoidal) e trauma. Quando não tratadas, as 
fístulas liquóricas aumentam o risco de meningite em 10% ao ano. O sucesso do tratamento depende da adequada localização da fístula. Os exames de imagem mais 
utilizados para este fim são tomografia computadorizada (TC) com cisternografia e ressonância magnética (RM), porém apresentam menor sensibilidade para casos 
intermitentes. a cisternocintilografia é um exame pouco invasivo de grande valia na pesquisa de fístulas liquóricas, especialmente com descarga nasal intermitente ou 
cujos exames radiológicos são inconclusivos. É realizada injeção intratecal do radiofármaco e avalia-se ascensão pelo canal espinhal, detectando sua presença fora 
do trajeto habitual (fístulas) com imagens tomográficas (SPECT/CT) e de varredura. Para aumentar a sensibilidade do exame, o médico otorrinolaringologista pode 
posicionar tampões nasais ao início do estudo, que serão removidos e avaliados quanto à presença do radiofármaco após 24 horas. Conclusões Os métodos radiológicos 
são considerados padrão ouro para pesquisa de fístulas liquóricas, porém têm menor sensibilidade naquelas com descarga nasal intermitente. a cisternocintilografia é 
útil na pesquisa de fístulas liquóricas nasais com descarga nasal intermitente ou quando a TC cisternografia ou RM são inconclusivas.
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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
Coautores: Fausto Rezende Fernandes, Mary Laura Garnica Villar
Resumo: Objetivo: avaliar a prevalência das queixas otorrinolaringológicas nos pacientes da terceira idade no Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina de Petrópolis, 
no Estado do Rio de Janeiro. Material e Métodos: foi realizada uma revisão de 103 prontuários de pacientes idosos atendidos no serviço de Otorrinolaringologia do 
Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina de Petrópolis, referente ao período de 2008 e 2009. Foram selecionados 55 pacientes que estavam de acordo com os 
critérios estabelecidos. Os critérios de inclusão para a pesquisa foram: dados completos do paciente e exames otorrinolaringológicos satisfatórios. 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, prurido, 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: Tumor Verdadeiro de Células Gigante da Maxila: Relato de Caso.
Autor Principal: Bruno Barros Pinto Borges
Coautores: Maria Dantas Costa Lima Godoy , Marco Aurélio Fornazieri, Fábio de Rezende Pinna, Richard Louis Voegels
Resumo: Tumor de células gigantes é uma neoplasia benigna que ocorre com mais freqüência em ossos longos e acomete o crânio apenas em 1 % dos casos. Nessa 
ocasião compromete preferencialmente os ossos esfenóide e temporal sendo bastante raro na maxila. São tumores solitários que podem afetar qualquer faixa etária, 
com incidência incomum depois dos 50 anos. Surge como lesão expansiva e lítica geralmente atingindo tecidos vizinhos como dura-mater ou seios da face. Descrevemos 
um caso de uma paciente do sexo feminino, 70 anos, com quadro de obstrução nasal à direita há 2 anos de forma progressiva associado a episódios recorrentes de 
epistaxe. Hiposmia, cefaléia e diplopia com aparecimento de abaulamento em região de pálpebra inferior direita acrescentaram-se ao quadro posteriormente. No 
exame de imagem constatou-se lesão expansiva localizada no seio maxilar direito com abaulamento de assoalho orbitário e fossa nasal ipsilaterias. Fragmento de 
lesão foi enviado a estudo anátomo-patológico que demonstrou reação gigantocelular tipo corpo estranho. Exames laboratorias com dosagem de PTH, Cálcio e fósforo 
foram solicitados e apresentaram-se normais com exclusão do tumor marrom do hiperparatireoidismo. Ressecção completa do tumor foi realizada via cirurgia nasal 
endoscópica e a paciente encontra-se em acompanhamento pós-operatório recente sem queixas ou sinais de recidiva. O tumor de células gigantes apesar de benigno 
pode se comportar de maneira agressiva e recidivar se sua ressecção parcial é realizada. Aponta-se para a descrição dessa patologia pela sua raridade e desafio no 
diagnóstico diferencial com o tumor marrom e o reparativo de células gigantes.

Título: Corpo Estranho do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Estadual Albert Schweitzer/RJ
Autor Principal: Maria Luiza Coelho Pinto Torres
Coautores: Ivana de Rezende Bastos
Resumo: No serviço de Otorrinolaringologia de um hospital público, dentre a casuística de retirada de corpo estranho, estatisticamente, qual o órgão mais acometido, 
não levando-se em consideração sexo ou idade. Colaboradores: - Pietro Francesco Poliveto - Denise Conceição Costa - Flávio Henrique da Silveira - Eduardo Novaes da 
Mota - Roberto Ricardo do Amaral

Título: Hipoacusia Como Manifestação Inicial de Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Autor Principal: Cristiano Tonello
Coautores: Luiz Fernando Manzoni Lourençone , Eduardo Boaventura Oliveira, Celso Nanni Junior, Christiano de Giacomo Carneiro, Rubens Vuono de Brito Neto
Resumo: OBJETIVO Apresentar um caso de hipoacusia unilateral como primeira manifestação de PTI (Púrpura Trombocitopênica Idiopática). RELATO DE CASO Paciente 
masculino, 60 anos, natural e procedente de Bauru-SP, admitido no Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
da Universidade de São Paulo, com queixas de hipoacusia associada à plenitude aural e zumbido unilateral há 15 dias. As queixas otológicas eram progressivas e 
acompanhadas de inapetência, fadiga e mialgia. Dois dias após o início dos sintomas, o paciente passou a apresentar pequenos pontos avermelhados nas pernas e 
abdome. Ao exame físico, a Otoscopia evidenciava apenas membranas timpânicas com diminuição de brilho porém, sem achados aparentes de efusão em orelha média 
bem como sinais inflamatórios. a Acumetria era sugestiva de hipoacusia condutiva unilateral direita. Durante o exame físico identificou-se manchas eritematosas e 
puntiformes, não palpáveis, que não desapareciam com a digitopressão, consistentes com petéquias. Sendo assim, o paciente foi submetido a exames laboratoriais 
que demonstraram plaquetopenia acentuada com coagulograma inalterado. a Audiometria Tonal da admissão demonstrava hipoacusia mista unilateral direita de 
moderada intensidade e Imitanciometria com curva a bilateral. Procedeu-se então à internação hospitalar e tratamento com Prednisona 1mg/kg/dia. Após 3 semanas de 
corticoterapia, o paciente referia remissão dos sintomas e resposta audiométrica favorável. CONCLUSÃO Sintomas otológicos, a semelhança do quadro de Surdez Súbita, 
podem estar relacionadas a processos sistêmicos, neste caso, uma alteração hematológica de caráter auto-imune, que apresentou como queixa principal, a hipoacusia, 
precedendo os sinais mais característicos da doença.
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Título: Estudo Comparativo Entre Homens e Mulheres de Achados Videolaringoscópicos No Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Estadual Albert Schweitzer
Autor Principal: Maria Luiza Coelho Pinto Torres
Coautores: Ivana de Rezende Bastos
Resumo: Estudo comparativo entre homens e mulheres, num período aproximado de 2 anos, visando estabalecer: - qual sexo apresenta maior patologias de laringe - 
quais patologias que cada sexo apresenta em maior número Exame realizado por videolaringoscopia com ótica rígida 70º Obs: estes exames foram realizados fora das 
campanhas preventivas de voz.

Título: Paralisia Facial Periférica Causada Por Esclerosteosis: Diagnóstico Diferencial e Tratamento.
Autor Principal: Alice Soraia Melo Scorel
Coautores: Helena Hotz Arroyo, Frencisco Das Chagas Cabral Junior, Raquel Salomone, Ricardo Ferreira Bento
Resumo: Objetivo: Descrever um caso raro de paralisia facial periférica causada pela esclerosteosis (doença autossômica recessiva) que foi submetida à descompressão 
cirúrgica do nervo facial e mostrar a importância do diagnóstico diferencial com a também rara Síndrome de Van Buchem. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 
5 anos, branco, natural de Araci (BA) com história de paralisia facial periférica (PFP) de repetição (2 a direita e 3 a esquerda) desde dois anos de idade. No início, havia 
recuperação completa e espontânea da PFP porém, durante o seguimento, o paciente evoluiu com inúmeros episódios, quase contínuos, bilaterais, sendo mais graves e 
persistentes à esquerda. Apresentava na história familiar pais consanguineos sem cormobidades e/ou história de PFP pregressa. No exame físico pré cirúrgico o paciente 
apresentava PFP a direita House Brackmam (HB) V e a esquerda HB III, sindactilia, hipertelorismo, fronte e clavícula esquerda proeminentes. Exame de pares cranianos, 
otoscopia, língua e glândulas parótidas sem alterações. Audiometria normal. a tomografia computadorizada de ossos temporais evidenciou espessamento da medular 
das estruturas ósseas. Optou-se pela descompressão do nervo facial direito via transmastoidea tendo o paciente evoluido para HB IV em 3 meses de pós-operatório. 
Conclusão: Apesar de Esclerosteosis ser uma síndrome genética, o diagnóstico é baseado na associação dos quadros clínico e radiológico, já que avaliação molecular 
do gene (17q12-21) é cara e pouco difundida. O diagnóstico diferencial com a Síndrome de Van Buchem é mandatório, pois apesar da semelhança clínica entre estas 
patologias, o prognóstico é diferenciado.

Título: Pólipo Antrocoanal: Análise de 25 Casos
Autor Principal: Lara Cavalcanti Almeida
Coautores: Paula Maria Fernandes de Carvalho, Nelson Almeida D’ávila Melo, Clara Mônica Figueiredo de Lima, Hélio Andrade Lessa, Marcus Miranda Lessa
Resumo: PÓLIPO ANTROCOANAL: ANÁLISE DE 25 CASOS OBJETIVO Avaliar pacientes com diagnóstico de pólipo antrocoanal submetidos a tratamento cirúrgico por 
via endoscópica em nosso serviço quanto a: perfil epidemiológico, sintomas pré e pós-operatórios, complicações, local de inserção do pólipo e recidiva. MATERIAL e 
MÉTODO Foram avaliados retrospectivamente, através de revisão de prontuários, 25 pacientes com diagnóstico de pólipo antrocoanal no período de Janeiro de 2003 
a Dezembro de 2010. O diagnóstico foi estabelecido através de exame físico e de imagem, com confirmação histopatológica subseqüente. Todos os pacientes foram 
submetidos a tratamento cirúrgico por via endoscópica e acompanhados através de consultas ambulatoriais. RESULTADOS em nossa casuística, 52% da amostra eram 
homens e 12% mulheres. a idade dos pacientes variou entre 09 e 54 anos com média de 22,12 anos. Após a cirurgia, observou-se redução importante na intensidade 
dos sintomas, sobretudo do grau de obstrução nasal, sintoma mais prevalente e de maior impacto na qualidade de vida. O local mais comum de inserção do pólipo 
no seio maxilar foi a parede anterior (44%), seguida das paredes superior e lateral (24% ), posterior (16%) e medial (8%). Apenas 16% apresentaram complicações 
pós-operatórias, todos os casos sinéquias. Recidiva foi observada em 4% da amostra. O tempo médio de seguimento no período pós-operatório foi de 18,28 meses. 
CONCLUSÃO Pólipo de Killian é uma afecção benigna, que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens. O tratamento padrão é cirúrgico, com evidência de 
excelentes resultados para técnica endoscópica em nosso serviço.

Título: Reflexo de Arnold Durante Pesquisa de PEATE: Relato de Caso
Autor Principal: Tâmara S. Jesus
Coautores: Lara Cavalcanti Almeida, Rafaella Figueiredo , Normélia Quinto, Carolina Cincurá, Fernando Gaspar-Sobrinho
Resumo: a manipulação do meato acústico externo pode estimular a inervação local e desencadear reflexo de tosse via nervo vago (reflexo de Arnold), podendo causar 
desconforto ao paciente e raramente interferir na realização de procedimentos otológicos e audiológicos. No presente relato de caso têm-se um exemplo típico de reflexo 
nervoso por estímulo do MAE por fone de inserção usado para realização de pesquisa do potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Paciente do sexo masculino, 
55 anos, com perda auditiva sensorioneural bilateral. Avaliação médica prévia indicava ausência de outros achados otorrinolaringológicos relevantes. Apresentou 
antecedente médico de refluxo gastro-esofágico (RGE) e história de tabagismo por 30 anos, abstêmio há nove meses. O paciente foi adequadamente posicionado em 
decúbito dorsal e com cabeceira elevada. Após a colocação dos fones de ouvido, passou a apresentar tosse persistente, com curtos intervalos de melhora, sendo o exame 
foi suspenso e reagendado. Numa segunda ocasião, os paroxismos de tosse se repetiram e o exame foi novamente adiado. Na terceira tentativa, o paciente compareceu 
casualmente em jejum de seis horas, não apresentou crises de tosse, e o exame audiológico foi realizado sem intercorrências. a tosse persistente após a colocação dos 
fones de ouvido no paciente em estudo, sugere a ocorrência do reflexo de Arnold num paciente com outras possíveis causas de tosse, como o RGE e o antecedente de 
tabagismo. a melhora da tosse associada ao jejum prévio ao exame pode indicar um possível papel do RGE como potencializador do reflexo de Arnold.
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Título: Osteopetrose: Relato de Caso
Autor Principal: Lara Cavalcanti Almeida
Coautores: Carolina Cincurá Silva Santos, Paula Maria Fernandes de Carvalho, Daniel de Oliveira Nunes, Clara Mônica Figueiredo de Lima, Marcus Miranda Lessa
Resumo: OBJETIVO Relatar caso clínico de paciente com diagnóstico de osteopetrose, com ênfase no quadro otorrinolaringológico. RELATO DE CASO APC, masculino, 25 
anos, encaminhado a este serviço com diagnóstico de Osteopetrose e queixa de drenagem purulenta de região maxilar bilateral há 04 anos. Paciente relatou episódios 
recorrentes de epistaxe, de caráter mensal, auto-limitados, associados à visão turva à direita. Referiu histórico de fraturas em MMII durante a infância e adolescência, 
que culminaram com dificuldade na deambulação. Apresentou relatório de 02 internamentos prévios para tratamento de Osteomielite maxilar crônica bilateral, com 
evasão do âmbito hospitalar sem conclusão do tratamento proposto em ambas as ocasiões. Paciente negou outros sintomas, assim como história familiar conhecida de 
Osteopetrose. Exame físico: Fístula sino-cutânea maxilar bilateral. Endoscopia nasal: Secreção purulenta em meato médio e edema difuso de mucosa bilateral. Anatomia 
patológica de lesão cutânea maxilar: processo inflamatório inespecífico. Hemograma: Hemoglobina 4,3g/dL; Leucograma: global: 3 400 leucócitos/mm3; plaquetas: 92 
000/mm3. Velocidade de hemossedimentação: 83 mm na 1ª hora. Tomografia computadorizada de face: Osteopatia esclerótica difusa, deformidades na topografia de 
seios maxilares com neoformação óssea local e sinusopatia multifocal. Tomografia computadorizada de abdome: Hepatoesplenomegalia, baço acessório. CONCLUSÃO 
Osteopetrose é uma patologia rara, caracterizada por remodelação defeituosa do osso em virtude de crescimento exagerado e esclerose óssea. Decorre de um defeito na 
função dos osteoclastos, que compromete sua capacidade de reabsorver osso e cartilagem mineralizada. Os sintomas mais notáveis no contexto da otorrinolaringologia 
incluem acometimento ósseo, infecções, surdez e neuropatias, constituindo, portanto, importante diagnóstico diferencial na especialidade.

Título: Nova Abordagem Cirúrgica Para Reconstrução Dos Defeitos Complexos da Traquéia Utilizando Retalhos Cutâneos Cervicais
Autor Principal: João Batista de Oliveira
Coautores: Antonio Lobo de Rzende Neto , Renata Antunes de Carvalho, Valéria de Paula Bartels, Amanda Cristina Ferreira, Frederico Castro de Paula
Resumo: a reconstrução traqueal é uma complexa cirurgia do aparelho respiratório, devido a complicações, como deiscência de anastomose, necrose e fistulas. Diversas 
são as dificuldades enfrentadas pelos cirurgiões em decorrência das características anatômicas e histológicas do órgão. Temos como objetivo discorrer nova técnica de 
reconstrução traqueal utilizando retalhos pediculados de pele cervical desenvolvida pelo autor. Relatamos o caso de paciente operada há 6 anos, por Carcinoma papilar 
da Tireóide, tendo sido realizado tireoidectomia total e ressecção de aproximadamente 5,0 cm de extensão traqueal em 2/3 anteriores de cada anel e parte anterior da 
cartilagem cricóide . Permaneceu com apenas uma “canaleta” traqueal onde a parede posterior era a traquéia membranosa. Evoluiu com paralisia em adução da laringe 
e prejuízo vocal, pois não tinha como fazer oclusão digital da área operada para emissão sonora. Realizadas várias cirurgias, sendo uma ao nível glótico para melhoria 
de sua abertura e oito ao nível cérvico traqueal, uma a cada 45 dias para confecção de retalhos pediculados próximos ao defeito traqueal. Cada retalho pedicelado 
sofria retração e espessamento ao longo desses dias e eram então suturados junto às bordas da traquéia. Entre cada intervenção notava-se absorção e retração parcial 
de cada retalho suturado. O retalho subseqüente compensava esses achados até o completo fechamento da circunferência traqueal e recuperação total da respiração 
nasal e fonação. Concluímos que esta é uma nova técnica opcional para reconstrução dos defeitos complexos da traquéia.

Título: Relato de Caso de Paciente com Linfoma Não Hodgkin de Células T/NK Nasais com Recidiva Pós Tratamento Quimioterápico Exclusivo
Autor Principal: Marcelo Miguel Hueb
Coautores: Leonardo de Lima Teodoro, Camila Pazian Feliciano, Valesca Ricciopo, Álvaro Henrique Neto, Mariana Carraro
Resumo: Objetivo: descrever um caso com suas manifestações clínicas, achados histopatológicos, exames de imagem e terapêutica utilizados em Linfoma não Hodgkin 
nasal de células T/NK, sendo esta linfoproliferativa de localização extranodal rara, sendo mais comum em continente Asiático. marcada pela sintomatologia insidiosa 
e caráter destrutivo, associada ao vírus Epstein-Barr (EBV). Os sintomas iniciais de obstrução nasal e edema nasal bilateral estão presentes neste caso. Foi instituído 
quimioterapia exclusiva com recidiva posterior levantando dúvidas se um tratamento de associação com radioterapia seria mais benéfico. Segundo literatura não há 
consenso sobre a associação de quimioterapia com radioterapia. Por isso levantamos a questão da melhor terapêutica para o caso. Relato de caso: homem, 68 anos, 
previamente assintomático, apresentou-se inicialmente com história de obstrução e edema nasal bilateral, dores intensas, aumento da PIO e febre com 10 meses de 
evolução. Foi instituído antibioticoterapia prévia em facultativo sem resolução. em nosso serviço exames demonstraram deformidade septal a esquerda, além de lesão 
com calcificações ipsilateral. Após ressecção da lesão e resultado da imunohistoquímica foi encaminhado a um serviço de oncologia, recebendo quimioterapia exclusiva. 
Realizada novas TC e biópsia apresentou recidiva da lesão após 5 meses do início da quimioterapia. Conclusão: pela apresentação insidiosa e o prognóstico do Linfoma 
nasal NH de células T/NK, tanto o diagnóstico tardio quanto a terapêutica instituída afetam diretamente as taxas de recidiva da doença.

Título: Tratamento Cirúrgico Alternativo Para Pneumoparótida
Autor Principal: Thaís Gonçalves Pinheiro
Coautores: Patricia Daniela Oyama, Gilberto Guanaes Simões Formigoni
Resumo: Objetivo: relatar um caso de pneumoparótida tratado com rotação de retalho mucoso sobre o ducto de Stensen, tratamento cirúrgico alternativo à 
parotidectomia, ligadura e transposição do ducto de Stensen. Relato de caso: paciente masculino de 11 anos, branco, estudante, relata que por 2 anos apresentou 
abaulamento recorrente em região parotídea direita sem regressão nos últimos meses. Refere febre nas primeiras recorrências e relaciona o primeiro episódio ao fato 
de ter enchido muitos balões em festa de aniversário. Apresentou melhora parcial com antimicrobianos e corticosteróides. Tem como hobby tocar clarinete. Ao exame, 
apresentava abaulamento sobre região parotídea direita, com discreta dor a palpação, e saída de saliva borbulhando em óstio de ducto de Stensen direito à expressão 
da parótida. PCR discretamente aumentado e amilase alta. Tomografia computadorizada com manobras de Valsalva sugestiva de pneumoparótida à direita. O paciente 
foi submetido à cirurgia de rotação de retalho de mucosa oral em região jugal sobre o ducto de Stensen direito e encontra-se no nono mês pós-operatório sem sinais 
de recorrência da doença, mesmo com aumento freqüente da pressão intraoral ao tocar instrumento de sopro. Conclusão: os resultados apresentados sugerem que a 
pneumoparótida pode ter tratamento cirúrgico eficaz com rotação de retalho de mucosa oral sobre o ducto de Stensen, evitando cirurgias de maior morbidade, com 
maior dificuldade técnica ou com maiores chances de recidiva.
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Título: Osteomielite de Terço Médio da Face Secundária a Osteopetrose: Revisão e Tratamento Cirúrgico.
Autor Principal: Marilia Pinheiro Vasconcelos
Coautores: Fabiola Moreira Magalhães, Amanda Canário Andrade Azevedo , Antonio Varela Cancio , Anderson Castelo Branco, Nilvano Alves de Andrade
Resumo: a osteopetrose (doença de Albers-Schonberg) é uma desordem óssea rara de origem genética caracterizada por aumento na densidade óssea, resultante de 
uma diminuída reabsorção óssea por disfunção dos osteoclastos. As apresentações clínicas principais são a forma infantil (mais grave) e a forma adulta, ambas com 
reduzida vascularização óssea, predispondo a osteomielite (10% dos casos) mais comum na mandíbula e menos na maxila, por esta apresentar fina cortical óssea e rico 
suprimento sanguíneo colateral. São comuns dor óssea, fraturas de ossos longos, compressão nervosa e pancitopenia por hematopoese extramedular. O diagnóstico é 
baseado em achado radiológico de esclerose difusa e fraturas patológicas.O único tratamento eficaz para a forma infantil é o transplante de medula óssea. O tratamento 
cirúrgico deve ser o mais limitado possível com cobertura antibiótica ampliada e desbridamento paliativo, associado a terapia hiperbárica. Relato de caso Homem, 29 
anos, com fraturas patológicas desde os 10 anos. Diagnosticado osteopetrose, evoluiu com osteomielite crônica em terço médio facial. Avaliado pela Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, constatada extensa necrose óssea de todo terço médio da face e parte das órbitas associada a lesão extensa de 
partes moles bilateralmente. Indicada ablação cirúrgica radical do tecido ósseo necrosado. Realizada antibioticoterapia e compensação hematológica no pré-operatório. 
Este trabalho tem o objetivo de fazer uma revisão dessa doença rara de diagnóstico e tratamento complexos, que pode evoluir com complicações fatais caso não seja 
instituído o tratamento precoce.

Título: Estesioneuroblastoma: Relato de Caso e Revisão Bibliográfica
Autor Principal: Paulo Tinoco
Coautores: José Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli de Oliveira Tinoco, Saulo Bandoli de Oliveira Tinoco
Resumo: OBJETIVO: Apresentar um quadro clínico de Neuroblastoma Olfatório num adulto, tendo sido submetido à intervenção cirúrgica, assim como fazer uma 
revisão bibliográfica sobre o tema. RELATO DE CASO: Paciente do sexo masculino, 47 anos, motorista, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, procurou o serviço de 
otorrinolaringologia do HSJA relatando um quadro clínico há três anos de obstrução nasal, epistaxe inetermitente e anosmia, principalmente na narina direita. Relatava 
também tratamento prévio para Polipose Nasal devido a realização de uma biópsia da tumoração da narina direita, visízel à rinoscopia anterior, que teve como resultado 
Pólipo Alérgico. a TC de seios da face revelou uma extensa massa ocupando o seio maxilar direito, ambos os etmóides e com erosão da lâmina cribiforme à direita. 
a RNM confirmou a lesão tumoral expansiva, porém sem invasão intracraniana. O paciente foi submetido à cirurgia endoscópica nasal, procedendo-se a retirada da 
tumoração que apresentava-se muito aderida e friável. O material foi enviado para análise anátomopatológica e imunohistoquímica, caracterizando a tumoração como 
neuroblastoma olfatòrio. O paciente permaneceu bem após o procedimento, com melhora dos sintomas clínicos, sendo encaminhado ao serviço de Oncologia, onde 
encontra-se em tratamento quimioterápico. CONCLUSÃO: O neuroblastoma olfatório é um tumor neuroectodérmico raro e com um quadro clínico vago. O diagnóstico 
geralmente é tardio, com estadiamento avaçado, o que implica em um pior prognóstico e numa maior probabilidade de recidiva. Não há um protocolo terapêutico bem 
estabelecido, mas a realização da cirurgia e RT em associação coma QT tem sido cada vez mais utilizada com resultados promissores.

Título: Xantogranuloma Necrobiótico Órbito-Palpebral - Relato de Caso
Autor Principal: Maria Theresa Costa Ramos de Oliveira
Coautores: João Jarney Maniglia, Ricardo Fabrício Maniglia, Fabio Dicarlo Rosa, Luiz Guilherme Patrial, Roberto Hyczy Ribeiro Filho
Resumo: OBJETIVO: Apresentar um caso de um paciente portador de xantogranuloma necrobiótico; e discutir sua classificação e aspectos prognósticos. RELATO DE 
CASO: ASO, masculino, 57 anos, tabagista, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, procurou o serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas em agosto de 
2001 com queixa de nódulo palpebral superior bilateralmente. Foi suspeitado de prolapso de glândulas lacrimais e orientado observação. em agosto de 2008 retorna 
com queixa de ardência e queimação ocular, sendo diagnosticada ceratite leve, sem alterações em fundo de olho. O paciente evoluiu com aumento das pálpebras, 
diminuição do campo visual e presença de placas amareladas em região supra-medial de pálpebras superiores, sugerindo xantelasmas. Foi realizada biópsia em abril de 
2009, sugerindo xantogranuloma necrobiótico. Foi solicitada tomografia computadorizada de crânio, em outubro de 2010, que evidenciou pansinusopatia, espessamento 
difuso da musculatura ocular extrínseca, espessamento palpebral e obliteração dos planos adiposos peri-orbitais, afastando doença linfoproliferativa. em março de 2011, 
o paciente foi submetido à exérese de xantogranuloma bilateralmente, evidenciando infiltração de tecido xantogranular em músculos orbiculares. Realizou-se ressecção 
parcial da massa e cauterização da gordura pré-septal infiltrada com tumor. Para cobrir o defeito palpebral, foi utilizado enxerto autólogo epidérmico retroauricular. 
O exame anatomo-patológico diagnosticou xantogranuloma necrobiótico. O paciente evoluiu bem após a cirurgia. CONCLUSÃO: As doenças xantogranulomatosas 
apresentam manifestações locais e sistêmicas. No caso acima, as manifestações oftalmológicas, sistêmicas e neoplásicas foram afastadas. Atualmente, o paciente 
acompanha semanalmente para controle do enxerto. Será examinado periodicamente e de maneira multidisciplinar devido ao risco de associação com outras doenças.

Título: Abscesso Cerebral Devido à Otite Média Aguda: Relato de Caso
Autor Principal: Fernando Arruda Ramos
Coautores: Lina Ana Medeiros Hirsch, Vanessa Bonfanti, Samuel Antonio Freitas, Ricardo Rath de Oliveira Gargioni
Resumo: Introdução: Abscesso cerebral é a complicação intracraniana mais comum de otite média aguda (OMA) com prevalência de 0.13 a 1.97% e alta taxa de 
morbimortalidade em estudo realizado por Penido et al; Objetivo: Relatar sobre um caso de otite média aguda que evoluiu para abscesso cerebral, influenciando 
risco de morte para a paciente. Relato de caso: V.A.A, 19 anos apresentou um quadro de OMA em ouvido esquerdo inadequadamente tratada que evoluiu com 
sintomas neurológicos, sendo hospitalizado para investigação, onde teve rebaixamento do sensório e sinais de hipertensão craniana. a tomografia de crânio evidenciou 
lesão encapsulada em região têmporo-parietal esquerda. Foi realizada craniotomia com exérese da lesão e cultura apresentando Streptococcus sp. Foi tratado com 
antibioticoterapia específica e evoluiu pós-hospitalização com um episódio epiléptico sem outras alterações neurológicas evidentes, necessitando de fenitoína contínua. 
Conclusão: a OMA é prevalente na infância e incomum na idade adulta. As complicações devem ser evidenciadas pelo clínico, tendo em vista que o atraso na identificação 
de complicações contribui para pior prognóstico do paciente. a abordagem e seguimento devem ser direcionados à utilização meticulosa da terapêutica, principalmente 
com relação ao manejo adequado de antibioticoterapia. Os países subdesenvolvidos apresentam maior taxa de complicações por otite devido à automedicação e 
procura tardia por assistência médica. Esta prática pode vir a resultar em uma taxa maior de morbimortalidade por complicações.



70

www.forl.org.br/congresso2011Trabalhos Científi cos

Título: Otosclerose em Negros(Relato de Caso)
Autor Principal: Tovar Vicente da Luz
Coautores: Bruno Farias Lessa, Edson Bastos Freitas, Helio Andrade Lessa, Ana Maria Carillo Moinhos, Edson Leite Freitas
Resumo: Relato de Caso Dois pacientes do sexo masculino , 22 e 38 anos, negros, com queixas de hipoacusia associada a zumbidos uni e bilateral respectivamente, com 
ausência de sintomas vestibulares. de acordo com a anamnese , exame fisico otorrinolaringológico, audiometria e tomografia suspeitou-se de otoslcerose, decidindo 
por timpanotomia exploradora na qual visualizou-se foco de otosclerose obliterando platina do estribo em ambos os casos, sendo realizada estapedotomia (prótese 
teflon 6x 0,6 x 0,4mm). Pacientes relataram, no pós-operatório, melhora significativa da hipoacusia e do zumbido, apresentando fechamento do gap aéreo-ósseo na 
audiometria realizada 04 meses após procedimento cirúrgico. Objetivo O objetivo desse relato de caso é demonstrar dois casos de otospongiose em homens negros, e 
suas respostas à cirurgia de estapedotomia. Conclusão a otosclerose é um processo patológico localizado da cápsula ótica que geralmente se inicia entre 15 e 35 anos, 
podendo apresentar efeitos secundários tanto auditivos, quanto ao sistema vestibular. a otosclerose demonstrou-se mais freqüente em indivíduos do sexo feminino, 
caucasianos e hindus quando comparados a outras raças, sendo que muito da incidência de otosclerose em populações racialmente heterogêneas, como é a caso de 
nosso país, seria em conseqüência à contribuição de genes de indivíduos caucasianos. a incidência total de otosclerose clínica para a raça negra na literatura foi de 1%.

Título: Cisto Branquial Infectado em Recém-Nato: Relato de Caso
Autor Principal: Fernanda Sobreira Cesar Valença
Coautores: Denise de Abreu Durão, Marcelo Nogueira da Silva, Priscila Castricini Mendonça Pimentel , Paulo Araújo
Resumo: Objetivo: Relatar evolução precoce de cisto branquial em recém-nascido, destacando a importância dos diagnósticos diferenciais. Relato de caso: M.C.F.A., 
feminino, 48h de vida, com esforço respiratório ao chorar e cianose perioral. História fisiológica: parto cesáreo, apgar 8/9, 3.265g, 47cm, alta em 24h. História pré-
natal: pais jovens sem comorbidades; ausência de intercorrências no período. Ao exame clínico: tiragem subcostal, estridor inspiratório e cianose perioral ao choro; 
tumor cervical à esquerda, níveis II, III e IV, borda anterior do músculo esternocleidomastóideo, móvel, de consistência elástica, sem sinais filogísticos. Ultrassonografia 
cervical: formação cística de conteúdo espesso desviando traquéia. Tomografia computadorizada de pescoço: processo expansivo de limites definidos, localizado desde 
orofaringe até região supraclavicular esquerda, anterior aos vasos da bainha carotídea, com características císticas e septações internas, com desvio laringotraqueal. 
Realizada punção do tumor com drenagem de 15mL de líquido purulento. Cultura evidenciou Citrobacter freundii. Iniciados cefepime e vancomicina e, após 10 dias, 
realizada ressecção de lesão cística. Paciente apresentou esforço respiratório no pós-operatório imediato, evoluindo bem, com alta hospitalar após 6 dias. O resultado 
histopatológico confirmou o diagnóstico. Conclusão: a grande maioria das lesões branquiais são de segundo arco, com diagnóstico geralmente na infância. O cisto 
branquial requer tempo para acumular fluidos, sendo raro em recém-natos. O quadro clínico e o exame físico, complementados pela ultrassonografia e tomografia 
computadorizada são imprescindíveis para o diagnóstico diferencial e conduta terapêutica.

Título: Mixossarcoma de Seio Maxilar: Relato de Caso
Autor Principal: Wilian Maduell de Mattos
Coautores: Fernando Cézar Cardoso Maia Sobrinho, Marcos Nagi Zahr , Cláudio Trevisan Junior , Erik Pinto Xavier
Resumo: Objetivos: Nós reportamos um caso raro na literatura de um paciente jovem com massa em face de crescimento lento que após ressecção completa da lesão foi 
diagnosticado como mixossarcoma (MS) ao exame histopatológico. Relato de Caso: Jovem masculino caucasiano de 25 anos procurou o serviço de otorrinolaringologia 
com queixa de abaulamento em hemiface direita de crescimento lento há três meses, acompanhado de dor local, amolecimento de segundo e terceiro dentes 
molares superiores direitos e epistaxe recorrente ipsilateral. Ao exame apresentava abaulamento da região maxilar direita de consistência dolorosa à palpação, sem 
linfonodomegalias. À Tomografia computadorizada evidenciou massa com densidade de partes moles com deiscência óssea em assoalho de órbita e parede lateral do 
seio maxilar direito. O paciente foi submetido à cirurgia para ressecção da tumoração por sinusotomia via aberta (degloving). a peça ressecada tinha aspecto vinhoso-
acastanhado com margem livre na congelação positivo para malignidade a qual foi submetida a exame imunohistoquímico que evidenciou mixofibrossarcoma grau I 
histológico e infiltrativo, sendo encaminhado para a radioterapia adjuvante não apresentando recidiva da tumoração no acompanhamento ambulatorial. Conclusão O 
MS não difere clinicamente de outros tumores nasossinusais sendo a confirmação histopatológica mandatória para o correto manejo do caso. a sua alta propensão para 
recorrência local e metástase reforça a conduta de seguimento atento em longo prazo. a colaboração entre cirurgião, radiologista, patologista e oncologista é necessária 
para o manejo adequado do MS.

Título: Complicação na Fibrose Cística: Proptose Ocular Devido a Mucocele Etmoidal
Autor Principal: Nelson Fabricio Goetten de Lima
Coautores: Ana Paula Fiuza Funicello Dualibi, Cristiane Gonçalves Cordeiro, Fábio Tadeu Lorenzetti, Natal José Bobato Neto, Rafael Benavides
Resumo: INTRODUÇÃO: a fibrose cística (FC) é uma genética que causa um defeito no transporte do cloro pela mucosa. É a doença hereditária que mais mata crianças 
caucasianas. No Brasil a incidência é de 1:10000. a sobrevida média é de 40 anos. O diagnóstico é feito através do teste do suor. Clinicamente, 50% dos pacientes 
apresentam sinusite crônica e/ou obstrução nasal. a mucocele é uma complicação rara. Os germes mais comuns são P. aeruginosa, Staphylococcus aureus e Haemophilus 
influenzae. RELATO DO CASO: G. R. C., 6 anos, portadora de fibrose cística, procurou nosso serviço devido a proptose de olho direito. Sintoma tinha iniciado há 2 meses. 
Não apresentava outras queixas. À TC de face apresentou material hiperdenso em seio maxilar e etmoidais direitos invadindo a cavidade orbitária deste lado às custas 
de destruição da lâmina papirácea. a nasofibroscopia flexível não detectou lesão em fossa nasal direita. a RNM foi semelhante ao da TC. Diante da hipótese diagnóstica 
de pseudomucocele a paciente seguiu para sinusectomia maxilar e etmoidal. a massa observada nos exames de imagem era composta por uma secreção pastosa e 
esverdeada. Anatomopatológico: pseudocisto de epitélio respiratório com leve processo inflamatório crônico. Cultura: Escherichia coli. Com 2 meses de pós-operatório 
a criança encontra-se bem, a proptose reverteu e está sem queixas respiratórias. CONCLUSÃO Apesar de continuar sendo uma doença genética grave, os avanços 
terapêuticos estão conseguindo diminuir a letalidade e aumentar a sobrevida da FC. O diagnóstico e o pronto tratamento foram fatores importantes para resolução 
satisfatória do quadro.
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Título: Fechamento Endoscópico de Fístula Liquórica Espontânea em Paciente com Assimetria da Inclinação Lateral de Fossa Olfatória - Relato de Caso
Autor Principal: Vanessa Ramos Pires Dinarte
Coautores: Flávia Molina Ferreira, José Carlos Nardi, Alfredo Rafael Dell’aringa
Resumo: Objetivo Correlacionar achados tomográficos do teto olfatório com possíveis etiologias das fístulas liquóricas rinogênicas espontâneas. Relato do caso MSBO, 
58 anos, feminino, branca, procedente de Tupã - SP, com quadro de rinorréia hialina unilateral direita há 03 meses, após IVAS. Paciente com história de DM tipo 2 e HAS, 
em tratamento regular. Solicitados exames abaixo: Nasofibroscopia identificou lesão pulsátil, de aspecto branco-avermelhado, de mais ou menos 0,5 cm de diâmetro, 
com saída de líquido de coloração hialina, em teto de fossa nasal direita. a CT de seios paranasais evidenciou falha óssea em placa cribiforme, classificação de keros II 
bilateralmente, porém com inclinação lateral da lamela lateral da placa crivosa maior à direita. a RNM mostrou insinuação de material com sinal de líquido em região 
frontal para células etmoidais à direita. Paciente foi submetida à cirurgia endoscópica endonasal, com identificação da fístula em teto de fossa nasal direita, e correção 
da mesma. Conclusão a classificação de Keros-Kainz mede a profundidade da fossa olfatória através da altura da lamela lateral da lâmina cribiforme. O tipo II é o mais 
freqüente porém o III oferece maior risco cirúrgico. a presença de inclinação lateral ocorre quando há, em um dos lados, aumento do ângulo formado entre a lamela 
lateral e a porção horizontal da lâmina crivosa. Na elucidação da etiologia das fístulas liquóricas rinogênicas espontâneas sugere-se identificar a profundidade da fossa 
olfatória, de acordo com a classificação de Keros, assim como verificar presença de inclinação lateral da lamela lateral da lâmina crivosa.

Título: Hemangiopericitoma de Cavidade Nasal e Paranasais - Relato de Caso e Revisão de Literatura
Autor Principal: Marco Antônio Cruz Rocha
Coautores: Sunia Ribeiro, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, André Cavalcante Saraiva, Gisele Gonzaga, Nina Raisa Miranda Brock
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de hemangiopericitoma diagnosticado e tratado cirurgicamente na FHAJ na cidade de Manaus (Amazonas), no serviço de ORL e CCP. 
Relato de Caso: S.B.W, 75 anos, masculino, procedente de Manaus, procurou o serviço com história de surgimento há três anos de tumoração em região de fossa nasal 
direita, de crescimento progressivo, evoluindo com obstrução nasal, hiposmia, e episódios esporádicos de epistaxe. a rinoscopia anterior, apresentava lesão de aspecto 
polipóide, com obstrução total da fossa nasal direita. a TC de seios da face evidenciou lesão expansiva com densidade de partes moles, com áreas necróticas, e císticas 
de permeio, com erosão e destruição parcial de suas limitantes osteocartilaginosas com invasão para os seios esfenoidal e maxilar direito e células etmoidais direita, 
determinando retenção de coluna área da rinofaringe. Uma biópsia anterior revelou pólipo inflamatório de fossa nasal. Foi submetido a maxilectomia com exérese 
da tumoração cujo histopatológico revelou tratar-se de hemangiopericitoma. Cinco meses após a intervenção cirúrgica, o paciente evolui bem com melhora total dos 
sintomas, sem sinais de recidiva do tumor. Conclusão: Os hemangiopericitomas são tumores vasculares pouco freqüentes, representando 1% dos tumores vasculares, 
sendo relativamente comum na região de cabeça e pescoço (25% dos casos), e raro nas cavidades nasais e paranasais. O diagnóstico somente é possível pela histologia. 
Apesar de sua relativa raridade, esta entidade deve ser incluída no diagnóstico diferencial de massas nasais bem delimitadas. Possui bom prognóstico, e o tratamento 
de escolha é cirúrgico.

Título: Descompressão de Órbita de Urgência Por Via Endonasal em Paciente com Tumor Neuroendócrino
Autor Principal: Alcides Cavasini Neto
Coautores: Larissa Macêdo de Camargo, Bruno Alvarenga Silva Loredo, Lucas Gomes Patrocínio, Tomas Gomes Patrocínio, José Antônio Patrocínio
Resumo: Objetivo: Relatar uma descompressão orbitária por acesso endoscópico endonasal. Relato de Caso: CFCA, 48 anos, sem comorbidades prévias, apresentou 
quadro de dor abdominal há 10 meses evoluindo com paralisia súbita de membros inferiores. Durante internação e investigação diagnóstica evoluiu com proptose 
ocular esquerda súbita, acompanhado de edema importante, restrição dos movimentos oculares, redução da acuidade visual. Realizado Tomografia Computadorizada de 
Crânio que evidenciou lesão hiperdensa retro-orbitária esquerda. Procedeu-se à descompressão de órbita endonasal de urgência, com herniação de gordura associado a 
corticóide Dexametasona 12mg endovenoso/dia. Paciente evoluiu com melhora de edema periorbitário, recuperação da acuidade visual e movimentação dos músculos 
orbitários, apresentando diplopia no pós-operatório imediato. No momento, em acompanhamento no serviço de oncologia para tratamento de Tumor neuroendócrino. 
Conclusão: a descompressão orbitária endoscópica mostrou ser eficiente para reverter e prevenir a deterioração visual e melhorar a proptose, com baixo índice de 
complicões, demonstrando ser um procedimento seguro.

Título: Achados Clínicos e Radiológicos do Rabdomiossarcoma da Cavidade Nasal na Infância: Relato de Caso
Autor Principal: Carolina Cincurá
Coautores: Lara Cavalcanti Almeida, Paula Maria Fernandes de Carvalho, Ana Paula Dos Anjos Vieira, Clara Mônica Figueredo de Lima, Marcus Miranda Lessa
Resumo: OBJETIVO Relatar caso clínico de paciente com diagnóstico de Rabdomiossarcoma Embrionário de Cavidade Nasal com invasão orbitária. RELATO DE 
CASO Paciente, A.R.S.R., sexo masculino, 4 anos, procurou atendimento médico em ambulatório de otorrinolaringologia com história de epistaxe intermitente há 
04 meses, inicialmente à esquerda, evoluindo para acometimento bilateral, associado à obstrução nasal pior à esquerda. Há 01 mês do atendimento inicial, cursou 
com aparecimento de tumoração visível em fossa nasal esquerda, com eliminação de secreção serossanguinolenta de odor fétido. Ao exame físico, foi verificada 
linfonodomegalia em cadeia cervical anterior esquerda, medindo aproximadamente 4x4 cm, endurecida, indolor e não móvel. À rinoscopia anterior, visualização de 
tumoração irregular, de coloração avermelhada, friável à manipulação, obstruindo a fossa nasal esquerda. O exame de tomografia computadorizada dos seios da face 
evidenciou lesão expansiva em fossa nasal esquerda, com invasão de órbita ipsilateral. Foi submetido à biópsia incisional endonasal, cujo estudo anatomopatológico 
e imunohistoquímico revelou diagnóstico de Rabdomiossarcoma do tipo Embrionário da cavidade nasal. Foi encaminhado ao hospital de referência em Oncologia 
Pediátrica para tratamento. CONCLUSÃO Rabdomiossarcoma é o sarcoma de partes moles mais comum na infância, sendo mais frequente na região de cabeça e 
pescoço. Os sítios de origem parameníngea representam 18% dos casos e incluem a cavidade nasal. O tipo histológico mais frequente é o embrionário. Descrevemos um 
caso de uma criança com diagnóstico de Rabdomiossarcoma da cavidade nasal do tipo embrionário com invasão orbitária.
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Título: Paratireoidectomia Radioguiada
Autor Principal: Cejana de Mello Campos
Coautores: Dalton Alexandre Dos Anjos, Gustavo Lara Rezende
Resumo: Objetivo Apresentar a cirurgia radioguiada de paratireoides, técnica de auxílio ao cirurgião na localização das glândulas hiperfuncionantes. Materiais e métodos 
Revisão bibliográfica e ilustração com imagens da nossa prática clínica. Resultados O hiperparatireoidismo é uma doença endócrina freqüente e que cursa com elevação do 
paratormônio (PTH), hormônio responsável pela homeostase do cálcio e fósforo. Os pacientes são geralmente assintomáticos diagnosticados em exames de rotina. Porém, 
podem apresentar nefrolitíase, osteoporose, tumores marrons e fraturas patológicas. a cintilografia das paratireoides é um exame útil para localizar adenomas ou hiperplasias 
com alta sensibilidade (91%) e especificidade (98,8%). Para realizar este exame, um radiotraçador (Sestamibi-99mTc) com afinidade pelas paratireoides é injetado por via 
endovenosa. São obtidas imagens tomográficas (SPECT/CT) e estáticas em intervalos seriados, sendo positiva para adenoma ou hiperplasia aquela glândula que apresentar 
retenção tardia do radiofármaco. O mesmo radiotraçador utilizado para a cintilografia é injetado novamente no paciente cerca de 1 hora antes do procedimento cirúrgico. 
Um detector de radiação portátil (Gama-probe) é utilizado no intra-operatório para auxiliar o cirurgião na localização da glândula acometida, proporcionado uma menor 
incisão e a redução do tempo de cirurgia. Conclusão a cirurgia radioguiada permite a rápida localização da glândula paratireóide hiperfuncionante com o uso do Gama-probe 
e auxílio das imagens da cintilografia, tornando o tempo cirúrgico reduzido, a cirurgia menos invasiva e reduzindo a possibilidade de complicações.

Título: Diagnóstico Diferencial Para Tumoração Cervical: Doença de Castleman
Autor Principal: Marcelo Lodi de Araujo
Coautores: Tiago Binoti Simas, Raphael Joaquim Teles Cyrillo, Rafael Saba Albertino, Raphaella Costa Moreira Simen, Mariana Conti Sampaio
Resumo: Introdução a doença de Castleman e uma enfermidade rara, linfoproliferativa, que foi descoberta em 1956 por Benjamin Castleman, então chamada de 
hiperplasia linfóide hialinizante.Sua etiologia ainda e desconhecida. Sao descritos dois tipos clínicos, unicentrico que se caracteriza por massa única, e multicentrico que 
se caracteriza por massas multifocais, alem de possuir associação com sintomas sistemicos. O aparecimento único mediastinal e o mais comum(70%). O diagnostico e 
dado através do estudo histopatologico da lesão, após retirada cirúrgica, que também tem função curativa nas formas unicentricas. Relato de caso Paciente feminina, 
35 anos, em dezembro de 2009 queixou-se de massa cervical à direita com 9 meses de evolução. Massa indolor e sem sinais flogísticos, que evoluiu com crescimento 
progressivo. No exame apresentava massa endurecida, pouco móvel, indolor, sem sinais flogísticos, não pulsátil. Nasofibroscopia, hemograma completo e bioquímica sem 
alterações. TC sem linfonodomegalias ou outras alterações. Sorologias negativas para toxoplasmose, CMV, EBV, HIV, rubéola, hepatite, além de PPD e VRDL. Tomografia 
de pescoço com contraste evidenciou formação expansiva supraclavicular direita. Realizada exérese cirúrgica em dezembro de 2010, massa apresentando coloração 
parda e bem vascularizada, encaminhada para a histopatologia que confirmou massa exibindo doença de Castleman do tipo hialino-vascular com imunoistoquímica 
positiva para anticorpos BCL2, CD3, CD10, CD23, CD34 e CD138. Pos-operatório transcorreu sem alterações. Paciente retorna ao serviço em fevereiro de 2011, sem 
queixas e sem recidiva da massa. Conclusão a Doença de Castleman, mesmo rara, deve ser sempre considerada um diagnostico diferencial das massas cervicais, e com 
bom prognostico no pós-cirurgico.

Título: Relato de Caso: Síndrome de Binder
Autor Principal: Christiano Silva Orlandi
Coautores: Thiago Motta Oliveira, André Gustavo de Paula Alvarenga, Bruno Hollanda Santos, Mirian Cabral Moreira de Castro, Anna Paula Batista de Ávila Pires
Resumo: Objetivo: Apresentar um caso de Síndrome de Binder, discutindo-se sinais e sintomas, abordagem diagnóstica e terapêutica. Relato Caso: P.L.F.T, masculino, 
RN em 24/04/2009, na Santa Casa de Belo Horizonte. Paciente com suspeita de atresia de coana pela Pediatria após nascimento. Avaliado pela Otorrinolaringologia 
e percebidas alterações em nariz como dorso selado, columela curta, sulco nasolabial profundo. em perfil, evidencia-se achatamento nasomaxilar, ângulo nasolabial 
agudo. Ausência de obstrução nasal. À fibronasolaringoscopia, não observadas atresia de coana ou quaisquer alterações. Realizados exames laboratoriais (anti-HIV, 
VDRL, HBsAg, Anti-HCV), mas sem alterações dignas de nota. em 6º dia, admitido no CTI por esforço respiratório, sendo mantido em sedação e ventilação mecânica 
durante 3 dias. Após, extubado e evolução normal. Conclusão: a Síndrome de Binder é uma Displasia naso-maxilar com graus de severidade variados, podendo acometer 
o paciente com anormalidades importantes. Assim, faz-se necessário seu diagnóstico precoce para acompanhamento multidisciplinar, minimizando riscos de lesões 
graves ou até mesmo permanentes.

Título: Pneumonia de Repetição Por Corpo Estranho Brônquico: Relato de Caso
Autor Principal: Flavia Araujo Barroso Pereira
Coautores: Maria Isabel Dos Santos Beiler, Deborah Franco Abrahão, Walter Sedlacek Machado, Jair de Carvalho e Castro
Resumo: OBJETIVO: Relatar um caso de pneumonia de repetição por corpo estranho em árvore traqueobrônquica em paciente atendido no serviço de emergência de 
Otorrinolaringologia do HMSA. RELATO DE CASO: S.G.F., 49 anos, masculino, procurou o serviço de emergência de clínica médica do HMSA relatando tosse produtiva, 
febre alta e dispneia há dois meses. Referiu quadro de engasgo com osso de galinha dias antes do início das manifestações clínicas e que já tinha sido tratado duas 
vezes para pneumonia bacteriana sem êxito. Ao exame físico o paciente apresentava murmúrio vesicular diminuído em hemitórax direito. Foi solicitada tomografia 
computadorizada de tórax que revelou imagem hiperdensa, de contornos regulares, em árvore brônquica à direita e abscesso pulmonar. Diante do caso, foi solicitada 
avaliação da cirurgia torácica e da otorrinolaringologia, que optaram por intervenção cirúrgica: toracotomia, decorticação pulmonar, drenagem em selo d’água e 
remoção do CE por broncoscopia. Recebeu alta hospitalar após 16 dias de internação. CONCLUSÃO: a presença de CE em Otorrinolaringologia é frequente e constitui 
uma emergência. Atenção especial deve ser dada à crianças menores de 3 anos e idosos, faixas etárias habitualmente acometidas. O diagnóstico precoce é fundamental 
para alívio do paciente e para evitar complicações potencialmente graves e fatais, sendo a pneumonia a complicação mais comum. a broncoscopia é o procedimento de 
escolha para remoção de CE alojados na árvore traqueobrônquica, e quando já existe algum tipo de comprometimento pulmonar, a toracotomia pode ser necessária, o 
que aumenta a morbidade do paciente.
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Título: Mucocele Fronto-Maxilar com Importante Exoftalmia Bilateral: Relato de Caso
Autor Principal: Tiago Binoti Simas
Coautores: Maria Elisa da Cunha Ramos, Marcelo Lodi de Araujo, Angela Maria Calcanhoto, Oswaldo Luiz Muzi de Souza, Luciana Manhente de Carvalho Soriano
Resumo: Introdução Mucoceles são lesões císticas, benignas, expansivas, revestidas por epitélio pseudo-estratificado que são causadas por acúmulo de secreção 
mucosa. São chamadas primárias quando o evento inflamatório deflagrante não é definido, secundárias quando resultam de um evento que cause bloqueio à drenagem 
de secreções do seio paranasal. São descritas como causas como traumas craniofaciais, corpos estranho e cirurgias nasossinusais. O diagnóstico é normalmente feito por 
exames de imagem e o tratamento eminentemente cirúrgico. Relato de caso Paciente feminina, 44 anos procurou o serviço de Otorrinolaringologia com queixa principal 
de exoftalmia bilateral, além de história de cefaléia de forte intensidade à direita, associada a hiposmia, também relata fístula na região palpebral superior direita com 
saída de secreção purulenta que cicatrizou espontaneamente há dois antes da consulta. Ao exame apresentava importante proptose ocular bilateral mais acentuada à 
direita e hipertrofia bilateral de cornetos inferiores. a tomografia computadorizada demonstrava preenchimento de seios maxilares bilateralmente, etmoidal e frontal 
predominantemente à direita.A paciente foi submetida à cirurgia com anatomopatológico. Conclusão a tomografia computadorizada é capaz de fornecer imagens com 
extrema fidelidade anatômica. Ela é, portanto, um método de imagem importante no diagnóstico das afecções dos seios da face, permitindo diferenciar as mucoceles 
de outras afecções benignas das cavidades paranasais como o papiloma invertido e os osteomas, bem como de lesões malignas primárias como os carcinomas e de 
outras tumorações metastáticas.

Título: Estesioneuroblastoma em Paciente Portador do Vírus HIV: Relato de Caso
Autor Principal: Ligia Oliveira Gonçalves
Coautores: Ligia Oliveira Gonçalves, Cátia Rodrigues Domingos, Leandro Farias Evangelista, Marcela Silva Lima, Paulo Fernando Tormin Borges Crosara, Roberto 
Eustáquio Guimarães
Resumo: OBJETIVO Apresentar caso de estesioneuroblastoma - neoplasia maligna rara de células do epitélio olfatório - em paciente com HIV. RELATO DE CASO E.R., 
42 anos, masculino, procurou o ambulatório de ORL-HC/UFMG com história de sinusite crônica com agudizações recorrentes há 2 anos. Apresentava congestão nasal, 
hiposmia, tosse e rinorréia purulenta. Evoluiu com proptose e epistaxe à direita. Tomografia de seios paranasais revelou massa infiltrativa em cavidade nasal e seios 
maxilar, etmóide e frontal à esquerda, com destruição óssea e invasão de órbita e SNC. Exame oftalmológico inalterado. Sorologia positiva para HIV há 16 anos, em 
uso de anti-retrovirais, com última carga viral indetectável. Colhido material por via endonasal para biópsia e imuno-histoquímica. Diagnóstico: estesioneuroblastoma. 
Optado pelo tratamento com radioterapia paliativa exclusiva devido ao avançado acometimento da lesão. Paciente evoluiu com óbito em menos de dois meses. 
CONCLUSÃO O estesioneuroblastoma é um tumor de crescimento lento, altamente infiltrante e de comportamento agressivo. Seu quadro clínico caracteriza-se por 
epistaxe, obstrução nasal, anosmia, proptose e diplopia. Não há consenso quanto ao melhor tratamento, por tratar-se de uma entidade rara. Não foi encontrada, na 
literatura, correlação entre a neoplasia e infecção pelo HIV.

Título: IVAS de Repetição e Imunodeficiência Comum Variável
Autor Principal: Gisele Barbosa e Silva
Coautores: Livia de Freitas Rodrigues, Gesmar Rodrigues Silva Segundo, Karla Pereira Fernandes
Resumo: Objetivo: relatar um caso de infecções de repetição de vias aéreas superiores (IVAS), rinossinusites e pneumonias, além de infecção intestinal por de Isospora 
belli. O acompanhamento clínico global da paciente possibilitou o diagnóstico de Imunodeficiência Comum Variável (IDCV). a IDCV é uma deficiência primária de 
anticorpos cujo diagnóstico é confirmado pela redução dos níveis séricos de IgG, IgA e IgM, que se associa a alterações na imunidade celular. Relato de Caso: Paciente do 
sexo feminino, 63 anos, com diversas pneumonias nos últimos 20 anos, associadas a rinossinusites infecciosas, sendo submetida a de sinusotomia em 2007. Apresentava 
também vários episódios de diarréia com duração prolongada. Com 60 anos apresentou diarréia crônica com duração de 1 ano, associada a hiporexia, cólica abdominal 
e febre intermitente com perda de 20Kg. Foi internada para investigação e diagnosticou-se no parasitológico de fezes, Isospora belli, na biopsia de duodeno Giardia. 
Tratada com Sulfametoxazol-Trimetropim e Metronidazol. Suspeitado de imunodeficiência pelo quadro de IVAS repetição, diarréia crônica e principalmente por Isospora. 
Apresentou diminuição de IgA, IgG, IgM e CD19. Após 5 meses de tratamento com gamaglobulina mensal apresentava normalização intestinal e não desenvolveu 
episodio de IVAS. Conclusão: IVAS de repetição principalmente quando associada a quadros de diarréia crônica é considerada sinal de alerta para imunodeficiências 
primárias, e nesses pacientes é necessária, pelo menos, a avaliação inicial para IDCV. a detecção de patógenos associados com HIV reforça deficiência celular presente 
na IDCV. Daí a importância do atendimento multissistêmico e conhecimento dos possíveis diagnósticos diferenciais para eficácia clínica.

Título: Otomastoidite Secundária a Colesteatoma em Paciente Portador de Síndrome de Proteus
Autor Principal: Franciane Regina Vargas
Coautores: Wilian Maduell de Mattos, Andrea Gomes Carreira, Thiago Pontes Eugênio, Giuliano Aquino , Andy de Oliveira Vicente
Resumo: Objetivo: Relatar o caso de paciente portador da Síndrome de Proteus com mastoidite aguda secundária à otite média crônica colesteatomatosa. Relato de 
caso: Paciente V.S., 6 anos, masculino, portador da síndrome de Proteus, com abaulamento retroauricular à direita há 2 dias, hiperemia, flutuação e dor associadas. 
Apresenta otorréia intermitente há 3 anos, com piora há 4 dias, sem resposta ao uso de antibioticoterapia sistêmica e tópica. Procurou o nosso serviço com abaulamento 
retroauricular e flutuação local, sendo internado. Ao exame físico: estenose de MAE bilateralmente, não vizibilizada MT, disostose craniofacial, com implantação baixa 
de orelhas, presença de tumoração em vestíbulo nasal direito, malformação dentária e macroglossia. Há 9 meses realizou TC de ossos temporais, que evidenciava 
hiperostose de osso temporal associada a lesões osteolíticas abrangentes. a tomografia realizada na internação mostrava,além das alterações ósseas, sinais de 
mastoidopatia com abcesso. Submetido a timpanomastoidectomia aberta,durante o procedimento notou-se malformação óssea significativa, secreção purulenta e 
presença de lesão colesteatomatosa de grandes proporções. O paciente evoluiu bem no pós operatório. Conclusão: Mastoidite é a complicação mais freqüente dos 
casos de otite, apresentando uma incidência de 0,5% . a maior parte das complicações de mastoidites são geralmente vistas em agudizações de mastoidites crônicas 
associadas ao colesteatoma. a síndrome de Proteus é uma doença genética rara, aleatória, caracterizada por crescimento excessivo da pele e desenvolvimento ósseo 
atípico, sendo que a malformação do osso timpanal pode ter contribuído para o quadro.
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Título: Insuficiência Respiratória Aguda Causado por Angiolipoma em Orofaringe
Autor Principal: Marco Antônio Cruz Rocha
Coautores: Sunia Ribeiro, João Bosco Botelho, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, Nina Raisa Miranda Brock, Gisele da Silva Gonzaga
Resumo: OBJETIVO: Relatar um caso de angiolipoma em orofaringe causando insuficiência respiratória aguda em paciente idoso. RELATO DE CASO: Paciente de 65 anos, 
natural e procedente de Manaus, com história de evolução de dois anos de tosse seca e desconforto em orofaringe. Há dois meses havia apresentado dois episódios de 
êmese com exteriorização de lesão de aspecto tumoral pouco definida. Ao procurar Pronto Socorro referindo tosse seca, dispnéia e com um episódio de vômito, no qual 
exteriorizou lesão tumoral, evoluiu rapidamente com insuficiência respiratória sendo realizada intubação orotraqueal e posteriormente traqueostomia. O paciente foi 
submetido a tratamento cirúrgico para retirada da lesão, com evolução de total melhora do quadro clínico. O exame histopatológico revelou tratar-se de angiolipoma. 
CONCLUSÕES: É raro na literatura um caso de angiolipoma em via aérea superior que resultou em um quadro de insuficiência respiratória aguda. O diagnóstico 
diferencial seriam outras lesões neoplásicas, cisto gigante de orofaringe e até mesmo divertículo de Meckel.

Título: Relato de Um Caso de Síndrome de Osler- Webber- Rendu
Autor Principal: Camila Janke Lopes
Coautores: Renata Loss Drummond, Chenia Moreira Blessmann Garcia, Marina Zottis de Deus Vieira, Eduardo de Andrade Atkinson, Geraldo Druck Sant`Anna
Resumo: Objetivo: estabelecer diagnóstico diferencial de epistaxe de repetição. Relato: paciente, feminina, 50 anos, chega à emergência da Santa Casa em 27/12/10 
com epistaxe. Apresentava dois a três episódios por dia, e referia inúmeros episódios semelhantes desde a infância. Na chegada tinha Hb 4,9 e coagulograma normal. 
Teve hemoptise aos 23 anos e enterorragia aos 40. Ao exame: teleangiectasias em mãos, mucosa nasal, língua, membros superiores, abdômen. em 29/12/10 por piora 
da epistaxe foi feita cauterização com ácido tricloroacético e tamponamento nasal. Realizada TC de tórax/abdômen que mostrou: malformação artério-venosa com 
formação de shunt do segmento basilar do lobo inferior direito, promovendo comunicação entre artéria e veia pulmonar direita. Imagens compatíveis com múltiplas 
áreas de malformações artério-venosas no fígado, aumento do calibre das veias e artérias hepáticas e veia porta e esplênica, causando hipertensão. em 01/01/11 
transferida para UTI por disfunção respiratória por derrame pleural. O sangramento permaneceu estável. 03/01/11: estabilização clínica e alta da UTI - retirado tampão 
nasal sem novos sangramentos. Diagnosticou-se Síndrome de Osler- Webber- Rendu (SOWR) - teleangiectasia hemorrágica hereditária; doença autossômica dominante 
que tem como principais sintomas: epistaxe, sangramento gastrointestinal, anemia e malformações artério-venosas. em 05/01/11 recebeu alta hospitalar em boas 
condições clínicas, sem sangramento ativo. Conclusão: Epistaxe de repetição e difícil controle devem atentar para o diagnósico de SOWR, pois geralmente é o primeiro 
sintoma da doença. O otorrinolaringologista pode ter importante papel na suspeita desta doença de significativa morbimortalidade e que pode levar a complicações 
como AVC, hipertensão porta e até epistaxe fatal.

Título: Cisto Tireoglosso em Base de Língua de Lactente: Relato de Caso
Autor Principal: Alcides Cavasini Neto
Coautores: Larissa Macêdo Camargo, Bruno Alvarenga Silva Loredo, Ricardo Maurício de Oliveira Novaes
Resumo: Objetivo: Relatamos o caso de um cisto tireoglosso localizado em base de língua em um lactente e destacamos quanto ao diagnóstico e terapêutica. 
Relato de Caso: BLFB, masculino, 5 meses, apresentou quadro de disfonia e dispnéia ao repouso aos 2 meses, acompanhado de retrações subcostais, roncos e déficit 
de ganho ponderal. Após inúmeras avaliações por pediatras foi encaminhado ao serviço de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Realizado 
videonasolaringoscopia, identificando-se tumoração em base de língua. Ressonância Magnética evidenciando formação cística arredondada identificada junto à 
margem posterior da língua, promovendo marcada redução da coluna aérea orofaringe, sugerindo cisto do ducto tireoglosso. a Cintilografia da Tireóide não apresentou 
expressão cintilográfica, interpretado como hipofuncionante. Indicado exérese de lesão por via endoscópica com sucesso, recebendo alta hospitalar em 48h. Segue 
acompanhamento assintomático. Conclusão: O cisto pode localizar-se em qualquer lugar ao longo do ducto e comumente sobrepõem-se ao hióide. No presente caso, 
o cisto manifestou-se em posição atípica, o que pode ter dificultado busca diagnóstica pelos profissionais que o assistiram inicialmente. O diagnóstico diferencial deve 
incluir tecido tireoideano ectópico. Optamos pela cintilografia para diferencia pela maior sensibilidade na detecção de tecidos tireoideanos de pequenas dimensões. 
Concluimos que o cisto tireoglosso é uma afecção comum, devendo-se proceder exérese da lesão após busca diagnóstica pormenorizada.

Título: Relato de Caso: Surdez Súbita em Grávida com Diagnóstico de Doença Hematológica
Autor Principal: Viviane Saldanha de Oliveira
Coautores: Sunia Ribeiro, João Bosco Botelho, Roberta Bezerra Tavares Gobeth, Nina Raisa Miranda Brock, Gisele da Silva Gonzaga
Resumo: OBJETIVOS: Relatar um caso de surdez súbita em grávida relacionada à doença de etiologia hematológica. RELATO DE CASO: Paciente grávida de 8 meses 
com queixas de perda auditiva em ouvido direito há três dias. a audiometria revelou disacusia neurosensorial unilateral direita, de intensidade leve a moderada, 
timpanometria tipo a e reflexos ausentes em OD, ressonância de mastóide e encéfalo normais. em investigação diagnóstica, foi detectado deficiências de proteína C, 
S e de Anti-trombina III.   CONCLUSÕES: a surdez súbita é uma afecção de caráter multifatorial, sendo a doença microvascular, causas virais e auto-imunes prováveis 
etiologias. Trata-se de um caso raro de surdez súbita com prognóstico favorável cuja provável etiologia esteja relacionada com deficiência de proteína C, S e antitrombina 
III. O uso de corticoterapia, como já descrito na literatura, se mostrou eficaz no tratamento.
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Título: Corpo Estranho em Traquéia
Autor Principal: Paulo Tinoco
Coautores: Wellington Magalhaes, Lara Bonani de Almeida Brito, Flávia Rodrigues Ferreira , Vania Lucia Carrara, Jose Carlos Oliveira Pereira
Resumo: TÍTULO: CORPO ESTRANHO EM TRAQUÉIA OBJETIVO: Apresentar um caso clínico de corpo estranho em traquéia em uma criança sendo tratada por laringotraqueíte. 
RELATO DE CASO: Paciente feminino , 8 meses, chegou ao serviço de pediatria do HSJA com história de estridor em repouso,sibilos difusos,tosse metálica,intenso esforço 
respiratório,afebril .Foi realizado raio X de tórax que evidenciou hipotransparência em base.Iniciou o tratamento para laringotraquíte e pneumonia, com NBZ 2ml SF 0,9%+ 
adrenalina 2ml e Claritromicina.Paciente evolui com piora do quadro respiratório e diminuição da perfusão perférica sendo encaminhada a UTI para observação.Retornou 
com diminuição do esforço respiratório,porém com estridor e raio x de tórax sem melhorA.Optou-se por iniciar Rocefin , evolui com melhora do quadro infeccioso,porem 
o estridor em repouso se mantinha e esforço respiratório também.Foi encaminhada ao serviço de Otorrinolaringologia para avaliação, aventou-se a possibilidade de corpo 
estranho.Esta criança foi encamimanhada para realização de uma broncoscopia, submetida a indução anestésica com Propofol e com auxílio da broncoscopia observou-se 
um corpo estranho que foi removido,sem intercorrências.O corpo estranho tratava-de de uma pipoca.A criança retornou a enfermaria com evidente melhora do esforço 
respiratório e seguiu com alta para casa. CONCLUSÃO: O corpo estranho em traquéia pode desenvolver graves complicações como a obstrução total de via aérea.O 
especialista deve sempre suspeitar de corpo estranho principalmente em crianças com quadro de laringotraqueíte agudo.

Título: Schwannoma Nasal
Autor Principal: Milena Pereira Lopes
Coautores: Maria Dantas Costa Lima, Fabio Pinna, Richard Voegels
Resumo: Objetivo: Relatar um caso raro de schwannoma nasal com extensão frontoetmoidal, cuja origem nervosa é incerta, podendo ser de qualquer ramo sensitivo ou 
autônomo da mucosa nasal, já que não possui relação anatômica com ramos nervosos descritos. Relato do caso: MAP, sexo feminino, 64 anos com história de proptose 
ocular esquerda há 2 anos, de piora lenta e progressiva. Há 6 meses, iniciou turvação visual esquerda e obstrução nasal e cefaleia. No exame físico havia proptose 
ocular esquerda sem alteração de musculatura ocular extrínseca. a nasofibroscopia evidenciou uma massa volumosa de aspecto fibroelástico, não friável em topografia 
nasoetmoidal esquerda. Na investigação diagnóstica a tomografia computadorizada (TC) de crânio e ressonância nuclear magnética (RNM) de encéfalo mostraram 
imagens de uma massa isoatenuante e isodensa, que ocupava região nasal e etmoidal anterior esquerda com extensão para seio frontal esquerdo, abaulando lâmina 
papirácea e região septal sem invadi-los. Seu contorno era regular com captação homogênea de contraste. Uma biópsia incisional do tumor foi realizada com diagnóstico 
anatomopatológico e imunohistoquímico compatível com schwannoma. Foi realizado exérese cirúrgica do tumor por endoscopia nasal, havendo regressão dos sintomas 
e rápida recuperação pós operatória. Conclusão: Apesar de shwannomas de cabeça e pescoço serem relativamente comuns, 80% dos casos descritos são originados do 
oitavo par craniano e menos de 4% derivados da cavidade nasosinusal. em revisão bibliográfica de shwannomas nasosinusais, sua origem é geralmente bem definida 
em ramos nervosos conhecidos como nervo trigêmio. Neste relato, sua origem é incerta, possivelmente em ramos sensitivos ou autônomos da mucosa nasosinusal.

Título: Penfigóide de Membranas Mucosas: Acometimento Oral e Nasal - Relato de Caso
Autor Principal: Cátia Rodrigues Domingos
Coautores: Isamara Simas de Oliveira, Letícia Paiva Franco, Ligia Oliveira Gonçalves, Leandro Farias Evangelista, Roberto Eustáquio Guimarães
Resumo: O Penfigóide de Membranas Mucosas constitui um dos espectros do grupo das doenças vesicobolhosas crônicas, de evolução limitada, geralmente circunscrita 
a mucosas, de involução cicatricial o que implica grave morbidade. Acomete adultos e idosos, predominando no sexo feminino ( 2:1 ) e sem predileção racial. O paciente 
relatado apresentou lesões onde as mesmas são mais comumente encontradas: cavidade oral, nasal e conjuntivas; sem exito letal mas de dificil controle com o 
tratamento imunossupresssor. Foram importantes para o diagnóstico a correlação de queixas (oro-nasal e ocular) e a abordagem multidisciplinar.

Título: Carcinoma Adenóide Cistíco de Seio Maxilar
Autor Principal: Tiago Fraga Vieira
Coautores: Henrique Queiroz Correa Garchet, Gustavo Figueiredo Nunes Rabelo, Vinicius Antunes Freitas, Renato Castro Alves de Sousa, Bruno de Castro
Resumo: OBJETIVO: Relatar dois casos de carcinoma adenóide cístico (CAC) de seio maxilar. CASO 1: S.M.A, 47 anos, feminino, apresentou lesão esbranquiçada em 
concha nasal inferior direita como achado ocasional durante cirurgia de rinoseptoplastia. Biópsia da lesão revelou CAC do tipo cribiforme. Tomografia mostrou lesão com 
densidade de partes moles ocupando seio maxilar direito e fossa nasal direita. a paciente foi submetida a maxilectomia total à direita com reconstrução de assoalho de 
orbita e encaminhada a radioterapia pós operatória. CASO 2: E.F.M, 42 anos, masculino, queixa de obstrução nasal e rinorréia mucopurulenta de 6 meses de evolução. 
Foi detectada à tomografia massa obstruindo o meato médio, erodindo o assoalho da órbita esquerda. Anátomo-patológico identificou CAC. O paciente foi submetida a 
maxilectomia parcial esquerda e reconstrução do assoalho de órbita, sendo encaminhado para radioterapia complementar CONCLUSÃO: O carcinoma adenóide cístico 
é um tumor raro em cabeça e pescoço, sendo mais comumente encontrado em glândulas salivares menores com apresentação incomum em seios da face. Apresenta 
características de crescimento lento, invasão por disseminação perineural e hematogênica, tendência à recorrência local e grande capacidade de originar metástases 
tardias. a localização em seios paranasais é conhecida por ter um comportamento mais agressivo e a cirurgia associada à radioterapia pós-operatória é utilizada como 
tratamento padrão, pois reduz a recorrência local e o aparecimento de metástases, aumentando a sobrevida.
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Título: Síndrome Pandas em Paciente com Faringotonsilite Aguda: Relato de Caso e Revisão de Literatura
Autor Principal: Ana Carolina Barreto da Silva
Coautores: Rodrigo Viana Cabral, Taise Marcelino, Vinícius Ribas Fonseca, Amanda Barreto da Silva, Marcelo Zeni
Resumo: Objetivo: Este tem por objetivo apresentar o caso de uma criança com PANDAS e realizar uma revisão literária sobre os aspectos mais importantes da doença 
definidos até o momento Relato de caso: J.M.Z., 6 anos, masculino, iniciou com quadro de odinofagia, febre e prostração, tendo neste momento o diagnóstico de 
faringotonsilite aguda. Foi então medicado com Amoxicilina 50mg/kg e submetido à cultura de orofaringe, revelando positividade para infecção por Streptoccocos beta-
hemolítico do grupo B. No segundo dia de curso da doença apresentou piora da odinofagia, sendo trocado o antibiótico para Amoxicilina + Clavulanato. Apresentou 
também movimentos coreiformes de membros superiores e “repuxamento” espontâneo de comissura labial esquerda, sendo solicitado avaliação neurológica. 
Neste momento, aventou-se a possibilidade de Síndrome PANDAS. No quarto dia de curso da doença houve melhora da odinofagia, febre e prostração. Neste dia foi 
realizada TAC de Crânio, sem alterações. a partir do décimo quinto dia houve melhora dos movimentos coreiformes, sem retorno até o momento. Conclusão: a sídrome 
PANDAS(Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus), trás referência a um grupo de transtornos neuropsiquiátricos associados à 
infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Entre os critérios diagnósticos estão, presença de TOC ou transtorno de tique, anormalidades neurológicas e 
relação temporal entre infecção estreptocóccica e exacerbação de sintomas. de maneira geral, as crianças acometidas por PANDAS apresentam bom prognóstico, já 
que a doença se caracteriza por um quadro auto-limitado. Embora se trate de uma patologia recentemente proposta, PANDAS já aponta forte relação entre fatores 
ambientais e distúrbios neuropsiquiátricos.

Título: Síndrome de Usher: Um Relato de Caso
Autor Principal: Barbara Monteiro Sisnando
Coautores: Patrícia Ciminelli Linhares Pinto, Danielle de Araújo Torres, Flávia Varela Capone, Marcele Pires da Silva, Julia Dantas Lodi de Araújo
Resumo: Objetivo: Relatar o caso de um paciente com Síndrome de Usher e realizar breve revisão da literatura sobre o tema, enfatizando a importância do diagnóstico 
precoce como forma de amenizar significativos danos de linguagem. Relato: YGS, 13 anos, sexo masculino, evoluindo com atraso de desenvolvimento da linguagem porém 
sem alterações do desenvolvimento motor. Exames complementares revelaram otoemissões acústicas ausentes bilateralmente, audiometria com perda neurosensorial 
profunda bilateral e PEATE com limiar de 90 dB em OD e 100 dB em OE. Ao exame de fundo de olho apresentou alterações compatíveis com retinose pigmentar, levando 
ao diagnóstico de síndrome de Usher. Iniciou tratamento fonoaudiológico e uso de AASI bilateral aos 5 anos. Conclusão: a incidência da síndrome de Usher é estimada 
em 3 a 4,4 para cada 100.000 pessoas da população geral. Entre pacientes com perda auditiva, sua prevalência é de 3 a 6%. É a causa mais frequente de associação 
entre alterações auditivas e visuais em adultos. O diagnóstico precoce desta síndrome é fundamental para amenizar as seqüelas desta doença. É fundamental que 
os otorrinolaringologistas estejam atentos à associação entre deficiência auditiva e visual e aos problemas consequentes a este quadro clínico. Os profissionais de 
saúde devem ser orientados a solicitar avaliação oftalmológica em indivíduos com perda auditiva neurossensorial progressiva e de etiologia indeterminada e a iniciar 
protetização e estimulação auditiva e de linguagem precoces. Nos casos de associação de sintomas auditivos e visuais na infância devemos estar atentos para investigar 
e identificar a presença da Síndrome de Usher.

Título: Mucocele de Seio Esfenoidal
Autor Principal: Ana Carolina Barreto da Silva
Coautores: Rodrigo Viana Cabral, Amanda Barreto da Silva, Marcelo Zeni, Taise Marcelino, Ian Selonke
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever um caso de Mucocele em seio esfenoidal. Relato de Caso: A.M.F.C., 62 anos, comparece ao ambulatório com 
queixas de diplopia transitória (documentada pela oftalmologia), obstrução nasal e rinossinusites de repetição. Quadro iniciado há dois anos, com melhora quando 
assoava o nariz. Já havia sido avaliado pela neurologia e oftalmologia, tendo realizado RNM de crânio e TAC de órbita, ambas normais. Ao exame, sem particularidades, 
exceto por desvio septal e importante hipertrofia de cornetos inferiores. Solicitou-se TAC de seios da face, a qual evidenciou um cisto de retenção em seio esfenoidal à 
direita. Foram realizadas septoplastia, turbinectomia bilateral, cirurgia endoscópica com antrostomia ampla em seio esfenoidal direito com pinça de Kerrinson de 3mm 
sendo retirado cisto, de conteúdo purulento e fétido, com auxílio de ótica de 70º grande angular e pinça curva. Paciente acordou da cirurgia assintomático, permanecendo 
com boa evolução até sua última consulta ambulatorial (18 meses pós cirurgia). Conclusão: Mucocele é um cisto de retenção mucoso dos seios paranasais, de 
características expansiva e benigna. Ocorre mais comumente nos seios frontal e etmoidal e, menos freqüentemente, no seio esfenoidal. Sua sintomatologia resulta de 
seu aumento progressivo e de sua conseqüente compressão de estruturas vizinhas. a cefaléia é considerada o sintoma mais freqüente, provavelmente resultante da 
extensão da dura-máter sobre o seio esfenoidal e assoalho da fossa frontal. Para tal diagnóstico, a tomografia computadorizada é o exame de eleição, pois evidencia o 
envolvimento ósseo, avalia a extensão intracraniana e auxilia no planejamento cirúrgico.

Título: Relato de Caso: Síndrome de Kartagener
Autor Principal: Ana Carolina Arenas
Coautores: Felipe Almeida Mendes, Aline Sacomano Arsie, Bruno Bernardo Duarte, Marco Antonio Tuzino Signorini, Silvio Antonio Monteiro Marone
Resumo: Objetivo: Relatar o caso de um paciente com Síndrome de Kartagener (rinossinuite crônica, bronquiectasia e situs inversus), mostrando os apectos clínicos 
que abrangem a síndrome e suai mplicação otorrinolaringológica. Relato de caso: Paciente J.L.T, 54 anos, sexo masculino com diagnóstico de Síndrome de Kartagener 
em acompanhamento na Pneumologia. Foi encaminhado ao serviço de Otorrinolaringologia do Hospital e Maternidade Celso Pierro da Puc de Campinas por apresentar 
queixa recorrente de obstrução nasal crônica, rinorréia e dor facial. Apresentava á videonasofibrolaringoscopia flexível lesão de aspecto polipóide em meatos médios 
obstruindo parcialmente as fossas nasais e secreção purulenta em pequena quantidade. Á TC de seios da face: conteúdo de partes moles em seio frontal, etmoidais 
anteriores e posteriores e maxilares bilateralmente. Como paciente tinha indicação formal de transplante pulmonar e faz uso de O2 domiciliar, contra-indicamos 
á princípio o tratamento cirúrgico otorrinolaringológico. Optamos pelo tratamento clínico com corticóide tópico nasal e lavagem com soro fisiológico nasal até 
estabilização do quadro clínico. Paciente apresentou melhora parcial das queixas. Conclusão:Apesar de sua raridade, os pacientes com Síndrome de Kartagener podem 
ter expectativa de vida normal, salvo os com dignóstico tardio ou o manuseio clínico inadequado. a abordagem otorrinolaringológica nesse caso teria indicação cirúrgica, 
porém paciente não apresentava condições clínicas para tal.
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Título: Linfoepitelioma de Nasofaringe em Criança
Autor Principal: Ana Carolina Barreto da Silva
Coautores: Rodrigo Viana Cabral, Amanda Barreto da Silva, Marcelo Zeni, Taise Marcelino, Daniel Zeni Rispoli
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é descrever um caso de Linfoepitelioma de nasofaringe em criança. Relato de Caso:PJDA, 12 anos, masculino, encaminhado 
da unidade de saúde com suspeita de otomastoidite à esquerda. História de dor em hemiface esquerda há cerca de 90 dias, associada à dificuldade na abertura da 
boca e edema. O exame otorrinolaringológico na admissão, assim como a TAC de Ouvidos, encontrava-se normal, sendo descartada a possibilidade de otomastoidite. 
Solicitado TAC de Crânio, que evidenciou formação de massa em nasofaringe, localizada sobretudo a esquerda na linha média. a seguir, o paciente passou por avaliação da 
neurocirurgia e foi submetido à RNM de Crânio para planejamento cirúrgico. Foi realizado biópsia da lesão, com anatomopatológico revelando neoplasia pouco diferenciada. 
O material foi encaminhado para imunohistoquímica, a qual revelou carcinoma não queratinizado de nasofaringe, indiferenciado, do tipo Linfoepitelima (M80723 - Estadio 
II). O paciente foi encaminhado para radioterapia, tendo realizado 22 sessões. No mês seguinte iniciou quimioterapia, com duração prevista para 12 meses. Ao término, 
apresentou boa resposta ao tratamento. Mantém acompanhamento com a neurocirurgia. Conclusão:Os tumores malignos de nasofaringe são raros, especialmente em 
crianças. Sua incidência em adultos jovens parece estar relacionada com susceptibilidade genética, exposição a agentes carcinogênicos e associação com o vírus Epstein 
Barr. O diagnóstico é difícil, devido principalmente ao difícil exame da nasofaringe, a inespecificidade dos sintomas e a tendência do tumor em se estender pela submucosa, 
tornando-se clinicamente inaparente. Massa cervical é geralmente o sintoma mais comum a apresentação, o que infelizmente indica doença avançada.

Título: Síndrome de Usher: Relato de Caso Clínico
Autor Principal: Felipe Almeida Mendes
Coautores: Ana Carolina Parsekian Arenas, Mario Edwin Greters, Silvio Antonio Monteiro Marone, Lucas de Azeredo Zambon, João Paulo Rezende Felício
Resumo: Objetivo: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Síndrome de Usher que compareceu ao Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital e Maternidade 
Celso Pierro da PUC de Campinas. Relato de caso: A.L.M.S., masculino, 32 anos, casado, autônomo. Referia perda auditiva importante desde o nascimento.trata-se de 
um paciente pré-lingual. Negava zumbido, tontura ou cirurgias otológicas prévias. Alegava que desde 2001 apresenta perda visual progressiva, que evoluiu para 
amaurose bilateral. O diagnóstico de Síndrome de Usher foi realizado no ambulatório de genética médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Exame físico 
otorrinolaringológico não apresentava alterações. Solicitamos audiometria tonal limiar, imitanciometria e PEATE. a audiometria revela perda auditiva profunda bilateral. 
PEATE apresentou ausência de resposta à 90 dBNA bilateralmente. a avaliação oftalmológica quadro de retinose pigmentar. O paciente negou qualquer tipo reabilitação 
auditiva até então. Por enquanto está em terapia fonoaudiológica para oralização e leitura labial, como possível adaptação de AASI ou implante coclear, conforme sua 
evolução terapêutica. Conclusão: È importante salientar, que em todos os tipos da Síndrome de Usher a identificação correta da doença não se verifica até que apareça 
a retinose pigmentar., Sendo assim, às vezes, o diagnóstico é de surdez sem uma causa genética. Atualmente com o conhecimento de genes relacionados com a surdez 
genética, proteínas que eles codificam, fisiologia coclear e triagem auditiva neonatal é possível ao médico, realizar um diagnóstico etiológico e clínico precoces, e 
orientar para a melhor opção.

Título: Rabdomiossarcoma Parameníngeo
Autor Principal: Fernanda Madeiro Leite Viana
Coautores: Ulisse Jose Ribeiro, Viviane Nunes da Costa , Thaís Doria Barbosa, Felipe Longo Delduque Teixeira, Giuliana Gonçalves Carmona
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de rabdomiossarcoma de rápida evolução Relato do Caso: Paciente LGS, 3 anos, feminino, apresentando abaulamento em região 
ocular esquerda há 17 dias. Iniciou o quadro com edema periorbitário esquerdo evoluindo com rinorréia purulenta unilateral ipsilateral, febre, linfonodomegalia cervical 
e proptose. Sem queixas de dor. a tomografia computadorizada de face evidenciou volumosa formação expansiva em hemiface esquerda com extensão intra-orbitária, 
fossa intratemporal e discreta projeção intracraniana, de aspecto neoplásico. a Ressonância Magnética de Crânio, face e pescoço com imagens semelhantes a TC. O 
estudo histológico pemitiu fechar diagnóstico de rabdomiossarcoma embrionário parameníngeo grau III. a paciente foi encaminhada ao serviço de oncopediatria, onde 
foi submetido ao tratamento quimioterápico. Conclusão: O Rabdomiosarcoma (RMS) é uma neoplasia maligna originária das células mesenquimais primitivas, podendo 
ocorrer em qualquer lugar do corpo, sendo mais comum na cabeça e pescoço. É o sarcoma de partes moles mais comum na infância, têm predominância pelo sexo 
masculino e pico de incidência bimodal. a maioria dos casos ocorre ao acaso, sem fatores de risco. Apresentam subtipos: embrionário, alveolar e pleomórfico. em crianças, 
aproximadamente 60% dos tumores são embrionários. Tumores orbitários apresentam melhor prognóstico, enquanto que tumores de sítios parameníngeos, apresentam 
pior prognóstico devido à possibilidade de disseminação subaracnóidea.O RMS de cabeça e pescoço frequentemente se apresentam com sintomas inespecíficos, 
contribuindo no atraso do diagnóstico e início do tratamento, principalmente naqueles de localização parameníngea. Enfatiza-se a necessidade do diagnóstico precoce 
para possibilitar a cura e limitar a morbidade do tratamento

Título: Bócio Colóide Neonatal - Relato de Caso
Autor Principal: Larissa Santos Perez Abreu
Coautores: Amélio Ferreira Maia, Mariana Oliveira Maia, Amim Souza Felipe da Silva, Glaucia Maria Vasconcelos Severiano Godoi, Daniel Santos Arantes Soares
Resumo: M.E.F.V., 11 meses, apresentou-se em nosso serviço com diagnóstico, à PAAF guiada por US, de Bócio Tireoidiano Colóide. Evidenciado aumento progressivo 
da glândula desde os 2 meses de idade. Paciente não apresentava alterações hormonais significativas, não fazia uso de medicação e estava em acompanhamento 
endocrinológico. Realizada tireoidectomia total, devido a chance de recidiva do bócio. Peça cirúrgica enviada a anatomopatológico mostrou bócio multinodular tireoidiano. 
Pesquisou-se ainda perda auditiva na paciente, através dos exames de Emissões Otoacústicas e de Potencial Evocado Auditivo de Tronco, devido a possibilidade de tratar-
se de Síndrome de Pendred - alteração em proteína presente tanto na glândula tireoidiana quanto na orelha interna. Exame audiológico sem alterações no momento. 
Paciente mantem acompanhamento com endocrinologista, em uso de Puran T4. Manteremos também observação rigorosa quanto a perda auditiva. Julgamos relevante 
o relato deste caso devido a baixíssima incidência de bócio colóide em neonatos bem como a raridade da síndrome pesquisada.
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Título: Pólipo Antrocoanal de Seio Esfenoidal
Autor Principal: Paulo Tinoco
Coautores: José Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli de Oliveira Tinoco, Saulo Bandoli de Oliveira Tinoco
Resumo: OBJETIVO: Relatar um caso clínico de Pólipo de Killian de seio esfenoidal, além de fazer uma breve revisão bibliográfica sobre o tema. RELATO DE CASO: 
Paciente masculino, 49 anos, natural de Porciúncula/RJ, procurou o serviço de otorrinolaringologia do HSJA devido ao surgimento de tumoração em região cervical lateral 
direita associada à dor há 3 meses, tendo aberto o quadro com febre e cefaléia e, medicado com antibióticos e anagésicos sem haver melhora. Queixava-se também 
dedispnéia leve, obstrução nasal, e presença de secreção mucopurulenta em narina direita. Realizou Endoscopia Nasal e Videolaringoscopia, sendo diagnosticado 
tumoração em narina direita de aspecto polipóide e posteriormente confirmada pela TC dos seios da face, que demostrava pólipo solitário de origem esfenoidal. Foi 
submetido a cirurgia endoscópica endonasal e retirada da tumoração. O histopatológico revelou tratar-se de Pólipo de Killian. Posteriormente, foi realizada uma biópsia 
na tumoração cervical, cuja análise revelou tratar-se de carcinoma epidermóide, sendo então encaminhado ao serviço de oncologia e apresentando boa resposta ao 
tratamento. CONCLUSÃO: o pólipo antrocoanal ou pólipo de Killian é uma lesão polipóide solitária benigna, que acomete principalmente crianças e adultos jovens e 
manifesta-se principalmente com obstrução nasal. Geralmente, origina-se no seio maxilar, sendo raro em outras regiões como no caso relatado de seio esfenoidal. a TC 
auxilia no diagnóstico e o tratamento é exaclusivamente cirúrgico, podendo haver recidivas.

Título: Tumores Malignos Sincrônicos de Via Aéro-Digestiva Superior em Paciente com Síndrome de Bloom: Relato de Caso.
Autor Principal: Pedro Finotti Junior
Coautores: Pedro Finotti Junior, José Francisco Sales Chagas, Luis Antonio Brandi Filho, Felipe Almeida Mendes, Silvio Antonio Monteiro Marone, Ana Carolina Parsekian 
Arenas
Resumo: OBJETIVO Relatar o caso devido a raridade da síndrome e a presença de tumores malignos sincrônicos em via aéro-digestiva superior. RESUMO Síndrome de 
Bloom (SB) é uma desordem autossômica recessiva rara, apresentada por três características principais: eritema teleangectásico, sensibilidade à luz solar e déficit de 
crescimento. É causada por mutação no gene BLM (15q26.1), que codifica a proteína DNA helicase, essencial à manutenção da estabilidade cromossômica. Os pacientes 
apresentam risco 150 a 300 vezes maior de desenvolvimento de neoplasias malignas, sendo que destas, 18% localizam-se em região de cabeça e pescoço. Relatamos 
um caso de paciente masculino, 36 anos, portador de SB, em acompanhamento por otite média crônica supurativa, assintomático em relação ao trato aéreo digestivo. Foi 
submetido a nasofibrolaringoscopia para avaliação de óstios tubários em que foi evidenciado lesão vegetante em parede posterior de orofaringe. a biópsia evidenciou 
carcinoma epidermóide pouco diferenciado. Para estadiamento cirúrgico foi realizada endoscopia digestiva alta sendo diagnosticado outra lesão cuja biópsia revelou 
carcinoma epidermóide de esôfago médio; Tomografia computadorizada de pescoço mostrou lesão sólida heterogênea de aspecto vegetante, medindo 2x2cm, limitada 
à orofaringe, e linfonodomegalia nível Ia. À TC de tórax não se evidencia lesões detectáveis. CONCLUSÃO: Pacientes com síndrome de Bloom estão mais suceptíveis 
a apresentarem lesões neoplásicas malígnas, sendo que 18% delas estão localizadas em região de cabeça e pescoço. Desta forma, o exame otorrinolaringológico 
completo, incluindo avaliação endoscópica por nasofibrolaringoscopia, é fundamental nestes casos, mesmo quando a queixa principal não seja de via respiratória alta.

Título: Duplicidade e Estenose do Conduto Auditivo Interno Bilateralmente: Relato de Caso
Autor Principal: Rogerio Hamerschmidt
Coautores: Bettina Carvalho, Rodrigo Kopp Rezende, Juliana Benthien Cavichiolo, Marcos Mocellin
Resumo: Introdução: a duplicidade do Conduto Auditivo Interno (CAI) é uma malformaçao congenita rara, que leva a surdez neurosensorial ipsilateral. Malformaçoes 
da orelha interna foram por muito tempo consideradas contra-indicaçoes ao Implante Coclear (IC). Objetivo: Revisar os casos já relatados e mostrar o caso de um 
paciente em avaliação no nosso serviço para ilustrar e discutir indicaçao de IC nesses casos. Material e método: condução do caso de uma paciente com Duplicidade 
do CAI. Resultados: a paciente está em preparação para receber IC. Discussão/Conclusão: atualmente considera-se fato que o IC pode ser indicado em pacientes com 
malformação de orelha interna, desde que apresentem nervo coclear presente, como mostrado em nosso caso.

Título: Doença de Kimura um Alerta Para o Médico Otorrinolaringologista - Relato de Caso
Autor Principal: Lucas de Azeredo Zambon
Coautores: Felipe de Almeida Mendes, Ana Carolina Parsekian Arenas, Silvio Antonio Monteiro Marone, Carolina Schäffer, Pedro Finotti Junior
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Doença de Kimura(DK) em paciente com quadro sugestivo de otite média crônica colesteatomatosa à direita no ambulatório 
de otorrinolaringologia de PUC de Campinas. Relato de caso: DK é uma entidade rara, caracterizada como uma condição inflamatória crônica, benigna de etiologia 
indefinida que envolve tipicamente glândulas salivares, linfonodos e tecido subcutâneo das regiões da cabeça e pescoço. É comum em homens de aproximadamente 
30 anos. Caracteriza-se por hiperplasia linfóide com centros germinativos, migração eosinofílica e celular, assim como discretos focos de necrose (microabscessos 
eosinofílicos). Homem, 24 anos , branco, com queixa de otorreia à direita desde a infância, contínua, diária, de odor fétido associada a hipoacusia bilateral. Apresenta 
antecedente pessoal de 2 cirurgias otológicas em orelha esquerda. À otoscopia esquerda visualizava-se cavidade ampla, preenchida por material de aspecto nacarado 
em seu interior. À direita, notava-se otorréia, debris epidérmicos e mucosa polipóide de conduto auditivo externo. a tomografia computadorizada evidenciou erosão 
óssea de orelha média com comunicação para região infratentorial, janela oval e canal semicircular lateral à direita. À mastoidectomia radical à direita, encontrou-se 
massas parda e pardacenta na cavidade. O anátomo patológico revelou focos de necrose, infiltrado de eosinófilos, plasmócitos, histiócitos, proliferação vascular (DK) e 
colesteatoma. O paciente está em seguimento ambulatorial e controlado clinicamente. Conclusão: Apresentações atípicas de doenças de orelha média, principalmente 
com erosões ósseas importantes, devem chamar atenção dos otorrinolaringologistas para que se detectem casos raros como este e sejam tratados adequadamente.
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Título: “Rinolitíase Endógena: Relato de Caso”
Autor Principal: Valesca Riccioppo
Coautores: Leonardo de Lima Teodoro, Camila Pazian Feliciano, Ana Luiza Bittencourt Teixeira, Thiago Ferreira Borges, Júlio Cláudio Sousa
Resumo: OBJETIVO Relatar um caso de rinolito endógeno em paciente com história clínica atípica. RELATO DE CASO R.P.R., 32 anos, foi atendida no PS da 
otorrinolaringologia com queixa de saída de corpo estranho (“fragmento de osso”) pela narina direita há 3 dias. Referia também obstrução nasal à direita, dor em 
hemiface e rinorréia purulenta e fétida ipsilateral há 3 meses. Negava outros sintomas ou tratamento prévio. À rinoscopia anterior apresentava lesão pardo-escura 
pétrea em assoalho nasal direito com dor à manipulação e aparente impactação. Na tomografia computadorizada de seios paranasais foi evidenciado lesão calcificada 
medindo 3,0 x 1,5 cm em região médio-posterior de fossa nasal direita e sinusopatia maxilar do mesmo lado com obliteração do infundíbulo. a lesão foi removida por 
endoscopia sob anestesia geral. O anátomo-patológico revelou cálculo tendo o seu núcleo representado por secreção mucosa espessa e dura sem evidência de corpo 
estranho, sendo assim compatível com rinolito endógeno. CONCLUSÃO a rinolitíase é uma condição rara caracterizada pela formação progressiva de massas calcárias 
na fossa nasal. Pode ser de origem exógena ou endógena. Acomete qualquer faixa etária, sendo mais comum entre 40-50 anos. a localização mais freqüente é o terço 
médio das fossas nasais na porção infe-rior. Muitos casos apresentam-se assintomáticos. No entanto, à medida que o rinolito aumenta de volume, poderão aparecer 
sintomas (geralmente unilaterais) tais como obstrução nasal progressiva, rinorréia (purulenta e fétida), cacosmia e epistaxe. O diagnóstico baseia-se na história clínica, 
exame físico minucioso e exames complementares; e tratamento na remoção do rinolito.

Título: Rinólito em Idoso - 43 Anos de Evolução: Relato de Caso
Autor Principal: Cris Vanessa Gasques
Coautores: Daniel Vasconcelos D’avila, Bárbara Queiroz, Jeferson Sampaio D´Avila
Resumo: Introdução: Corpo estranho nasal em adulto é raro. Geralmente é proveniente de trauma, iatrogenia ou diagnosticado em paciente com deficiência mental. a 
evolução acontece com edema de mucosa, ulceração e destruição tecidual (mucosa e óssea), com consequente formação de rinólito. Rinólitos são massas irregulares, 
branco-nacaradas, constituídas por depósitos minerais, que se localizam nas fossas nasais. Objetivo: 1. Descrever rinólito de grandes proporções em paciente idoso, com 
história de cirurgia nasal há 43 anos. 2. Demonstrar terapêutica efetiva. Relato de caso: M.L.R.S., sexo feminino, 84 anos, encaminhada com diagnóstico de tumoracão 
nasal. Sintomatologia: obstrução nasal à direita, anosmia e cacosmia objetiva. Antecedentes: cirurgia nasal há 43 anos. Nasofibroscopia: tumoracão endurecida, 
acinzentada, parcialmente móvel, com secreção nasal amarelada e mucosa sangrante à manipulacão (ver figura 01). Tomografia computadorizada: lesão parcialmente 
calcificada ocupando a cavidade nasal e labirinto etmoidal direito, sem destruição óssea (ver figura 02). Foi realizada cirurgia endoscópica nasossinusal com retirada 
completa de rinólito que possuía formato irregular, medindo no seu maior eixo 6,0 cm (ver figura 03). Conclusão: 1. Rinólito pode ser diagnóstico diferencial de obstrução 
nasal unilateral e cacosmia no idoso. 2. Cirurgia endoscópica naso-sinusal é alternativa eficaz para rinólito de grandes proporções.

Título: Linfoepitelioma de Cavum em uma Mulher Jovem: Um Relato Incomum
Autor Principal: Caio José de Araújo Simas
Coautores: Felipe de Oliveira Figueiredo, Monica Majeski Dos Santos Machado, Maria Helena de Araújo-Melo, Jorge da Cunha Barbosa Leite
Resumo: Objetivo Os linfoepiteliomas de cavum são tumores raros que originam-se de órgãos linfoepiteliais da faringe. Atingem preferencialmente o sexo masculino, 
na proporção de 3:1 em relação ao sexo feminino. Apresenta dois picos de incidência: 20% em jovens menores de 30 anos e o restante em indivíduos entre a 4a e 5a 
décadas de vida. Relatamos a ocorrência desta malignidade em uma mulher, jovem, com metástase para linfonodos cervicais em conjunto com plenitude auricular e 
hipoacusia. Relato de Caso Paciente feminina, 18 anos, apresentando tumoração bilateral cervical com 4 meses de evolução associada apenas a mudança no padrão 
vocal, hipoacusia e plenitude auricular à esquerda. Negou tabagismo, etilismo e história semelhante na família. Evidenciou-se ao exame físico massas endurecidas, 
aderidas, indolores e sem flogose, de 4cm e 8cm de diâmetro, respectivamente à direita e esquerda. Endoscopia nasal revelou a presença de tecido de aspecto linfóide, 
friável, ocupando totalmente a região do cavum. Biópsia incisional de tumoração cervical com resultado de linfoepitelioma com infiltração de gordura adjacente. 
Paciente encontra-se em acompanhamento junto ao serviço de oncologia para radioterapia neo-adjuvante. Conclusão Tais neoplasias caracterizam-se por serem 
insidiosas e, quando sintomáticas, estão em estágios inoperáveis. Sua rápida evolução de quatro meses corrobora tal fato, dificultando um diagnostico precoce. Massa 
cervical associada à hipoacusia deve chamar a atenção médica, pois tumores da parede lateral da nasofaringe, próximos à tuba auditiva ou, particularmente, na fosseta 
de Rosenmüller levam à disfunção tubária, otite média serosa e perda condutiva.

Título: Pólipo Frontocoanal: Diagnóstico e Tratamento.
Autor Principal: Isabele Favoretto Cañas Peccini
Coautores: Silvia Carolina Almeida Sandes, Ana Cláudia Ghiraldi Alves, Fábio Tadeu Moura Lorenzetti, Ana Paula Fiuza Funicello Dualibi
Resumo: Objetivo: Relatar um raro caso de pólipo nasal frontocoanal. Relato de Caso: Paciente TP, 58 anos, procedente de Sorocaba, tabagista, refere obstrução nasal 
principalmente à direita há 3 meses, acompanhada de roncos diários, apnéias esporádicas relatadas pela esposa e hiposmia. Nega queixas alérgicas nasais, cacosmia ou 
cefaléia. À rinoscopia visualizamos desvio septal obstrutivo à esquerda, hipertrofia de conchas nasais inferiores 2+/4+ e degeneração polipóide de mucosa de concha 
média à direita. À nasofibrolaringoscopia foi identificada uma pequena degeneração polipóide em meato médio esquerdo e uma grande formação de tecido polipóide 
oriundo de meato médio direito se projetando até o cavum, com provável origem no recesso frontal. a tomografia computadorizada de seios paranasais foi classificada 
segundo o estadiamento de Lund-Mackay totalizando pontuação zero para seios paranasais à esquerda e 4 à direita (maxilar=1, frontal=1 e complexo ostiomeatal=2). 
Foi submetido a sinusectomia endonasal dos seios acometidos, com polipectomia, septoplastia setorial e cauterização de conchas nasais inferiores. Na cirurgia foi 
observado que a origem do pólipo era no seio frontal direito. O material foi enviado para avaliação anátomo-patológica, resultando em pólipo inflamatório nasal. O 
paciente evoluiu bem, com resolução completa de suas queixas, e hoje, após um ano de acompanhamento pós-operatório, o quadro é estável, sem novas queixas ou 
recidiva do pólipo inflamatório. Conclusão: O tratamento dos pólipos frontocoanais através da cirurgia endoscópica endonasal é efetivo, pois esta permite total remoção 
do pólipo e sua origem do seio frontal, com a mínima alteração da anatomia e fisiologia.
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Título: Tumor de Mucosa Bucal: Hemangioma Polipóide de Tonsila Palatina
Autor Principal: Carlos Augusto Ferreira de Araujo
Coautores: Fausto Rezende Fernandes, Mary Laura Garnica Villar, Flávius Ribeiro Lana
Resumo: Objetivo: relatar caso clínico sobre Hemangioma em Tonsila Palatina e a ocorrência em paciente do sexo masculino, fora da faixa etária habitual. Relato de 
Caso: relato de caso de um paciente do sexo masculino, 26 anos, oligossintomático, com Pólipo Angiomatoso em Tonsila Palatina direita. a evolução do pós-operatório 
imediato foi sem intercorrências, estando o paciente apto para alta hospitalar em 10 horas após o ato cirúrgico, com retorno agendado para 7 dias após a cirurgia. O 
material ressecado foi enviado para avaliação histopatológica, que evidenciou tumoração pedunculada, com dimensões de 3,5 x 2 x 1 cm. Ao corte, coloração pardo-
amarelada de consistência elástica, concluindo-se tratar de um Hemangioma. Na consulta de retorno, não foram evidenciados sinais flogísticos ou saída de secreção 
da ferida cirúrgica. Paciente encontrava-se assintomático e a conduta adotada foi a liberação da dieta. Conclusão: o crescimento angiomatoso patológico, com início 
na idade adulta, poderia resultar de uma malformação vascular prévia, com expansão rápida a partir de traumatismo local, infecção ou alterações hormonais. a 
sintomatologia do paciente era menor do que se poderia imaginar para um pólipo com tais dimensões, como disfagia e odinofagia de moderada intensidade. O curso 
de complicaçõoes como dor intensa, sangramento e infecção local não ocorreram. O tratamento é variável e particularizado. As opções terapêuticas incluem a simples 
observação, ressecção cirúrgica, embolização definitiva ou pré operatória, laser, crioterapia, radioterapia ou escleroterapia, além de farmacoterapia com corticóides ou 
agentes fibrinolíticos. No entanto, a cirurgia seguida de diatermocauterização mostrou-se eficaz no combate ao sangramento.

Título: Concomitância de Doenças em um Mesmo Paciente: Otosclerose em Orelha Direita e Cofose Pós-Viral em Orelha Esquerda.
Autor Principal: Thailise Giroto Ferreira da Silva
Coautores: Jayson Peixoto Machado, Pedro Rangel Perez, Fernanda Marra Martinez, Fúlvio Calice Ferreira, Aldo José Bellodi
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de paciente que apresenta alterações auditivas bilateralmente, porém de etiologia diferente. Relato de caso: K.A.M.A, feminino, 36 
anos, refere hipoacusia bilateral, pior em ouvido esquerdo de longa data. Nega tinnitus, tontura, plenitude aural, otorréia. Refere caxumba na adolescência. Otoscopia 
sem alterações bilateralmente. Audiometria apresentou cofose em orelha esquerda e hipoacusia condutiva em orelha direita. Imitanciometria com curva tipo a rebaixada 
em orelha direita e reflexos estapedianos ausentes no mesmo lado, e orelha esquerda curva tipo A. O potencial evocado de tronco encefálico (PEATE) com ausência de 
indícios sugestivos de distúrbio retrococlear. Conclusão: Através da anamnese associado ao exame físico e exames complementares, aventa-se a hipótese de doenças 
otológicas diferentes em um mesmo paciente. em orelha direita o provável diagnóstico é otosclerose, e a esquerda uma cofose pós- viral, devido história de caxumba e 
ausência de indícios de outras causas para esta perda auditiva.

Título: Estridor no Recém-Nascido: Relato de Caso e Revisão Bibliográfica
Autor Principal: Paulo Tinoco
Coautores: José Carlos Oliveira Pereira, Flavia Rodrigues Ferreira, Vânia Lúcia Carrara, Marina Bandoli de Oliveira Tinoco, Saulo Bandoli de Oliveira Tinoco
Resumo: OBJETIVO: Relatar um caso clínico de um RN com estridor, evoluindo com insuficiência respiratória e descrever as principais causas e achados clínicos associados 
ao estridor das crianças. RELATO DE CASO: RN, com 30 dias de vida, foi admitida na UTI neonatal em franca insuficiência respiratória, sendo intubada e sedada. No 
3º DIH, a RN apresentou melhora dos parâmetros respiratórios sendo extubada porém, desenvolveu subitamente um novo quadro de IRA e durante a reintubação 
visualizou-se uma estranha imagem na laringe que dificultava a passagem do TOT, sendo então solicitado a avaliação da otorrinolaringologia. À laringoscopia direta 
visualizava-se uma massa esbranquiçada, móvel, com um pedículo fixo, ocupando quase que 70% da luz laríngea. a RN foi submetida à uma Microcirurgia de Laringe 
com a retirada por completo da tumoração, sendo extubada e apresentando uma melhora clínica significativa. O anatomopatológico revelou processo inflamatório 
crônico, possível corpo estranho. a mãe da RN negava episódios prévios de internação e intubação e relatava que desde o nascimento ela apresentava freqüentemente 
uma dispnéia leve, com estridor inspiratório. CONCLUSÃO: As anomalias da via aérea freqüentemente se apresentam com estridor, no entanto, a maioria destas crianças 
pode não apresentar estridor desde o nascimento . a sua principal causa em recém-nascidos e lactentes são as alterações congênitas da laringe, sendo a laringomalácia 
a mais frequente. O diagnóstico etiológico específico pode ser realizado com a fibronasolaringobroncoscopia, a qual é fundamental para o manejo adequado dessas 
crianças que geralmente, têm associadas algumas comorbidades.

Título: Carcinoma Adenóide Cístico em Conduto Auditivo Externo: Relato de Caso e Revisão de Literatura
Autor Principal: Pedro Ivo Machado Pires de Araújo
Coautores: Luiz Augusto Nascimento, Vitor Yamashiro Rocha Soares, Rafaela Aquino Lopes, Gustavo Subtil Magalhães Freire, Carlos Augusto Costa Pires de Oliveira
Resumo: Tumores malignos no conduto auditivo externo são infrequentes, com incidência aproximada de 1 por 1 milhão por ano.5,18,19 Carcinoma adenóide cístico 
é comumente encontrado nas glândulas salivares maiores e menores, sendo o conduto auditivo externo um sítio bastante raro.10,11,15,13,9,7,6 Haugh (1893) foi 
o primeiro a descrever um carcinoma adenóide cístico em conduto auditivo externo.2 Este tipo de tumor ocorre preferencialmente em pessoas de meia idade e com 
leve predomínio no sexo feminino.15 Um pior prognóstico depende da invasão da linha de ressecção cirúrgica, envolvimento da glândula parótida, invasão óssea, 
invasão perineural e recorrência local do tumor.1,7 M.E.F.R., 48 anos, feminina, foi atendida com queixa de tumoração em orelha externa esquerda associada a 
otalgia e hipoacusia progressiva há mais ou menos 2 anos. Ao exame otoscópico visualizou-se massa polipóide em conduto auditivo externo esquerdo obstruindo-o 
completamente. Foi submetida a Tomografia computadorizada de mastóides que não mostrou evidências de invasão óssea ou de orelha média. Realizou-se biópsia 
incisional com estudo anatomopatológico e imunohistoquímico que confirmou o diagnóstico de Carcinoma adenóide cístico. Foi realizado exérese cirúrgica de tumor 
sem necessidade de mastoidectomia ou parotidectomia, visto que margens tumorais estavam livres. a paciente encontra-se em acompanhamento pós operatório e não 
apresenta sinais de recidiva do tumor.
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Título: Cordoma Primário de Nariz
Autor Principal: Raissa Luciget Mendes Cesar Leão
Coautores: César Bertoldo, Alcides Cavasini Neto, Lucas Gomes Patrocinio
Resumo: Descrever um caso raro de cordoma primário de nariz e revisão da literatura. Paciente feminino, 50 anos, história de tumoração de crescimento progressivo em 
fossa nasal direita há 8 meses com queixa de episódios recorrentes de epistaxe, cacosmia, dor local, obstrução nasal e alterações visuais. Ao exame assimetria facial com 
abaulamento em região maxilar direita, tumoração e coágulos em fossa nasal direita à rinoscopia, extrusão ocular direita com discreta diminuição da movimentação ocular. 
Presença de lesão expansiva em seio maxilar direito em exame tomográfico. Submetida a maxilectomia direita e exenteração da orbita direita. Cordomas são tumores que 
se originam de resquícios de notocorda na linha média e comprometem preferencialmente as extremidades do esqueleto axial, ou seja, base de crânio (clivus) e região sacral 
existe poucas descrições do cordoma primário de nariz. Apresentam malignidade local, pelo caráter infiltrativo, mas metástases são raras e produzem sintomas de acordo 
com a localização tumoral. São mais comuns em homens acima de 40 anos. O tratamento de escolha é a cirurgia com remoção completa do tumor o que nem sempre é 
possível devido a sua extensão e envolvimento de estruturas nobres. Neste caso a suspeita prévia de envolvimento ocular foi confirmada no intra-operatório sendo realizada 
exenteração orbicular e a radioterapia foi indicada como terapia adjuvante para diminuir os altos índices de recorrência local deste tumor. O diagnostico precoce, tratamento 
cirúrgico agressivo com remoção completa da lesão seguido de radioterapia são fatores decisivos para um melhor prognóstico da doença.

Título: Agenesia de Septo Nasal e Insuficiência Respiratória
Autor Principal: Cristiano Tonello
Coautores: Eduardo Boaventura Oliveira, Luiz Fernando Manzoni Lourençone, Celso Nanni Júnior, Christiano de Giacomo Carneiro, Araken Fernando Carneiro
Resumo: OBJETIVO Apresentar um caso de insuficiência respiratória decorrente de deformidade nasal congênita rara. RELATO DE CASO Paciente masculino, 60 dias de 
vida, nascido de parto normal, a termo e sem intercorrências no período pré-natal, foi encaminhado para o nosso Serviço por quadro de dificuldade respiratória grave e 
insuficiente ganho ponderal. Na admissão, apresentava taquidispnéia associada a recrutamento da musculatura respiratória acessória e dessaturação de O2 à oximetria. 
À inspeção nasal, evidenciava-se: presença de colabamento do vestíbulo nasal bilateral e achatamento da ponta nasal. a suspeita de atresia de coanas foi considerada, 
uma vez que a ótica não progrediu por ambas fossas nasais porém, os achados da Tomografia Computadorizada de Crânio e Face assim como a posterior passagem de 
sondas nasogástricas não foram consistentes com esta hipótese. a TC evidenciou ainda a ausência de espinha nasal e septo anterior apesar de uma fossa piriforme com 
configuração anatômica normal. Procedeu-se então à colocação e fixação de molde de silicone em ambas fossas nasais a fim de se obter um vestíbulo nasal pérvio, mas 
essa medida se mostrou ineficaz. Como alternativa à traqueostomia, optamos pela colocação de uma cânula nasofaríngea posicionada logo acima do fechamento do 
palato mole à parede posterior da faringe e fixada anteriormente no vestíbulo nasal. a criança respondeu satisfatoriamente a essa medida, evoluindo com normalização 
dos índices de saturação de O2 em ar ambiente. CONCLUSÃO Apresentamos um caso de agenesia de septo nasal, condição rara e sem relato de insuficiência respiratória 
associada, tratada satisfatoriamente, de forma conservadora.

Título: Relato de Caso: Adenoma Pleomórfico de Úvula
Autor Principal: Luiz Eduardo Ribeiro Bosco
Coautores: Pablo Gimenes Tavares, Diego Silva Wanderley, Creunice Danielle Antunes Lopes, Fabiana Cambraia Corrêa, Cláudio Campos Rodrigues
Resumo: Objetivo: Relatar um caso de Adenoma Pleomófico de úvula tratado com sucesso por ressecção cirúrgica do tumor. Relato de Caso: Paciente do sexo feminino, 
67 anos, com disfagia orofaríngea progressiva e sensação de corpo estranho na garganta a cerca de oito meses. Ao exame da cavidade oral, observou-se a úvula com 
grande aumento de volume, recoberta por mucosa íntegra, guardando os aspectos de normalidade com consistência endurecida e indolor à palpação. a hipótese 
diagnóstica principal foi de neoplasia de glândula salivar. Como tratamento foi proposto a exérese da lesão seguida de exame histopatológico, que revelou adenoma 
pleomórfico com margens cirúrgicas livres. Conclusão: O diagnóstico diferencial de lesões na cavidade oral nem sempre é fácil, sendo em algumas situações, como a 
descrita neste caso, definido somente após exame anatomopatológico.

Título: Dificuldade Diagnóstica na Granulomatose de Wegener
Autor Principal: Rubiana Ferreira Sousa
Coautores: Helena Maria Gonçalves Becker, Celso Gonçalves Becker, Roberto Eustáquio Santos Guimarães, Alexandre Moreiro Saber Gabriel, Frederico Castro de Paulo
Resumo: OBJETIVO: Discutir a dificuldade de se iniciar tratamento na Granulomatose de Wegener sem confirmação diagnóstica, bem como a sensibilidade do ANCA-c 
ao longo da evolução da doença. Relato de caso: R.M.C., 31 anos, masculino, leucoderma. Procurou o serviço de otorrino em fevereiro de 2002, encaminhado pela 
reumatologia. Queixava-se de dorso nasal estava “desabando”, crostas, cacosmia, rinorréia purulenta anterior e posterior e obstrução nasal, sem febre. Ao exame 
otorrinolaringológico, apresentava, nariz “em sela”, abundantes crostas em ambas as fossas nasais, destruição anterior do septo nasal, mucosa de aspecto granuloso, 
conchas nasais inferiores e médias atróficas. À tomografia dos seios da face, observava-se grande destruição das fossas nasais, sem alterações dos seios paranasais e 
sem lesões orbitárias. Realizado teste de Montenegro, sorologia para leishmaniose e treponema, negativos. Biópsia de tecido nasal mostrava tecido de granulação sem 
sinais de vasculite. Ausência de malignidade. Pesquisa de BAAR, fungos e protozoários negativos na biópsia. Apesar de apenas o quadro clínico ser altamente sugestivo, 
biópsia sem vasculite e Anca-c negativos decidiu-se, iniciar tratamento com prednisona e ciclofosfamida. Ao longo dos cerca de 10 anos de acompanhamento o quadro 
mantém-se estável, sem manifestação renal ou pulmonar. Repetidas biópsias posteriores, em períodos sem tratamento, não evidenciaram vasculite. O ANCA-c positivou-
se após 10 anos de evolução. Conclusão Na forte suspeita de Granulomatose de Wegener deve-se iniciar o tratamento apesar da ausência de vasculite e da negatividade 
do ANCA-c. pois o grande benefício do tratamento ocorre principalmente quando o paciente ainda não apresenta lesão pulmonar e renal.
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Título: Caracterização da deglutição de pacientes queimados traqueostomizados em Unidade de Terapia Intensiva
Autor Principal: Danielle Pedroni Moraes
Coautores: DANIELLE PEDRONI MORAES, Irina Claudia Fernandes Alves , Amanda Pagliotto, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: Caracterizar a deglutição dos sujeitos queimados traqueostomizados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentando os indicadores relacionados 
ao Processo de Reabilitação da Deglutição: Escala ASHA NOMS inicial e final, Taxa de Distribuição de Gravidade (TG), Tempo de Retorno da Alimentação por Via Oral 
(TRAVO) e Tempo para Decanulação (TD), Tempo de Retirada da Via Alternativa de Alimentação (TRVAA). Material e método: Estudo retrospectivo, com base nos dados 
de prontuário dos sujeitos internados na UTI dos queimados do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimaduras do hospital, no período de 2009 a 2010, e encaminhados 
ao Programa de Reabilitação da Deglutição (PRD) do Serviço de Fonoaudiologia. Resultados: Foram incluídos 8 sujeitos com idade média de 31 anos. A avaliação 
fonoaudiológica foi realizada em média 33,1 dias após a internação e 62,5% dos sujeitos apresentaram lesão inalatória. Quanto aos indicadores: 50% apresentaram 
deglutição normal e funcional, 37,5% disfagia orofaríngea (DO) grave e 12,5% DO leve a moderada. O TD foi de 18 dias; o TRAVO foi em média 10,25 dias sendo 14 
dias para os sujeitos com DOG; o TRVAA foi de 17 dias. Na escala ASHA NOMS 87,5% dos sujeitos chegaram ao nível máximo 7, possibilitando retorno a alimentação 
sem restrições, no entanto, 50% mantiveram a via alternativa de alimentação pela necessidade de maior aporte nutricional. Conclusão: A literatura pouco relata o 
gerenciamento da deglutição nos pacientes queimados. Quanto maior a gravidade da disfagia, maior o TRAVO. Um adequado PRD torna-se essencial para propiciar 
alimentação por via oral segura nesta população.

Título: Análise Evolutiva da Ausência de Telemetria de Resposta Neural Intra-Operatória em Crianças Usuárias de Implante Coclear
Autor Principal: Amanda Christina Gomes de Moura
Coautores: Maria Valéria Schmidt Goffi-Gomez, Robinson Koji Tsuji, Débora Maria Befi-Lopes, Carla Gentile Matas, Maria Inês Vieira Couto
Resumo: Objetivo: Identificar se o potencial evocado composto do nervo auditivo, quando ausente no momento intraoperatório, pode aparecer após estimulação 
elétrica continuada. Método: Foram selecionados prontuários de crianças usuárias do implante coclear multicanal Freedom (CI24RE), implantadas no período entre 
janeiro de 2009 a janeiro de 2010 com pelo menos 6 meses de uso do dispositivo. Foram analisados os limiares da resposta neural dos eletrodos 1, 6, 11, 16 e 22 no 
momento intra-operatório e nos retornos de 3 e 6 meses após ativação e correlacionados com etiologia, tempo de privação e idade cronológica. Esses dados foram 
comparados entre o grupo de crianças que apresentou presença em todos os eletrodos e o grupo que apresentou alguma ausência. a análise dos dados foi feita pelos 
testes de Mann-Whitney e Wilcoxon Matched Pairs. Valores de P inferiores a 0.05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados: a amostra selecionada 
constou de 51 prontuários de crianças com idades entre 11 e 187 meses à implantação. Destes, 21% (N=11) apresentaram ausência de NRT em pelo menos um dos 
eletrodos testados. Os eletrodos basais apresentaram maior ocorrência de ausência em relação aos mediais e apicais. Após 4,9 meses de estimulação em média, o 
número de sujeitos que apresentaram ausência regrediu de 21% para 11% (N=6). Não houve relação estatisticamente significante entre aparecimento das respostas 
e etiologia, tempo de privação e idade. Conclusão: Os resultados mostraram que, dos sujeitos com ausência em situação intra-operatória, 45% (N=5) apresentaram 
presença da resposta após média de 4,9 meses de estimulação elétrica continuada.

Título: Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico em Crianças com Alteração Específica de Linguagem
Autor Principal: Debora Maria Befi-Lopes
Coautores: Ana Manhani Cáceres, Carla Gentile Matas, Eliane Schochat, Ivone Ferreira Neves
Resumo: Objetivo: descrever os achados da avaliação inicial nos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE) de crianças com alteração específica da 
linguagem. Método: os sujeitos foram 33 crianças atendidas no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica em Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). a idade média foi 4 anos, sendo destes 19 meninos. Todas apresentavam limiares audiológicos normais 
e os resultados considerados referem-se à primeira avaliação eletrofisiológica com PEATE realizada. Resultados: para a orelha direita, as médias das latências das ondas 
I, III e V foram 1.56, 3.71 e 5.65 milissegundos (ms) e dos interpicos I-III, III-V e I-V foram 2.15, 1.94 e 4.09 ms; para a orelha esquerda, as médias das latências das 
ondas I, III e V foram 1.54, 3.73 e 5.61 ms e dos interpicos I-III, III-V e I-V foram 2.18, 1.94 e 4.12 ms. Quando comparado à normatização, o teste T revelou diferença 
estatisticamente significante na orelha direita para a onda V (p-valor < 0,001) e interpicos III-V (p-valor < 0,001) e I-V (p-valor = 0,001), bem como na orelha esquerda 
para os interpicos III-V (p-valor = 0,005) e I-V (p-valor = 0,002). Qualitativamente, 27% da amostra apresentou alteração no PEATE sugestiva de comprometimento em 
tronco encefálico baixo. Conclusão: nesta amostra apesar das médias das latências absolutas e interpicos estarem dentro do intervalo de confiança da normalidade, 
houve indícios de uma disfunção no processamento da informação auditiva em tronco encefálico quando considerados os dados individualmente.

Título: Processamento Auditivo: Estudo da Resolução Temporal de Idosos com Limiares Auditivos Normais e com Perda Auditiva Neurossensorial
Autor Principal: Fernanda Krug
Coautores: Maria Inês Dornelles da Costa Ferreira, Fleming Salvador Pedroso
Resumo: Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi estudar o processamento auditivo de idosos com limiares auditivos normais e com perda auditiva neurossensorial, 
através dos testes de resolução temporal (RGDT e GIN). Material e Método: Foram avaliados 41 idosos (24 mulheres e 17 homens com idades entre 60 e 76 anos) 
divididos em dois grupos, um grupo com limiares auditivos normais (n=22) e outro com perda auditiva neurossensorial (n=19). Ambos os grupos realizaram os testes 
RGDT (Random Gap Detection Test) e GIN (Gaps in Noise) para avaliar a habilidade de resolução temporal. Resultados: Não foi identificada diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos avaliados. No teste RGDT e no teste GIN da orelha direita, os indivíduos com limiares auditivos normais apresentaram melhores limiares de 
detecção de gap. Já o grupo com perda auditiva demonstrou melhor limiar de detecção de gap apenas no teste GIN da orelha esquerda. Conclusão: a presença da perda 
auditiva elevou os limiares de detecção de gap dos participantes. a alteração da habilidade de resolução temporal em ambos os grupos pode ser consequência da perda 
auditiva nas frequências agudas presente na maioria das audiometrias realizadas, bem como dos efeitos do próprio envelhecimento.
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Título: Microangiopatia da Orelha Interna, Surdez e Implantação Coclear em uma Paciente com Síndrome de Susac
Autor Principal: Aline Gomes Bittencourt
Coautores: Kellen Kutscher, Andrea Felice Dos Santos, Maria Valeria Schmidt Goffi-Gomez, Robinson Koji Tsuji, Rubens Vuono de Brito Neto
Resumo: A Síndrome de Susac consiste de microangiopatia envolvendo o cérebro, a orelha interna e a retina. Objetivo: Relatar os resultados da implantação coclear 
em uma paciente com Síndrome de Susac. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 20 anos de idade, com histórico de perda de audição há 4 anos, associada à 
zumbido bilateral, fazendo uso de próteses auditivas convencionais há 2 anos alcançando limiares em campo sonoro de 115 dBNA e 0% de percepção de sentenças. 
a Síndrome de Susac foi diagnosticada à partir de exames neurológicos específicos e ressonância magnética cerebral no início do quadro clínico de sinais e sintomas 
desenvolvidos pela paciente aos 15 anos de idade. Manifestaram-se alucinações visuais seguidas pela perda de consciência, queda, fotofobia, náusea, vômito, vertigem, 
acompanhados da perda de audição e acometimento moderado da visão. Paciente realizou a cirurgia de implante coclear (IC) na orelha esquerda recebendo o dispositivo 
Nucleus Freedom Contour Advance. Desde a primeira estimulação foram ativados todos os eletrodos utilizando-se a estratégia de codificação ACE com 7200Hz de taxa 
de estimulação. Os limiares auditivos, já com 3 meses de uso do dispositivo, eram de, aproximadamente, 20dBNA e neste período, a paciente referiu escutar no telefone 
e ouvir música. Após 6 meses de uso do IC, apresentou 100% de reconhecimento de sentenças no ruído, 92% de monossílabos e 68% de consoante medial. Conclusão: 
Neste caso de Síndrome de Susac, o implante coclear forneceu muitos benefícios em restaurar a audição e em melhorar as habilidades de comunicação.

Título: Resultados do Dizziness Handicap Inventory (DHI) em Pacientes que Utilizaram e Não Utilizaram Medicação Antivertiginosa Durante a Reabilitação Vestibular.
Autor Principal: Carla Fonseca Moraes Tonelini
Coautores: Miguel Ângelo Hyppolito
Resumo: OBJETIVO: Verificar os resultados do Dizziness Handicap Inventory (DHI) após reabilitação vestibular (RV) em sujeitos que ingeriram ou não medicação 
antivertiginosa durante o tratamento. MATERIAL e MÉTODOS: Foram avaliados 21 sujeitos, 28,5% do sexo masculino e 71,4% do sexo feminino, com idade média de 
60,2, atendidos no Centro de Reabilitação da Audição e Equilíbrio do HC-FMRP. Após diagnóstico médico, foram submetidos a 3 meses de exercícios de RV. Devido 
aos sintomas neurovegetativo, em alguns casos foi indicado o uso de medicação concomitante à RV. Após o tratamento foi aplicado o questionário DHI por meio de 
entrevista dirigida. RESULTADOS: Dentre os diagnósticos vestibulares a VPPB foi a mais comum (23,8%), seguida da doença de Menière (19%). Durante a RV, 6 sujeitos 
não utilizaram medicação (gSem), 9 ingeriram apenas uma (gUma) e 6 mais de uma (gMais). As pontuações médias dos aspectos físicos, emocionais, funcionais e total 
em cada grupo foram de respectivamente: gSem (15,3/ 5,3/ 7,67/ 28,3), gUma (19,7/ 13,7/ 19,7/ 53,3) e gMais (23/ 20/ 25,3/ 68,3). O grupo gSem foi o que obteve menor 
interferência da tontura na qualidade de vida. Para os aspectos físicos: gSem X gMais (p=0,03) e para os emocionais, funcionais e DHI total: gSem X gMais (p<0,01) e 
gSem X gUma (p<0,01) CONCLUSÃO: Alguns pacientes com alteração vestibular podem obter melhora da tontura sem o uso de medicação, apenas com exercícios de 
RV. Segundo GANANÇA em 1999, alguns medicamentos podem retardar o processo fisiológico de compensação vestibular e devem ser usados com cautela.

Título: Contribuição da Tecnologia do Processador Freedom Para Usuários de Nucleus 22
Autor Principal: Ana Tereza de Matos Magalhães
Coautores: M. Valéria Schmidt Goffi-Gomez, Ana Cristina Hoshino, Robinson Koji Tsuji, Ricardo Ferreira Bento, Rubens Brito
Resumo: Objetivo: Identificar a contribuição da tecnologia do processador de fala Freedom para as primeiras gerações de implante coclear multicanal, Nucleus 22, no 
desempenho de percepção de fala no silêncio e no ruído, e nos limiares audiométricos. Material e Método: Foram selecionados pacientes com os seguintes critérios 
de inclusão: idade maior que 13 anos; usuários efetivos; e reconhecimento de fala, mesmo que em contexto fechado com o processador Spectra. Dos 43 pacientes 
implantados com Nucleus 22 em nosso serviço, 17 preencheram os critérios. Antes de iniciar os testes, o último mapa em uso com o Spectra foi revisto e otimizado e 
o funcionamento do processador foi verificado. Os testes de fala foram apresentados a 60dBNPS em material gravado em CD: monossílabos; frases em apresentação 
aberta no silêncio; e no ruído com SNR = 0dB. Foram realizadas audiometrias em campo livre com ambos os processadores de fala, a média dos limiares audiométricos 
foi calculada segundo BIAP (1996). Para avaliar o desempenho do processador Freedom, o programa com as melhores respostas seguindo a ordem de dificuldade dos 
testes foi comparado com os resultados do processador Spectra. a análise estatística utilizou testes não-paramétricos, por ser um estudo exploratório, com casuística 
pequena. Resultados: Quando analisada a contribuição do Freedom para pacientes com N22, observa-se diferença estatisticamente significante em todos os testes de 
percepção de fala e em todos os limiares audiométricos tanto individualmente quanto na média. Conclusão: a tecnologia contribuiu no desempenho de percepção de 
fala e nos limiares audiométricos dos pacientes usuários de N22.

Título: Percepção de Fala em Adolescentes com Surdez Pré-Lingual Usuários de Implante Coclear
Autor Principal: Izi Patricia Souza
Coautores: Ricardo Ferreira Bento, Maria Valéria S. Goffi Gomez, Mariana Hausen-Pinna, Robinson Koji Tsuji, Rubens Brito Neto
Resumo: INTRODUÇÃO: a surdez profunda é uma deficiência que afeta a personalidade, o relacionamento e todo o estilo de vida do paciente e quando se trata de 
adolescentes com surdez profunda pré-lingual, esses conflitos biopsicossociais são exacerbados, necessitando de cautela na avaliação e escolha destes candidatos ao 
implante coclear. OBJETIVO: Avaliar a percepção de fala em adolescentes portadores de surdez pré-lingual do tipo neurossensorial severa a profunda bilateral com 
implante coclear. Forma de Estudo: Prospectivo. CASUÍSTICA e MÉTODO: O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Implante Coclear do grupo de Otologia do 
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da USP. 25 indivíduos com surdez pré-lingual, sensório-neural, de grau severo ou profundo, que foram submetidos ao 
implante coclear na adolescência, definida entre 10 a 17 anos e 11 meses, passaram por testes de percepção de fala pré-implante coclear e 2 anos após a ativação do 
dispositivo. Para a comparação e análise utilizamos os resultados dos testes de four choice, reconhecimento de vogais e reconhecimento de sentenças em conjunto 
fechado e aberto. RESULTADOS: a média da porcentagem de acertos do teste de four choice antes do implante coclear era de 46,9% e após 24 meses de uso do 
dispositivo a média foi para 86,1%, no teste de reconhecimento de vogais a média foi de 45,13% a 83,13% e no teste de reconhecimento de sentenças em conjunto 
fechado e aberto foi de 19,3% a 60,6% e de 1,08% a 20,47% respectivamente.
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Título: Avaliação Auditiva Sequencial Por Meio de Potencial Evocado Auditivo em Lactentes com Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva. Qual a Importância No 
Diagnóstico e Prognóstico?
Autor Principal: Daniela Polo Camargo da Silva
Coautores: Jair Cortez Montovani
Resumo: Objetivo: Realizar estudo longitudinal em lactentes a termos e prematuros, com ao menos um indicador de risco para surdez para identificar quais deles mais 
influenciam os registros do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE). Metodologia: Foi realizada PEATE em 126 lactentes, em dois momentos: após a alta 
hospitalar e aos seis meses de vida. As crianças foram divididas em 3 grupos: G1: 39 lactentes nascidos a termo; G2: 53 lactentes nascidos prematuros e G3: 34 lactentes 
com prematuridade extrema. Resultados: Os prematuros apresentaram latências absolutas maiores que os de termo. Os que nasceram com baixo peso observou-se uma 
redução média e mediana maior em relação a latência interpico III-V na orelha direita e latência absoluta na onda V na orelha esquerda. Os que apresentaram Apgar 
menor que 6 no quinto minuto a redução das latências foi menor. Quanto à infecção, os acometidos tiveram redução maior da latência na onda V na orelha esquerda. Os 
que ficaram na UTI e usaram aminoglicosídeos apresentaram reduções maiores, resultado de latências maiores no primeiro momento de avaliação. Conclusão: Todos os 
lactentes diminuíram as latências do PEATE entre as avaliações. Prematuridade, baixo peso ao nascimento, Apgar menor que 6 no quinto minuto, permanência em UTI 
e uso de medicação ototóxica influenciaram o PEATE, principalmente a latência absoluta da onda V e interpico III - V. Esses achados só foram possíveis com a avaliação 
sequencial do PEATE, tornando-a imprescindível para melhor conhecimento da influência desses indicadores de risco no desenvolvimento da maturação auditiva.

Título: A Eficácia da Fonoterapia em Pacientes Hospitalizados com Disfagia Neurogênica
Autor Principal: Mariana Pinheiro Brendim
Coautores: Sandra Regina Machado Martins, Danielle Oliveira, Christiane Bragazzi, Danielle Deslandes
Resumo: OBJETIVO: Avaliar a eficácia da fonoterapia em pacientes hospitalizados com disfagia neurogênica. MATERIAL e MÉTODO: Estudo retrospectivo, em que 
participaram 481 pacientes com disfagia neurogênica submetidos à fonoterapia. Foram analisados sexo, idade, diagnóstico clínico, setor de internação, número de 
atendimentos fonoaudiológicos realizados e nível da escala FOIS, via de alimentação e suporte ventilatório no momento da avaliação fonoaudiológica e do último 
atendimento fonoaudiológico. RESULTADOS: a média de idade dos pacientes foi de 76,4 anos. a média do número de atendimentos foi de 15 dias. Considerando a escala 
FOIS, entre os 78 pacientes traqueostomizados, 64,1% dos pacientes evoluíram, 34,6% mantiveram e 1,3% regrediram a pontuação do nível na escala funcional de 
ingestão por via oral. Entre os 249 pacientes sem suporte ventilatório invasivo, 61,8% evoluíram, 29,3% mantiveram e 8,9% regrediram o nível na escala. em relação 
aos 207 indivíduos com doença progressiva, 50,2% evoluíram, 37,2% mantiveram e 12,6% regrediram o nível na escala. O grupo de pacientes com doença progressiva 
e suporte ventilatório invasivo foi o que apresentou menor frequência de evolução na escala. Entre os traqueostomizados, 58,97% evoluíram ou mantiveram nutrição 
por via oral. Entre os pacientes sem suporte ventilatório invasivo, 73,45% evoluíram ou mantiveram nutrição por via oral. CONCLUSÕES: a maioria dos pacientes 
hospitalizados com disfagia neurogênica submetidos à fonoterapia evolui ou mantem nutrição por via oral.

Título: Intenção Comunicativa e Imitação em Crianças do Espectro Autístico.
Autor Principal: Thais Helena Ferreira Santos
Coautores: Fernanda Dreux Miranda Fernandes, Milene Rossi Pereira Barbosa, Ana Gabriela Lopes Pimentel, Cibelle de La Higuera Amato
Resumo: OBJETIVO: Verificar o desempenho de crianças autistas em atividades de intenção comunicativa vocal e gestual e imitação vocal e gestual em crianças do 
espectro autístico. MATERIAIS e MÉTODOS: Foram sujeitos 62 crianças (media de idade: 8,6 anos) com diagnóstico incluído no espectro autístico filmadas, durante 15 
minutos, em situação de jogo espontâneo e de teste para a avaliação do desempenho sócio-cognitivo nas áreas de intenção comunicativa gestual e vocal e imitação 
gestual e vocal. Cada amostra foi transcrita segundo critérios específicos que variam de 1 a 4 para a análise da imitação e de 1 a 6 para a análise da intenção 
comunicativa. a análise estatística considerou o score individual em cada uma das variáveis estudadas RESULTADOS e CONCLUSÕES: Não houve diferença estatística 
entre as situações espontânea e de teste, com o melhor desempenho variando entre as situações. a comparação entre o desempenho em intenção comunicativa gestual 
e vocal evidenciou que, espontaneamente o desempenho gestual é melhor e em situação teste o desempenho vocal é melhor. No desempenho em imitação, a gestual 
resultou em escores mais elevados, sendo que, quando testada, a imitação vocal muitas vezes não ocorreu. Os resultados gerais indicam que menos de 40% dos sujeitos 
obteve escore máximo, um desempenho esperado para crianças entre 18 e 24 meses, revelando que o déficit sócio-cognitivo nessa população é mais significativo que a 
diferença entre o desempenho vocal e gestual e que a grande variação individual dificulta a obtenção de resultados significativos referentes a grupos.

Título: Aquisição Fonológica de Crianças no Interior de São Paulo
Autor Principal: Jessica Sanitá
Coautores: Patrícia Pupin Mandrá
Resumo: Objetivo: Investigar o perfil fonológico de crianças residentes na região de Ribeirão Preto. Método: Participaram 104 crianças de ambos os sexos, com idade 
entre 1:9 e 7:2 anos. As amostras de fala foram coletadas através de prova de nomeação e os processos fonológicos presentes foram classificados e a produtividade 
calculada. Resultados: Os processos fonológicos produtivos encontrados nas crianças até 2:11 anos foram plosivação de fricativa, posteriorização para palatal, 
simplificação de líquida, simplificação do encontro consonantal, simplificação da consoante final e ensurdecimento de plosiva. Os processos plosivação de fricativa e 
ensurdecimento de plosiva não foram encontrados a partir de 3 anos. Na faixa etára de 3:0 a 3:11 anos apareceu frontalização de palatal. a partir de 5 anos não houve 
simplificação de consoante final e simplificação de liquida e na faixa etária de 6:0 a 7:2 anos houve, em apenas uma criança, posteriorização para palatal, não havendo, 
nas outras crianças, processos fonológicos produtivos. Conclusão:O perfil fonológico do grupo estudado permitiu observar algumas variações em comparação a estudos 
realizados em outras localidades em relação a faixa etária de ocorrência dos processos.
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Título: Capacidade Vital e Tempos Máximos de Fonação de Mulheres Adultas sem Afecções Laríngeas
Autor Principal: Joziane Padilha de Moraes Lima
Coautores: Carla Aparecida Cielo , Bruna Franciele da Trindade Gonçalves
Resumo: Objetivo: verificar os valores de capacidade vital (CV) e de Tempos Máximos de Fonação (TMF) de vogais em mulheres adultas sem afecções laríngeas (AL). 
Material e método: pesquisa retrospectiva em banco de dados, exploratória, transversal, descritiva sobre os valores de TMF das vogais [a, i, u] e da CV de mulheres 
adultas com diagnóstico otorrinolaringológico de laringe sem afecções. Resultados: foram encontrados registros de 32 mulheres adultas sem AL. a maioria das mulheres 
apresentou TMF e CV normais (17; 53,12%), seguido por 12 (37,5%) com TMF reduzidos e CV normal e três mulheres (9,37%) apresentaram TMF e CV reduzidos. 
Conclusão: a maioria das mulheres adultas sem AL apresentou CV e TMF dentro da normalidade e todas as que apresentaram CV reduzida apresentaram TMF também 
reduzidos, fato que sugere a possível influência da CV nos valores dos TMF, uma vez que as mulheres apresentavam laringe normal. Os valores reduzidos de TMF 
encontrados em mulheres com CV e laringe normais podem evidenciar possível incoordenação durante a produção vocal.

Título: Acompanhamento de Crianças Usuárias de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) No Ambulatório de Saúde Auditiva HCFMUSP - Programa Reouvir
Autor Principal: Jeziela Cristina Raimundo
Coautores: Ferrari, GM, Garbi, S, Bento, RF, Gandara, ME
Resumo: Objetivo: Avaliar o acompanhamento de crianças usuárias de AASI atendidas no Ambulatório de Saúde Auditiva do HCFMUSP - Programa Reouvir, no que se 
refere à freqüência e assiduidade aos retornos fonoaudiológicos. Método: foram analisados os prontuários de 168 crianças de ambos os gêneros e usuárias de AASI no 
período de janeiro de 2008 à março de 2011. Resultados: do total de 168 prontuários analisados, 136 crianças (81%) freqüentam com regularidade o acompanhamento 
fonoaudiológico. No que se refere às faltas, 32 pacientes (19%) não mais compareceram. Deste total de faltas, não foi possível o contato telefônico em 18 sujeitos. O 
motivo da falta levantado nos 14 sujeitos em que foi possível o contato telefônico referiu-se à: três sujeitos (21%) não retornaram por questões financeiras, dois sujeitos 
(15%) não compareceram devido aos pais não poderem acompanhar a realização do atendimento, três sujeitos (21%) deixaram de usar o dispositivo por resistência 
e seis (43%) não conseguiram agendamento por meio do telefone do ambulatório. Um novo agendamento de retorno foi realizado em sete sujeitos (50%) do total 
de sujeitos contatados por telefone. Conclusões: O retorno periódico ao ambulatório de Saúde Auditiva possibilita o uso efetivo da amplificação. O levantamento da 
ocorrência de faltas e o motivo destas, permite a implementação de medidas capazes de minimizar o número de sujeitos que interrompem o processo. Vale ressaltar 
que o trabalho multidisciplinar juntamente com o Serviço Social exerce um papel fundamental na investigação e elaboração de estratégias que possam auxiliar na 
continuidade do processo.

Título: Relação Entre Postura, Coordenação Óculo-Motriz, Sociabilidade e Linguagem em Crianças com EHIN.
Autor Principal: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Coautores: Chenia Caldeira Martinez, Luciana Behs de Sá Carneiro, Carla Ciceri Cesa
Resumo: Objetivos: O objetivo deste trabalho foi correlacionar desenvolvimento global de crianças com Encefalopatia Hipóxico-isquêmica Neonatal (EHIN) e aquisição 
de linguagem. Material e Métodos: Foram analisadas, transversalmente, setenta crianças com EHIN, de um a vinte e quatro meses, atendidas no Serviço de Neurologia 
Pediátrica de um Hospital de Porto Alegre, por meio da Escala de Desenvolvimento Psicomotor da Primeira Infância (Brunet e Lezine, 1981), que avalia os aspectos de 
postura, coordenação óculo-motriz, linguagem e sociabilidade. Para correlação entre desenvolvimento global e aquisição de linguagem, realizou-se a comparação entre 
o escore geral e os escores obtidos para cada aspecto avaliado com aqueles relacionados ao domínio da linguagem. Resultados: em geral, as atividades relacionadas ao 
domínio linguagem foram executadas por um número elevado de crianças a cada testagem, revelando não ser este um domínio de grande dificuldade para crianças com 
este distúrbio, pelo menos no que se refere aos itens testados por meio da escala utilizada. Não houve correlação entre os escores obtidos para o domínio linguagem e o 
escore geral do teste, não sendo possível concluir, portanto, a respeito da relação entre linguagem e desenvolvimento global. Foram obtidas correlações positivas, porém 
não significativas, entre as tarefas do domínio linguagem e aquelas referentes à sociabilidade e postura. Conclusão: Pesquisas envolvendo mais sujeitos e testagens 
são necessárias para se possa traçar o perfil de linguagem de crianças com EHIN e a relação deste domínio com outros do desenvolvimento infantil. Há necessidade de 
atenção dos profissionais quanto às questões de linguagem durante o período neonatal.

Título: Voz e Qualidade de Vida de Mulheres Adultas Atendidas em Clínica-Escola de Fonoaudiologia
Autor Principal: Gabriele Rodrigues Bastilha
Coautores: Carla Aparecida Cielo, Joziane Padilha de Moraes Lima
Resumo: Objetivo: verificar o impacto da voz na qualidade de vida de mulheres adultas com e sem afecções laríngeas (AL) atendidas em clínica-escola de Fonoaudiologia. 
Materiais e método: pesquisa exploratória, transversal, descritiva, retrospectiva em banco de dados, sobre mulheres com diagnóstico otorrinolaringológico de AL e de 
laringe normal, atendidas em clínica-escola de Fonoaudiologia que responderam ao protocolo Índice de Desvantagem Vocal (IDV). Resultados: foram encontrados 
registros de dez mulheres com faixa etária entre 18 e 41 anos de idade (média de 26:9) que responderam ao protocolo IDV, sendo que cinco (50%) não apresentavam AL, 
três (30%) apresentavam fenda glótica e duas (20%) apresentavam nódulo vocal. As mulheres sem AL apresentaram 22 na média total do IDV; 7,6 na média do domínio 
funcional; 8,2 na média do domínio físico e 6,2 na média do domínio emocional. As mulheres com fenda glótica apresentaram 25 na média total do IDV; 9,66 na média 
do domínio funcional; 13 na média do domínio físico e 3,66 na média do domínio emocional. As mulheres com nódulos vocais apresentaram 52,5 na média total do IDV; 
18 na média do domínio funcional; 20,5 na média do domínio físico e 14,5 na média do domínio emocional. Conclusão: verificou-se predomínio de mulheres sem AL, 
sendo seus valores médios de IDV menores do que os valores encontrados nas mulheres que apresentam AL. As mulheres com AL, principalmente nódulos, apresentaram 
pior desvantagem vocal, sugerindo que alterações vocais podem causar um impacto maior sobre a qualidade de vida.
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Título: Aplicação do Questionário Youth Attitude to Noise Scale (YANS) em Adolescentes de 14 a 18 Anos de Idade em Uma Escola Particular de São Paulo.
Autor Principal: Fernanda Gelsomini Chiarelli
Coautores: Teresa Maria Momensohn Dos Santos, Daniela Leite
Resumo: Introdução: é importante conhecer as atitudes que os jovens têm perante situações ruidosas para que possam ser orientados quanto aos riscos que estas 
situações oferecem. Objetivo: conhecer as atitudes de adolescentes de 14 a 18 anos de idade frente a situações de ruído. Metodologia: o questionário YANS (Zocoli et al 
,2009) foi aplicado a 54 alunos do ensino médio (1º ao 3º anos) de uma escola particular de São Paulo. O questionário possui 19 questões divididas em quatro fatores 
(F1 - atitudes para o ruído associada com aspectos culturais da juventude, F2 - atitudes para o ruído e habilidade de concentração, F3 - atitudes para os ruídos do dia 
a dia e F4 - atitudes que influenciam o ambiente sonoro). Resultados: F1: 75% atitudes positivas para com o ruído, 12,5% indiferentes e 12,5% atitudes negativas; F2: 
16,6% atitudes positivas, 83,3% atitudes negativas perante o ruído; F3: 50% atitudes positivas e 50% atitudes negativas; F4: 25% atitudes positivas e 75% atitudes 
negativas. a maioria dos adolescentes (75%) não considera os ruídos relativos a cultura jovem como um problema a ser evitado. 82% consideram o ruído como algo 
que prejudica a habilidade de concentração. 50% dos adolescentes referem dificuldades em situações de ruído do dia a dia. 75% dos adolescentes mostram interesse 
em melhorar o ambiente sonoro. Conclusão: há uma preocupação em melhorar o ambiente sonoro e que há consciência de que o ruído interfere negativamente nas 
atividades diárias, não há preocupação em relação a situações de risco a audição.

Trabalhos Científi cos

Título: Proposta de Escala de Severidade da Disfagia Orofaríngea Neurogênica Infantil
Autor Principal: Taís A. de Godoi Escarpelini
Coautores: Leila Cabral Cruz, Sergio Yamamoto
Resumo: Objetivo Realizar avaliação clinica/instrumental do disfágico; Identificar o grau de severidade, relacionar com as alterações orofaríngeas e sugerir consistência 
alimentar apropriada e manobras/adaptações eficazes para cada grau. Material e Método Realizado pesquisa bibliográfica evidenciando inexistência de protocolos 
para nortear e uniformizar a linguagem dos profissionais que atuam com a disfagia. Baseado na experiência clínica infantil criou-se a escala de severidade da disfagia. 
Resultado Deglutição adaptada. discreta estase orofaríngea, clareamento espontâneo com múltiplas deglutições, tempo de refeição aumentado, ausência de penetração 
laríngea e/ou aspiração traqueal. Disfagia leve. Mastigação ineficiente, tempo de transito oral aumentado, deglutição com compensação de cabeça; Penetração laríngea 
com clearance com reflexo de tosse. Ausência broncopneumonia (BCP). Disfagia Moderada. Restrição de dieta líquida por penetração com ausência de tosse, estase 
orofaríngea, atraso no disparo da deglutição. Disfagia Grave. Restrição de dieta líquida e sólida/semi-sólida, estase orofaríngea clareada com manobra, mastigação 
ineficiente, pressão intra oral diminuída, sensibilidade reduzida, movimento pôstero-anterior de língua; pode apresentar refluxo rinofaringeo; Penetração de uma/duas 
consistências. Ausência de desnutrição/desidratação, porém peso inadequado. Disfagia Severa com via oral (V.O.) parcial (necessidade método alternativo alimentação). 
Aspiração de uma/duas consistências, história de BCP, desnutrição/desidratação. Disfagia Severa sem V.O parcial (necessidade método alternativo alimentação). 
Aspiração salivar e/ou silente de uma/mais consistências, atraso/ausência de deglutição, história BCP, dispnéia, hipersecreção. Vale ressaltar que a escala na íntegra 
contempla também sugestões de consistência alimentar e de manobras/adaptações funcionais. Conclusão Fica explícita a significância deste recurso clínico para nortear 
o planejamento e a conduta terapêutica, tornando-se um balizador da evolução do paciente.

Título: Análise do Perfil Miofuncional Oral de Pacientes com SAHOS
Autor Principal: Ísis Rauber Guilherme
Coautores: Ana Mara Martins de Oliveira, Carolina Lisboa Mezzomo, Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Resumo: OBJETIVO: Caracterizar o perfil miofuncional de indivíduos portadores de Síndrome da Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono, buscando relacionar as diversas 
características avaliadas com a gravidade deste distúrbio. MATERIAL e MÉTODO: a amostra foi composta, de forma aleatória, por 30 pacientes adultos, de ambos 
os sexos, com idades entre 20 e 67 anos, encaminhados para realização de polissonografia em um hospital de Porto Alegre, que obtiveram diagnóstico de SAHOS. 
RESULTADOS: Verificaram-se correlações estatisticamente significativas entre a gravidade da Síndrome da Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono e o índice de massa 
corporal, a circunferência abdominal e a circunferência cervical. a relação entre os dados coletados da avaliação miofuncional e a gravidade da Síndrome da Apneia 
Hipopneia Obstrutiva do Sono não se apresentaram significativas. No entanto, observou-se alteração dos resultados deste protocolo nesta população específica. em 
geral, os sujeitos apresentaram desordens na morfologia, tensão muscular e mobilidade dos músculos dos órgãos fonoarticulatórios, principalmente aqueles localizados 
na porção posterior do trato respiratório. a flacidez das estruturas musculares que compõem este sistema explica a diminuição do fluxo ventilatório através da coluna 
aérea, provocando as características que levam ao diagnóstico da Síndrome da Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono. Esta relação explica os resultados satisfatórios 
obtidos através de terapia fonoaudiológica nesta população. CONCLUSÕES: Sugere-se a realização de mais pesquisas nesta área, buscando correlacionar os achados 
morfológicos ao distúrbio da Síndrome da Apneia Hipopneia Obstrutiva do Sono e, desta forma, contribuir de forma mais efetiva para o trabalho fonoaudiológico ainda 
incipiente nesta área

Título: Voz e Qualidade de Vida de Homens Adultos Atendidos em Clínica-Escola de Fonoaudiologia
Autor Principal: Gabriele Rodrigues Bastilha
Coautores: Carla Aparecida Cielo , Joziane Padilha de Moraes Lima
Resumo: Objetivo: verificar o impacto da voz na qualidade de vida de homens adultos atendidos em clínica-escola de Fonoaudiologia. Materiais e método: pesquisa 
exploratória, transversal, descritiva, restrospectiva, em banco de dados, sobre homens adultos atendidos em clínica-escola de Fonoaudiologia para aperfeiçoamento ou 
reabilitação de voz que responderam ao protocolo de Qualidade de Vida em Voz (QVV). Resultados: foram encontrados registros de 29 homens com faixa etária entre 
19 e 43 anos de idade que responderam ao protocolo QVV. Dezessete (58,62%) apresentavam queixas vocais e 12 (41,38%) não apresentavam. Os sujeitos com queixas 
vocais apresentaram o valor de 82,94 na média total do QVV; 47,40 na média do domínio sócio-emocional; e 54,33 na média do domínio físico. Os sujeitos sem queixas 
vocais apresentaram o valor de 91,87 na média total do QVV; 42,18 na média do domínio sócio-emocional; e 69,03 na média do domínio físico. Conclusão: na clínica-
escola de Fonoaudiologia predominaram os homens adultos com queixas vocais, sendo seus valores médios de QVV menores do que os valores encontrados nos homens 
sem alterações vocais, sugerindo que queixas de voz podem causar impacto sobre a qualidade de vida.
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Título: Screening Para Distúrbio da Deglutição em Pacientes com Doença de Parkinson e Outras Formas de Parkinsonismo.
Autor Principal: Diego Fernando Dorneles Bilheri
Coautores: Ana Maria Guerra da Silva, Patrícia Keitel, Arlete Hilbig, Renata Mancopes
Resumo: Introdução:A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem neurodegenerativa e progressiva com incidência de 1 a 2% no mundo e prevalência no Brasil de 3%, 
sendo a disfagia um sintoma comum que pode limitar ou impedir a alimentação. a incidência de alterações disfágicas na DP oscila nos diferentes estudos entre 50% e 
100%, estando presente mesmo quando não ocasiona sintomas, fato que limita o reconhecimento precoce e uma abordagem terapêutica eficaz. Objetivos:Levantar as 
queixas associadas a disfagia em pacientes com DP atendidos no Ambulatório de Distúrbios do Movimento e Demências do Hospital Santa Clara da Santa Casa de Porto 
Alegre. Material e Métodos:Estudo descritivo por meio de distribuição simples. Na coleta de dados foi utilizado o Screening de avaliação das queixas da disfagia, sendo 
descritas a freqüência de aparecimento das queixas em: sempre, às vezes e nunca. Resultados e conclusão:48% dos pacientes apresentam dificuldade para deglutir às 
vezes, 44% demoram mais tempo para comer uma refeição e 40% possuem dificuldade para alimentos sólidos. 72% nunca tiveram pneumonia,mas 8% já teve mais de 
uma vez. 32% refere estar mais magro e 24% refere engasgos com líquidos, 16% tem dificuldade para deglutir antes ou após a refeição com presença de tosse, 36% 
refere sensação de alimento parado na boca às vezes e 32% refere dificuldades como escape oral do alimento. As queixas evidenciadas pelo screening ratificam os 
sintomas disfágicos e indicam necessidade de intervenção precoce, o que promove qualidade de vida e retarda o início da via alternativa de alimentação.

Título: Associação Entre Disfagia Orofaríngea e Recusa Alimentar: Um Relato de Caso de Recém-Nascido com Genitália Ambígua e Cardiopatia
Autor Principal: Deborah Salle Levy
Coautores: Adriane Teixeira, Erissandra Gomes, Maira Rozenfeld Olchik, Silvia Dornelles
Resumo: Objetivo: descrever a conduta fonoaudiológica, em concordância com a equipe interdisciplinar, de recém-nascido (RN) prematuro com diagnóstico genitália 
ambígua e cardiopatia. Material e métodos: seguintes exames complementares indicados para investigar a dinâmica da deglutição e estruturas envolvidas: Instrumento 
de avaliação da prontidão do prematuro para alimentação oral, Videofluoroscopia da Deglutição, avaliação com otorrinolaringolosgista que realizou fibrobroncoscopia. 
Para a intervenção fonoaudiológica, utilizou-se abordagem com intervenção motora-oral, proprioceptiva e da alimentação. a estimulação da sucção não-nutritva e 
motora-oral antes e durante o complemento por gavagem foi indicada. Resultados: Na avaliação clínica verificou-se comportamento aversivo/ irritabilidade durante 
a alimentação, com dificuldade de aceitação por via oral, sinais e sintomas de penetração laríngea e/ou aspiração traqueal durante a via oral. Fibrobroncoscopia e 
esofagoscopia: leve alteração em região posterior de laringe (discreta fenda laríngea), sem evidência de fístula traqueoesofágica. Videofluoroscópico da Deglutição: 
disfagia orofaríngea com episódios de penetração laríngea e escape posterior prematuro com risco importante de aspiração com dieta líquida. Tratamento fonoaudiológico: 
Rn gradativamente aceitou a dieta por via oral na consistência segura para receber por via oral. Quando RN atingiu uma aceitação de aproximadamente 75% do aporte 
calórico necessário por dieta foi decidida em equipe a retirada da sonda nasoentérica. Conclusão: a atuação fonoaudiológica na reabilitação das disfagias quando 
realizada em conjunto com a equipe multiprofissional contribui positivamente na adequação de aspectos alimentares e do desenvolvimento do sistema sensório motor-
oral e funções neurovegetativas, proporcionado uma alimentação eficaz e segura, minimizando os riscos de infecções pulmonares por aspiração.

Título: Atuação Fonoaudiológica No Implante Coclear no Âmbito da Clínica-Escola Santa Edwirges/ APAE - MA
Autor Principal: Manuela Maria Cyrino Viana
Coautores: Mírian Rodrigues Reis
Resumo: O implante coclear representa para deficientes auditivos com grau de severo a profundo a oportunidade de experienciar o mundo por meio da audição. Contudo, 
isso não se efetiva somente por meio da implantação e ativação dos eletrodos, mas também quando se associa a esse procedimento uma eficiente (re)habilitação 
fonoaudiológica que, por sua vez, possibilitará ao paciente atribuir funcionalidade à sensação auditiva. Objetivos: apresentar a atuação fonoaudiológica junto a pacientes 
portadores de implante coclear no âmbito da Clínica-Escola Santa Edwirges/APAE em São Luís-MA; caracterizar a abordagem terapêutica adotada pelos profissionais da 
Fonoaudiologia no trabalho da (re)habilitação, bem como apresentar os materiais de apoio utilizados. Métodos e materiais: a pesquisa foi realizada em duas etapas: (i) 
acompanhamento dos relatórios de atendimentos dos dois pacientes que fazem tratamento na Clínica-Escola e conversas informais com os profissionais da Fonoaudiologia 
que acompanham os pacientes e (ii) avaliação do processo com base em literatura atualizada sobre o tema. Resultados: verificou-se que, em um ano e meio de terapia 
fonoaudiológica, os pacientes obtiveram bom rendimento com relação às habilidades auditivas para sons ambientais e de fala, bem como uma interação familiar nas 
atividades de vida diária através de comandos orais. Conclusão: apesar de a clínica escola está iniciando seus trabalhos com pacientes portadores de implante coclear, e aos 
poucos adquirindo materiais e capacitando seus profissionais na área, o sucesso da abordagem terapêutica é uma realidade, já que os dois pacientes assistidos apresentaram 
resultados significativos, considerando o tempo de terapia. Palavras-chave: Implante coclear. Reabilitação fonoaudiológica. Clínica-Escola Santa Edwirges.

Título: Análise do Perfil de Vocabulário de Crianças Pré-Escolares de Escola Pública da Cidade de Porto Alegre
Autor Principal: Carolina Freitas
Coautores: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Resumo: Objetivo: Descrever perfil da competência lexical pela avaliação do vocabulário receptivo, através da análise dos resultados obtidos em termos quantitativos, 
tendo em vista o número de palavras reconhecidas por esta população e em termos qualitativos, observando-se a distribuição de campos semânticos e categorias 
gramaticais das palavras reconhecidas pelas crianças. Material e método: Foram avaliadas 44 crianças entre 4 a 5 anos de uma escola pública de Porto Alegre. Todas 
foram submetidas ao Teste de Vocabulário Receptivo por meio de Figuras - TVF-Usp 1.3. de posse dos resultados, se pretendeu verificar o número de palavras conhecidas 
por cada criança, bem como se procedeu à divisão dos itens lexicais conhecidos em termos de campos semânticos e categorias gramaticais. Resultados: Os resultados 
demonstraram não haver relação significativa entre o tamanho do vocabulário e o número de campos semânticos e/ou categorias gramaticais que são de domínio da 
criança. em termos de campos semânticos, a categoria veículos foi a única que obteve 100% de acerto. em termos de categorias gramaticais, as palavras de conteúdo 
apresentaram um índice percentual de reconhecimento superior às palavras gramaticais, embora estas figurassem em muito menor número no teste. Além disso, não se 
verificou correlação entre a ordem de dificuldade de reconhecimento proposta no teste e os resultados encontrados pela pesquisa. Conclusão: O vocabulário, por estar 
em constante desenvolvimento e intimamente relacionado às experiências vividas, é de difícil avaliação. Por outro lado, é forte indicador do desempenho escolar futuro 
e precisa ser trabalhado de forma mais efetiva pelos profissionais da linguagem.
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Título: As Dificuldades na Amamentação dos Bebês que são Acompanhados pela Equipe Saúde da Familia
Autor Principal: Bruna Alessandra de Faria
Coautores: Ana Paula Sanders, Carolina Semiguen
Resumo: Objetivo: Delinear as dificuldades alusivas da amamentação, observadas nas puérperas que fazem parte da Equipe Saúde da Família (ESF), para investigar 
as relações entre dificuldades encontradas na amamentação, com o desmame precoce e verificar quais as dificuldades de maior ocorrência nesta população. Material 
e método: Aplicamos um protocolo com dez questões fechadas adaptado da UNICEF, sendo compostas por cinco questões direcionadas as lactantes e cinco questões 
a observação da mamada. Esta pesquisa foi desenvolvida no NIS Olímpico junto à ESF - 48, na cidade de Maringá - PR. Nossa amostra foi constituída por dezenove 
puérperas, da ESF, estando às mesmas em fase de amamentação. Resultados: Observamos que 68,42% das puérperas apresentavam o aleitamento materno exclusivo. 
em relação aos motivos que levaram a interrupção da amamentação por parte das puérperas, encontramos o retorno ao trabalho e o endurecimento da mama, que 
juntos apresentam um percentual de 50%. As fissuras mamilares foram encontradas em 30% das puérperas. Apenas um bebê (10%) apresentou frênulo lingual 
encurtado e uma mãe (10%) apresentou insuficiência de leite. Conclusões: Concluímos que as dificuldades decorrentes no período de aleitamento materno podem levar 
ao prejuízo desta função, podendo acarretar o desmame precoce, situação esta, que pode levar à ruptura do desenvolvimento adequado do sistema estomatognático 
e das estruturas orofaciais. Torna-se importante destacar a necessidade da inserção do Fonoaudiólogo junto a ESF, com o intuito de realizar trabalhos preventivos e 
assessorias aos demais profissionais, buscando assim a promoção da saúde da população.

Trabalhos Científi cos

Título: Atendimento Fonoterápico de um Indivíduo com Doença de Parkinson - Relato de Experiência
Autor Principal: Daniela Santos de Souza
Coautores: Priscila Esteves Spagnol, Mauriceia Cassol
Resumo: Objetivo: Relatar o caso de um paciente com doença de Parkinson atendido em um ambulatório de fonoterapia da voz de um hospital de Porto Alegre. Relato 
do caso: Paciente, homem, 59 anos, há nove anos diagnosticado com doença de Parkinson. Chegou para atendimento fonoaudiológico encaminhado pela neurologia 
não reconhecendo suas dificuldades evidentes de comunicação e as possíveis sequelas relacionadas a evolução da doença. Ao inicio do atendimento foi realizado um 
trabalho de esclarecimento e conscientização do paciente sobre os aspectos fonoaudiológicos relacionados à doença e sua progressão, além das técnicas existentes para 
potencializar as funções fonatória e deglutitória. Para que o paciente pudesse reconhecer aspectos a serem melhorados na sua comunicação foi realizada uma gravação 
de sua voz, a qual foi ouvida juntamente com o paciente que se surpreendeu apontando aspectos que gostaria de melhorar. Desde a primeira sessão o paciente foi 
esclarecido sobre a importância da realização dos exercícios, sendo implementado o diário de voz, no qual deveria marcar quantas vezes por dia realizou, em casa, os 
exercícios. As sessões são focadas em técnicas para proporcionar resistência glótica e potencializar os movimentos dos órgãos fonoarticulatórios. Ao longo das mesmas, 
o paciente sempre é incentivado, além de serem realizadas novas gravações de voz para que este possa perceber os benefícios dos exercícios. Conclusão: O paciente 
conseguiu compreender a importância do tratamento para uma estabilidade e melhora na comunicação. Este tem respondido bem a terapia demonstrando engajamento 
e superando as expectativas de resultados para sessões de 35 minutos semanais.

Título: Caracterização dos Atendimentos Fonoaudiológicos em Âmbito Hospitalar
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Camila Viganó, Francine Pimentel Hoher da Silveira, Sabrina Scherer, Simone Augusta Finard
Resumo: Objetivo: Caracterizar os atendimentos fonoaudiológicos realizados no Hospital Virvi Ramos. Material e Método: Estudo transversal, retrospectivo, realizado 
a partir da coleta de dados dos prontuários clínicos, das avaliações e intervenções fonoaudiológicas dos pacientes internados no Hospital Virvi Ramos da cidade de 
Caxias do Sul, RS, no período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2010, para os quais foi solicitada intervenção, pela equipe médica. Resultados: Foram avaliados 83 
pacientes, sendo que destes, 21 (25,3%) receberam intervenção fonoaudiológica no leito e 20 (24%) receberam orientações. Foram realizadas um total de 141 sessões 
de terapia fonoaudiológica, correspondendo a uma média de 6,7 sessões por paciente. a patologia de base mais frequente foi o Acidente Vascular Encefálico presente 
em 26 (31,32%) e o diagnóstico fonoaudiológico com maior número de atendimentos foi a disfagia com 39 (47%). em relação à faixa etária, 29 (34,93%) eram crianças 
e 54 (65,06%) eram adultos e idosos. em relação às crianças, 18 (62,06%) eram bebês prematuros, 11 (37,93%) do sexo feminino e 18 (62,06%) do sexo masculino. 
Quanto aos adultos e idosos, 38 (70,37%) eram homens e 16 (29,62%) eram mulheres. Conclusões: Observou-se que a disfagia foi a disfunção de maior ocorrência, 
mereceu atenção especial devido às complicações que pode gerar ao estado de saúde do paciente. a inserção do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar como parte da 
equipe multidisciplinar, permite a atuação precoce em relação à disfagia, prevenindo possíveis intercorrências e auxiliando ao restabelecimento geral do paciente na 
fase aguda, além de favorecer uma melhor qualidade de vida.

Título: Eficácia da Fonoterapia em um Caso de Afasia Expressiva Decorrente de Acidente Vascular Encefálico
Autor Principal: Letícia Regina Kunst
Coautores: Luciéle Dias Oliveira, Vanessa Pires Costa, Fernanda Marafiga Wiethan, Helena Bolli Mota
Resumo: Objetivo: Relatar e analisar o caso de um paciente afásico adulto em tratamento fonoaudiológico em uma clínica escola de Fonoaudiologia. Relato de caso: O 
paciente D., sexo masculino, 68 anos de idade, sofreu acidente vascular encefálico isquêmico no hemisfério cerebral esquerdo, comprometendo toda a região têmporo-
parietal. As manifestações foram perda dos movimentos do lado direito do corpo e quadro de mutismo. Iniciou fonoterapia cerca de 15 dias após a alta hospitalar. As 
avaliações fonoaudiológicas indicaram comprometimento afásico apenas na expressão oral e escrita. Assim, determinou-se o principal objetivo terapêutico: adequar 
a linguagem expressiva oral e escrita. Para tanto, foram utilizadas estratégias de facilitação, evocação e articulação, com o auxílio de música e assuntos do interesse 
de D. Na escrita utilizou-se o gênero textual notícia e letras de música. Desde o início do processo terapêutico (2009) foi possível observar evoluções linguísticas no 
paciente que se comunica satisfatoriamente, considerando-se a lesão apresentada. Atualmente, o quadro é estável e o paciente permanece em terapia, devido à 
necessidade de interagir com outras pessoas, já que o mesmo apresenta a queixa de “não ter com quem conversar”. Assim, participa de um grupo de afásicos mediado 
por uma fonoaudióloga. Conclusão: Foram observados avanços bastante positivos com a terapia, especialmente, considerando-se a extensão da lesão apresentada pelo 
paciente. Enfatiza-se assim, a importância da intervenção fonoaudiológica precoce nos casos de afasia para que os pacientes possam restabelecer a funcionalidade da 
comunicação.
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Título: Acompanhamento Fonoaudiológico de um Neonato com Diagnóstico de Displasia Broncopulmonar
Autor Principal: Lisiane de Rosa Barbosa
Coautores: Lisiane Rodrigues
Resumo: A displasia broncopulmonar é uma doença de etiologia multifatorial, sendo que o uso prolongado de ventilação mecânica em prematuros menores de 
1.250g continua sendo uns dos principais fatores responsáveis por seu desenvolvimento, além do baixo índice de apgar e doença da membrana hialina. O tratamento 
é medicamentoso, assistência respiratória e nutrição adequada. a questão nutricional é muito importante e valorizada pelo fato de que os recém nascidos que 
tenham displasia broncopulmonar apresentam um trabalho respiratório aumentado, e conseqüente gasto energético maior. O objetivo deste estudo é descrever o 
acompanhamento fonoaudiológico de um bebê com diagnóstico de displasia broncopulmonar, internado em unidade de terapia intensiva neonatal, através de um 
estudo de caso. Foi realizada a análise dos dados de onze sessões realizadas pela equipe de fonoaudiologia da unidade, durante o período em que o paciente 
permaneceu internado na UTI neonatal. Conforme a análise dos atendimentos fonoaudiológicos os resultados apresentados foram: reflexo de sucção presente e fraco, 
dificuldades de coordenação sucção/ respiração/ deglutição, ausência de pausas espontâneas durante a oferta da alimentação, assim como tempo prolongado, sinais de 
stress durante e após alimentação como dificuldades respiratórias, quedas de saturação, alteração na coloração e fadiga. Desta forma os pacientes com DBP poderão 
apresentar dificuldades na alimentação devido a seu quadro respiratório. Por isso, é importante a presença da equipe de fonoaudiologia em casos como este, para 
estimular e decidir o melhor momento para iniciar a via oral de maneira segura e eficiente evitando assim internaçãos frequentes após a alta.

Título: Fisiologia do Exercício Fonoaudiológico: Uma Revisão Crítica da Literatura
Autor Principal: Fernanda Chiarion Sassi
Coautores: Tainá Soares Ferreira , Laura Davison Mangilli, Talita Fortunato-Tavares, Suelly Cecília Olivan Limongi, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: analisar literatura científica sobre fisiologia dos exercícios fonoaudiológicos utilizados nos tratamentos de alterações da Motricidade Orofacial e 
seus efeitos. Métodos: O método utilizado seguiu os preceitos do Cochrane Handbook e envolveu a formulação da questão a ser investigada, a localização e seleção 
dos estudos e a avaliação crítica dos artigos. Resultados: Foram identificados 94 estudos e destes, 38 foram analisados, pois permitiam acesso ao texto completo e 
relacionavam-se ao tema proposto. Os artigos foram classificados em ensaios clínicos e pesquisas experimentais, estudos de casos, revisões de literatura e textos 
teóricos, cartas ao editor e críticas aos artigos. Conclusões: Esta revisão permitiu concluir que o conhecimento sobre os efeitos musculares dos exercícios empregados 
pelos clínicos é pouco aprofundado e ainda não há evidência cientifica suficiente para determinar a freqüência na qual os mesmos devem ser realizados. em geral 
pesquisa-se a eficácia de programas terapêuticos, sem investigar se os exercícios propostos são efetivos individualmente.

Título: Perfil Dos Pacientes Encaminhados à Avaliação Fonoaudiológica em um Hospital Terciário
Autor Principal: Mariana Pinheiro Brendim
Coautores: Sandra Regina Machado Martins, Christiane Bragazzi, Danille Deslandes, Danielle Oliveira
Resumo: Objetivo: Caracterizar o perfil dos pacientes hospitalizados encaminhados à avaliação fonoaudiológica. Material e método: Estudo retrospectivo, em que foram 
analisados gênero, idade, diagnóstico clínico, via de alimentação, suporte ventilatório, diagnóstico fonoaudiológico e setor de internação dos pacientes encaminhados à 
avaliação fonoaudiológica entre agosto de 2007 e agosto de 2009 em um hospital privado. Resultados: 336 homens e 322 mulheres, com média de 77,4 anos. 32,07% 
dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva; 18,54% na neuro-intensiva; 15,35% na internação; 12,61% na semi-intensiva; 10,03% no centro intensivo pós-
operatório; 7,9% na cardio-intensiva; e 3,5% na ventilatória. em relação aos diagnósticos clínicos, 55,78% dos indivíduos com doença neurológica; 48,94% respiratória; 
26,6% cardíaca; 15,35% neoplásica; e 19,3% do trato urinário. Quanto ao suporte ventilatório, 49,09% em ar ambiente; 26,14% em macronebulização; 18,09% 
traqueostomizado (sendo 5,77% em prótese ventilatória); e 6,69% com catéter de O2. Quanto à via de alimentação, 45,29% com catéter naso/orogástrico(enteral); 
25,23% em dieta zero; 23,1% dieta oral; e 6,38% gastrostomizado. em relação ao diagnóstico fonoaudiológico, 93,01% disfágico; 55,32% disfônico; 10,03% disártrico; 
5,78% afásico; 3,04% com deglutição funcional; e 2,58% sem alteração fonoaudiológica. Conclusões: Os pacientes são em maioria idosos, internados nas unidades 
de cuidado intensivo, sem necessidade de suporte ventilatório, em uso de catéter naso/orogástrico(enteral) e com disfagia orofaríngea neurogênica. As doenças 
neurológicas e respiratórias foram as mais frequentes, sendo pneumonia, AVC, demência e DPOC as principais.

Título: Deglutição e Consistências Alimentares Pastosas e Sólidas: Revisão Crítica de Literatura
Autor Principal: Laura Davison Mangilli
Coautores: Amanda Checchinato Pansarini, Fernanda Chiarion Sassi, Talita Fortunato-Tavares, Suelly Cecília Olivan Limongi, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: levantar artigos científicos internacionais publicados sobre a fisiologia da deglutição de alimentos nas consistências néctar, mel, pudim, pastoso 
heterogêneo, semi-sólidos e sólidos em suas fases oral e faríngea. Métodos: a metodologia empregada envolveu a formulação da pergunta; localização e seleção dos 
estudos; avaliação crítica dos artigos; conforme os preceitos do Cochrane Handbook. Resultados: Como resultados foram identificados 211 estudos, dos quais 18 foram 
analisados, pois permitiam acesso ao texto completo e relacionavam-se diretamente ao tema. Conclusões: Os estudos apresentam metodologia pouco uniforme, não 
havendo padronização, principalmente dos métodos de avaliação. em geral, as pesquisas foram realizadas com sujeitos saudáveis ou remeteram a um tipo de patologia, 
sem utilização de casos controle. a heterogeneidade dos estudos possibilita que diferentes grupos de patologias sejam avaliados, porém, a variabilidade metodológica 
dificulta a definição e generalização dos padrões encontrados. Sendo assim, não é possível evidenciar dados que embasem a prática clínica fonoaudiológica no que 
diz respeito à fisiologia normal ou alterada da deglutição de diferentes consistências alimentares, tanto para sujeitos normais, quanto para os acometidos por alguma 
desordem.
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Título: O Desconforto Térmico com a Temperatura a 50°C na Prova Calórica com a Vectoeletronistagmografia Digital
Autor Principal: Lucia Kazuko Nishino
Coautores: Isabela Maria Araujo de Oliveira, Lidio Granato
Resumo: Objetivos: Verificar o desconforto térmico de pacientes submetidos à prova calórica quente a ar com estímulo a 50°C. Material e método: Trinta pacientes 
seqüenciais foram submetidos ao exame otoneurológico, com o equipamento Contronic®, software Nystagmus, otocalorímetro a ar E107AR. Durante a estimulação 
calórica quente, perguntou-se aos pacientes sobre a presença de desconforto quanto à temperatura da estimulação em questão. Resultados: a maioria dos pacientes não 
referiu desconforto térmico, após a realização da prova calórica quente a ar com estímulo a 50°C. Conclusão: a fidedignidade das respostas da prova calórica depende 
da temperatura adequada nas estimulações calóricas, e uso da prova calórica quente a 50°C não trouxe desconforto ao paciente, podendo ser utilizada na rotina clínica.

Título: Alimentos na Consistência Líquida e Deglutição: Uma Revisão Crítica da Literatura
Autor Principal: Laura Davison Mangilli
Coautores: Elaine Cristina Pires, Fernanda Chiarion Sassi, Talita Fortunato-Tavares, Suelly Cecília Olivan Limongi, Claudia Regina Furquim de Andrade
Resumo: Objetivo: o objetivo do estudo foi analisar artigos científicos internacionais publicados sobre a fisiologia da deglutição de alimentos líquidos nas fases oral 
e faríngea. Métodos: a metodologia empregada envolveu a formulação da pergunta; localização e seleção dos estudos; avaliação crítica dos artigos; conforme os 
preceitos do Cochrane Handbook. Resultados: Foram identificados 185 artigos, dos quais se excluiu 141 por não relacionarem-se diretamente ao tema e analisou-se 
29 estudos. Conclusões: As pesquisas estão fortemente relacionadas às formas de identificação de disfagia e não as características proporcionadas pela deglutição de 
diferentes consistências. Quanto à metodologia empregada nos artigos analisados observa-se que na maioria dos estudos não há grupo-controle. Os grupos estudados 
são heterogêneos, principalmente quando considerando indivíduos com alterações neurológicas, além disso, não há pareamento de idade na maioria dos estudos. Dessa 
forma, os achados desta revisão demonstram que há dificuldade na aplicabilidade clínica dos achados científicos, dificultando a prática baseada evidências.

Título: Capacidade Vital e Tempos Máximos de Fonação de Mulheres com Afecções Laríngeas Organofuncionais
Autor Principal: Bruna Franciele da Trindade Gonçalves
Coautores: Carla Aparecida Cielo , Mara Keli Christmann, Joziane Padilha de Moraes Lima
Resumo: Objetivo: verificar a correlação entre os valores de capacidade vital (CV) e de Tempos Máximos de Fonação (TMF) de vogais em mulheres com afecções 
laríngeas organofuncionais (ALOF). Material e método: pesquisa retrospectiva, transversal, exploratória, não experimental, quantitativa, em banco de dados, dos valores 
da CV e TMF de vogais de 29 mulheres com diagnóstico otorrinolaringológico de ALOF, utilizando-se o Teste exato de Fisher com p< 0,05. Resultados: houve predomínio 
percentual de mulheres (19; 65,51%) apresentando TMF reduzidos e CV normal, seguido por sete (24,13%) mulheres com TMF e CV normais e três (10,34%) com TMF 
e CV reduzidos, sendo as correlações não significantes estatisticamente (p=0,058). Conclusão: Não foi encontrada correlação significativa entre os valores de CV e de 
TMF de vogais em mulheres com afecções laríngeas organofuncionais. No entanto, houve predomínio percentual de mulheres com CV normal e TMF reduzidos. Além 
disso, apesar do número reduzido, as mulheres com CV abaixo da normalidade também apresentaram TMF reduzidos, o que sugere que o TMF pode ser influenciado 
pela CV, além da ALOF.

Título: Prevalência de Fatores de Risco para Deficiência Auditiva em Pacientes Monitorados pelo Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro Até Março de 2011
Autor Principal: Jacnicele Cerbaro
Coautores: Luiza Lobe Signori, Aline Domingues Chaves Aita, Francine Pimentel Hoher da Silveira
Resumo: Objetivo: Determinar quais fatores de risco apresentados pelo Joint Committe on Infant Hearing (2007) são mais prevalentes nas crianças mantidas em 
monitoramento pelo Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro atendidas pelo setor de Triagem Auditiva Neonatal. Material e Método: Análise dos 229 prontuários de 
crianças em monitoramento por fatores de risco, atendidos pelo setor de Triagem Auditiva Neonatal, onde foram investigadas as seguintes variáveis: gênero, idade, 
peso, idade, intercorrências gestacionais, permanência na UTI, infecções, medicação ototóxica, problemas respiratórios durante o parto, ventilação mecânica, síndromes 
congênitas, malformações, hereditariedade para deficiência auditiva e consaguinidade entre os pais. Resultados: Foi observado que 58,92% da amostra é do gênero 
masculino e 40,17%, do gênero feminino, com idade média de 57 dias; 10,48% apresentou peso inferior a 1500gr e 38,87% idade gestacional inferior a 37 semanas. 
Com relação aos fatores de risco, permanência em UTI neonatal é o fator de risco mais prevalente, sendo referido por 67,68 % da amostra, 66,37% referem permanência 
na UTI Neonatal e outro fator de risco associado, seguido por 40,61% de pacientes que fizeram uso de ototóxico e 24,45% com problemas respiratórios, 66,37% da 
amostra referem permanência na UTI Neonatal e outro fator de risco. Conclusão: Verificamos que a permanência na UTI Neonatal foi o fator de risco mais prevalente e 
encontra-se associado a outros fatores em 66,37% da amostra. Diante disso, evidencia-se a necessidade de monitoramento, uma vez que, segundo o Comitê Brasileiro 
de Perda Auditiva na Infância (1999), de 2 a 4% dessa população apresenta perda auditiva.
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Título: Comparação Entre Crianças com e sem Desvio Fonológico Evolutivo Quanto à Velocidade de Fala: Fluxo de Palavras e Sílabas por Minuto
Autor Principal: Vanessa Pires Costa
Coautores: Jamile Konzen Albiero, Helena Bolli Mota
Resumo: OBETIVO: comparar os padrões de velocidade da fala de crianças com diagnóstico de desvio fonológico evolutivo (DFE) e crianças com desenvolvimento 
fonológico típico, quanto ao fluxo de palavras e fluxo de sílabas por minuto. MATERIAL e MÉTODO: fizeram parte da pesquisa 10 crianças com desenvolvimento 
fonológico típico, que fizeram parte do Grupo Controle (GC) e 10 crianças com diagnóstico de DFE que fizeram parte do Grupo de Estudo (GE). As crianças tinham 
idades entre 4:6 e 7:6. Os sujeitos foram submetidos a uma avaliação de velocidade de fala, que faz parte do Teste ABFW. Para a obtenção fluxo de sílabas por minuto 
(FSM), o número total de sílabas fluentes (200) de cada participante foi dividido pelo tempo total de fala, incluindo as pausas. O fluxo de palavras por minuto (FPM) foi 
obtido pelo cálculo do número total de palavras produzidas pelo participante dividido pelo tempo total de fala. Um cronômetro foi utilizado para este procedimento. 
RESULTADOS: Quanto ao FPM, o GC apresentou média de 90.84 e o GE apresentou média de 85.00. Quanto ao FSM, a média no GC foi de 163.08 e no GE foi de 139.12. 
Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto à velocidade de fala. Contudo, houve uma tendência de um menor fluxo de sílabas por minuto 
para o GE. CONCLUSÕES: crianças com DFE e crianças com desenvolvimento fonológico típico não diferem estatisticamente quanto à velocidade de fala. Há, no entanto, 
uma tendência para uma fala mais lentificada nos sujeitos com DFE.

Título: Perfil Dos Pacientes Submetidos À Triagem Auditiva Neonatal (TAN) No Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro da Faculdade Fátima
Autor Principal: Camila Viganó
Coautores: Sandra Nunes Alves Viacelli, Raquel Menegat, Francine da Silveira , Aline Domingues Chaves Aita
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil dos usuários do SUS que apresentaram respostas presentes à TAN, atendidos no período de janeiro a junho de 2010. Material e 
Método: Estudo quantitativo, transversal, pela coleta de dados de 903 prontuários dos pacientes atendidos no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro. a amostra foi 
constituída pelos bebês que apresentaram respostas cocleares presentes às Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes realizadas com aparelho Otoport Light. Foram 
investigados: idade, gênero, idade gestacional, intercorrências gestacionais e pós-parto, cosanguinidade e hereditariedade. Resultados: Referente ao nascimento, 425 
(47%) bebês eram do sexo masculino e 478 (53%) do sexo feminino. O tipo de parto predominante foi normal 472 (52%), sendo que 823 (91%) bebês nasceram a termo. 
Referente às intercorrências gestacionais, 629 (70%) das mães não apresentaram intercorrências. Quanto às intercorrências pós-parto 37 (4%) bebês permaneceram 
em UTI alem de cinco dias, 21 (2%) nasceram com alguma malformação; 45 (5%) usaram medicação ototóxica, 58 (6%) tiveram problemas respiratórios peri-natais, 
9 (1%) ficaram em ventilação mecânica, 58 (6%) tinham histórico familiar de perda auditiva e 9 (1%) bebês possuíam pais com algum grau de parentesco. 434 (48%) 
bebês realizaram a primeira TAN com um mês de vida. Conclusões: a maioria dos bebês avaliados nesse período não apresentou os principais fatores de risco para 
audição, apontados pelo JCIH (2007), corroborando com a literatura, que refere que a ausência destes aumenta a probabilidade de audição normal. Entretanto, os que 
apresentaram fator de risco serão monitorados, em função da possibilidade de perda auditiva de manifestação tardia.

Título: Disfluências Comuns e Disfluências Gagas em Crianças com Desenvolvimento Fonológico Típico e com Desvio Fonológico Evolutivo
Autor Principal: Vanessa Pires Costa
Coautores: Jamile Konzen Albiero , Helena Bolli Mota
Resumo: OBJETIVO: o objetivo desta pesquisa foi comparar os padrões de fluência da fala de crianças com e sem desvio fonológico evolutivo (DFE), na intenção de 
responder se as crianças com DFE apresentam diferente perfil de fluência quanto às variáveis: disfluências comuns e gagas, quando comparadas com crianças sem 
DFE. MATERIAL e MÉTODO: a amostra foi constituída de 20 sujeitos com idades entre 4:6 e 7:6 anos, sendo 10 crianças com DFE e 10 sem DFE. Os sujeitos de ambos 
os grupos foram submetidos a uma avaliação da fluência da fala que faz parte do Teste ABFW. Foram analisadas as disfluências comuns (hesitação, interjeição, revisão, 
palavra não terminada, repetição de palavra, repetição de segmento e repetição de frase) e disfluências gagas (repetição de sílaba, repetição de som, prolongamento, 
bloqueio, pausa e intrusão de som ou segmento). RESULTADOS: quanto às disfluências comuns, o grupo controle (GC) apresentou média de 5.60, já o grupo estudo (GE) 
apresentou média de 7.20. Quanto às disfluências gagas, o GC apresentou média de 3.30 e o GE apresentou média de 6.40. Na comparação dos resultados obtidos em 
ambos os grupos quanto às variáveis analisadas, observa-se que não houve diferença estatisticamente significante. Porém pode-se perceber que o GE apresenta maiores 
médias de disfluências quando comparado ao GC. CONCLUSÕES: pode-se verificar que crianças com DFE e crianças com desenvolvimento fonológico típico não diferem 
estatisticamente no que se refere às disfluências comuns e gagas. No entanto, há uma tendência para maior ocorrência de disfluências no grupo de crianças com DFE.

Título: Treinamento Auditivo Realizado no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Aline Domingues Chaves Aita , Francine Pimentel Hoher da Silveira , Maria Inês Dornelles da Costa-Ferreira , Daniela Panegaz
Resumo: Objetivo: Apresentar o protocolo de treinamento auditivo utilizado para adultos e idosos que receberam aparelho de amplificação sonora individual (AASI) 
Material e Método: O Treinamento Auditivo (TA) é realizado em 05 sessões, compreendendo o aconselhamento e os 04 níveis de habilidades auditivas que são 
sequenciais e se sobrepõem: detecção, discriminação, identificação, compreensão e leitura Orofacial. Sendo a detecção a habilidade que requer menor substrato neural 
no sistema auditivo, com o aumento da complexidade da tarefa ocorre maior exigência do cérebro. Com o envelhecimento e a privação auditiva processos perceptivos 
e cognitivos podem estar comprometidos, confirmando a compreensão como a habilidade mais afetada. As atividades visam desenvolver as habilidades auditivas 
centrais: atenção auditiva, discriminação, figura-fundo auditiva, reconhecimento/identificação, memória e compreensão. em etapa anterior ao início do treinamento são 
coletadas informações sobre as características da audição, do AASI, bem como, seu aproveitamento, do aspecto cognitivo e condições visuais do paciente. Resultados: 
Inicialmente foi realizada uma sessão para cada habilidade, mas percebeu-se que na detecção e discriminação de sons os pacientes apresentavam melhores resultados. 
Dessa forma, apesar do benefício remodelou-se a terapia com o objetivo de maximizá-la ao acrescentar as habilidades que compõe o Processamento Auditivo Central 
(PAC) Conclusões: Com base no trabalho realizado, os resultados obtidos demonstram evidências consideráveis de que o TA pode melhorar vários processos auditivos, 
promovendo uma reorganização do substrato neural auditivo, colaborando para o sucesso da adaptação ao AASI e a melhora da qualidade de vida de seus usuários.
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Título: Efeitos da Hidratação Laríngea Antes e Depois da Tarefa de Fala Contínua
Autor Principal: Lílian Neto Aguiar Ricz
Coautores: Líliam Fernanda Pazetto, Hilton Ricz
Resumo: Objetivo: caracterizar a fonação antes e após aplicação da prova de fala contínua com uso prévio de nebulização. Material e método: participaram do estudo 
14 mulheres com idade entre 18 e 25 anos, sem alteração vocal e laríngea e que não faziam uso profissional da voz. Realizou-se aplicação de um questionário para 
conhecimento do bem estar vocal e videolaringoestroboscopia como critério de exclusão. a coleta de dados foi realizada em duas condições, uma com uso de nebulização 
e outra sem uso de nebulização. Na primeira condição as participante realizaram nebulização com 10ml de solução fisiológica em 5mmHg de pressão. em ambas as 
condições realizou-se análise acústica da voz por meio do software Dr. Speech® 3.0, análise de intensidade vocal com o auxílio de um decibelímetro e auto-avaliação 
perceptivo-auditiva e tátil-cinestésica da fonação. a prova de fala contínua teve duração de 1 hora e 30 minutos. a sala da realização da prova foi monitorada por um 
termohigrômetro digital com temperatura média de 27,4ºC e umidade relativa do ar de 56,6%. Resultados: houve aumento da f0, diminuição da NNE, estabilidade 
da extensão dinâmica e aumento dos sintomas na auto-avaliação perceptivo-auditiva e tátil-cinestésica da fonação em ambas as condições de pesquisa (com e sem 
nebulização). No entanto a f0 teve maior elevação com uso de nebulização e a auto-avaliação perceptivo-auditiva e tátil-cinestésica da voz apresentou-se maior sem o 
uso de nebulização. Conclusão: conclui-se que 10ml de solução fisiológica foi suficiente para provocar alterações favoráveis da fisiologia e do comportamento fonatório 
da amostra pesquisada.

Título: Perfil Dos Usuários de AASI com Vistas à Amplificação, Cognição e Processamento Auditivo Atendidos no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Maria Inês Dornelles Costa-Ferreira
Resumo: Objetivo: Estabelecer o perfil dos usuários de AASI atendidos no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro com vistas à amplificação, cognição e processamento 
auditivo. Material e Método: Participaram do estudo 59 sujeitos com idades entre 41 e 92 anos. Na primeira etapa, realizou-se a coleta dos dados dos prontuários: dados 
da anamnese, orientações recebidas e resultados do treinamento auditivo. Na segunda etapa, foram realizados os testes de Dicótico de Dígitos (DD) e Teste de Padrão 
de Frequência (TPF), Avaliação da Doença de Alzheimer-Cognitiva (ADAS-Cog) e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15). Nessa etapa, participaram 47 sujeitos. 
Resultados: em relação à idade, 67,80% tem 60 anos ou mais. Os aspectos mais relatados na anamnese foram tontura e zumbido e exposição ao ruído. No treinamento 
auditivo, as habilidades que mais apresentaram alterações foram identificação e compreensão. Nos testes DD e TPF, as médias de acertos ficaram abaixo dos padrões 
de normalidade. No ADAS-Cog, os maiores escores foram palavra evocada, reconhecimento de palavra e compreensão. No EDG, 20 sujeitos apresentam características 
sugestivas de depressão. Conclusão: Foi possível estabelecer o perfil dos usuários de AASI com vistas à amplificação, cognição e ao processamento auditivo.

Título: Programa Vocal Cognitivo - Proposta de Intervenção Fonoaudiológica para Hiperfuncionamento Vocal
Autor Principal: Katia Nemr
Coautores: Marcia Simões-Zenari, Maysa Tibério Ubrig, Domingos Tsuji
Resumo: Introdução. Disfonias organo-funcionais têm alta prevalência na clínica fonoaudiológica em voz, com destaque para os nódulos de pregas vocais, devido 
sua relação com o comportamento vocal inadequado por mau uso/abuso vocal. Apesar da literatura indicar melhores resultados em tratamentos com associação de 
abordagem indireta (fatores de risco relevantes), com abordagem direta (técnicas vocais), não encontramos descrições de programas estruturados para o atendimento 
desses casos. Objetivo. Descrever achados preliminares de programa de atendimento fonoterápico destinado a pacientes com nódulos de pregas vocais. Método. O 
Programa Vocal Cognitivo (PVC) visa melhora da qualidade vocal e uso da voz a partir de estímulos cognitivos variados e repetidos enfatizando gradualmente, em 10 
sessões, os três sistemas envolvidos na fonação (respiração, fonte glótica e filtro - ressonância e articulação), com treinos específicos para se fazer em casa. Foi realizada 
avaliação laringológica e fonoaudiológica inicial e estava previsto acompanhamento ao longo de 13 meses com 5 reavaliações vocais e uma reavaliação laringológica. 
Resultados. Participaram onze pacientes, dez mulheres e um homem, média de idade de 33 anos, com diagnóstico de nódulos vocais. Seis (54%) concluíram o programa, 
mas destes apenas quatro (67%) realizaram as avaliações programadas no período. Três (75%) melhoraram em todos os aspectos trabalhados e um (25%) apresentou 
melhora parcial sendo indicada outra modalidade de atendimento. Conclusão. Observou-se que os pacientes que aderiram ao programa puderam se beneficiar. a partir 
deste piloto ajustes foram feitos para que o programa possa ser aplicado com uma amostra maior de pacientes com disfonias envolvendo comportamento vocal abusivo.

Título: Auto Avaliação da Disfagia em Sujeitos Submetidos ao Protocolo de Preservação de Laringe.
Autor Principal: Patrícia Zart
Coautores: Eduardo da Rosa Sost
Resumo: O estudo em questão teve como objetivo analisar a qualidade de vida auto-referida em sujeitos com câncer na região laríngea, no que diz respeito à 
deglutição de alimentos, cujo tratamento exclusivo tenha sido radioterapia e/ou quimioterapia. O estudo contou com 30 sujeitos, idade média de 60,5 anos, onde 
os mesmos responderam ao questionário de qualidade de vida SWAL-QOL, referente a suas percepções das dificuldades de deglutição em diferentes períodos de 
tratamento como: trans-tratamento (dez sujeitos), pós-imediato (dez sujeitos) e pós-tardio (dez sujeitos). No período trans-tratamento, cinco dos dez sujeitos referiram 
que sempre apresentam tosse ao alimentar-se (50%), quatro sujeitos (40%) sempre se engasgam com líquido. em relação à saliva espessa ou secreção, oito sujeitos 
(80%) apresentam este sintoma. Três sujeitos fizeram o uso de sonda para alimentação. Já no período pós-imediato, quatro sujeitos (40%) freqüentemente se engasgam 
com líquidos e na mesma porcentagem apresentam tosse. Quatro sujeitos (40%) freqüentemente se engasgam com líquidos e quatro (40%) fizeram uso de sonda 
para alimentação. No período pós-tardio, quatro sujeitos (40%) sempre se engasgam com líquidos, quatro sujeitos (40%) algumas vezes apresentam saliva grossa e 
dois (20%) estavam usando sonda para alimentação. O estudo permitiu observar que em diferentes períodos de tratamento quimiorradioterápico, os sinais e sintomas 
sugestivos de disfagia são semelhantes, não apresentando diferença estatisticamente significativa
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Título: Alterações de Deglutição em Sujeitos Portadores da Doença de Alzheimer.
Autor Principal: Patrícia Zart
Coautores: Raquel Petry
Resumo: Estudo com objetivo de analisar a deglutição de sujeitos portadores da doença de Alzheimer,a partir de laudos de exames videofluroscópicos realizados em 
um hospital de referência. Foram analisados 24 laudos, destes, 16 (66,7%) eram do sexo feminino e 8 (33,3%) do sexo masculino, com idade média de 75,6 anos.
Verificou-se a fase oral e faríngea da deglutição com alimento pastoso e líquido. Na fase oral para consistência pastosa foram encontrados os seguintes resultados: 
aumento no tempo de transito oral com retenção de alimento em 20 (83,3%) dos exames; 19 (79,1%) com movimentação de língua reduzida e resíduos em sulcos em 
18 exames (75%). Escape prematuro posterior foi encontrado em 15 exames, ou seja, 62,5%. Na fase faríngea a reação de deglutição atrasada foi visualizada em 21 
exames (87,5%); resíduos em recessos faríngeos em 15 (62,5%).Para consistência líquida, na fase oral 19 (79,1%), apresentaram tempo de transito oral aumentado 
e movimentos de língua reduzidos em 18 exames (75%) com resíduos em sulcos em 16 (67%).Na fase faríngea para a mesma consistência, a reação de deglutição 
atrasada apareceu em 18 exames (75%); resíduos em recessos faríngeos em 15 (62,5%).Observou-se que sujeitos com Doença de Alzheimer tendem a apresentar 
maior dificuldade na fase oral, com retenção do alimento por longo período nesta cavidade, enquanto que na fase faríngea a maior evidência é a reação de deglutição 
atrasada. Esses resultados permitem ao fonoaudiólogo propor intervenções mais eficazes no tratamento da disfagia nesta patologia.

Título: Perfil Audiológico e Qualidade de Vida de Idosos com Tontura
Autor Principal: Sabrina Scherer
Coautores: Hugo Roberto Kurtz Lisboa, Adriano Pasqualotti
Resumo: Objetivo: verificar perfil audiológico e qualidade de vida (QV) de idosos com tontura. Material e Método: estudo transversal, com avaliação audiológica em 56 
idosos com tontura, idade de 60 anos ou mais. Para avaliar a QV, utilizou-se o Dizziness Handicap Inventory (DHI), que verifica a autopercepção dos efeitos incapacitantes 
provocados pela tontura. Resultados: uma ou mais queixas auditivas foram referidas por 75% dos pacientes, sendo a queixa de dificuldade para entender a fala a mais 
prevalente. a maioria apresentou: audiometria tonal alterada, caracterizada por perda auditiva neurossensorial bilateral, configuração descendente, Índice Percentual 
de Reconhecimento de Fala (IPRF) normal, Limiar de Reconhecimento de Fala (LRF) alterado, curva timpanométrica tipo a e reflexos acústicos ausentes. Observaram-se, 
diferenças significativas entre queixas auditivas e médias dos limiares auditivos para a orelha direita e esquerda, exceto para queixa de sensibilidade aos sons intensos. 
O resultado da audiometria e as queixas auditivas também apresentaram diferença estatística significativa. Verificaram-se que limiares auditivos pioram com o avançar 
da idade, sendo mais acentuado nas frequências altas. em relação à QV, a média do escore total do DHI foi de 51 pontos, o aspecto funcional foi o mais comprometido, 
apresentando diferença estatística significativa entre os aspectos emocionais e funcionais. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre as queixas 
auditivas e a QV. Conclusões: idosos com tontura apresentam QV comprometida em decorrência da tontura, alta prevalência de queixas auditivas e audiometrias 
alteradas, caracterizadas pela piora dos limiares auditivos com o envelhecimento.

Título: Caracterização da Avaliação Clínica Fonoaudiológica da Deglutição em Bebês com Cardiopatia Congênita Pós Cirurgia Corretiva
Autor Principal: Lisiane de Rosa Barbosa
Coautores: Cecília Pereira Almada
Resumo: Objetivo: Caracterizar a avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição em bebês com cardiopatia congênita pós cirurgia corretiva. Método: O estudo incluiu 
11 bebês com diagnóstico de cardiopatia congênita, que já realizaram cirurgia cardíaca e em condições de receber dieta por via oral. Foram aplicados protocolos de 
caracterização da amostra, de avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva.Resultados: Todos os sujeitos fizeram uso de ventilação mecânica (VM) e de algum tipo de 
via alternativa de alimentação, sendo 5(45,5%) em VM por até 1 mês e 6 (54,5%) usaram algum tipo de sonda por mais de 30 dias. Pais ou responsáveis relataram em 
7(63,6%) dos casos, dificuldades relacionadas à deglutição no momento da avaliação. Na aplicação do protocolo de sucção não nutritiva 3(27,3%) não apresentaram 
sucção, 5(45,5%) apresentaram movimentação de língua alterada, 4(36,4%) com canolamento de língua ausente, 3(27,3%) com padrão de sucção não nutritiva arrítmica 
e 9 (81,8%) reflexo de GAG ausente. Na sucção nutritiva 8(72,7%)% não apresentaram vedamento labial, 7(63,3%) tinham sucção arrítmica, 8(72,7%) sem sustentação 
de força e 6(54,5%) não coordenavam sucção, respiração e deglutição. Os sinais de estresse mais presentes foram o acúmulo de saliva, mudança de coloração da pele 
e o choro na sucção não nutritiva, o cansaço, escape de leite pelas comissuras labiais e choro durante a oferta de sucção nutritiva.Conclusões: Os bebês apresentaram 
alterações sensório-motoras orais que podem ser causadas pelo uso prolongado de ventilação mecânica e/ou de sonda, bem como alterações da deglutição

Título: Comparação entre a Childhood Autism Rating Scale (CARS), O Autism Behavior Checklist (ABC) e a Interatividade de Crianças e Adolescentes do Espectro 
Autístico.
Autor Principal: Thais Helena Ferreira Santos
Coautores: Fernanda Dreux Miranda Fernandes, Milene Rossi Pereira Barbosa, Vivian Valino, Juliana Isidro Balestro, Cibelle de La Higuera Amato
Resumo: OBJETIVO: Analisar as respostas obtidas pela aplicação de instrumentos específicos para avaliação de indivíduos autistas - CARS e ABC - comparando-
as com a interatividade da comunicação extraída do Perfil Funcional da Comunicação. MATERIAIS e MÉTODOS: Foram selecionados 28 indivíduos com transtornos 
do espectro autístico em atendimento no LIF nos Distúrbios do Espectro Autístico da FMUSP. a CARS e o ABC foram aplicados conforme proposto pelos autores. 
Os dados foram analisados estatisticamente em relação à concordância das respostas obtidas a partir dos dois questionários. Foram considerados Concordantes 
resultados que: obtiveram Alta ou Moderada probabilidade para Autismo no ABC com Autismo Leve-Moderado ou Autismo Grave na CARS, e respostas que obtiveram 
Baixa Probabilidade no ABC e Sem Autismo na CARS. Os dados concordantes e discordantes foram comparados à interatividade da comunicação, sendo considerado 
mais interativo o indivíduo que apresenta mais de 75% de comunicação interpessoal. RESULTADOS e CONCULSÕES: 80% dos indivíduos que apresentaram maior 
interatividade de comunicação obtiveram na CARS a escala “sem autismo” o que indica que este instrumento valoriza a interpessoalidade na comunicação. Apenas 22% 
dos indivíduos que obtiveram baixa probabilidade para autismo no ABC apresentaram comunicação mais interativa, o que mostra que este instrumento não considera a 
interpessoalidade como fator decisivo para o diagnóstico. a maior concordância no diagnóstico foi identificada nos sujeitos com menor interatividade na comunicação 
essa relação é ainda mais significativa se considerada apenas a CARS. Sendo assim, a aplicação dos instrumentos, comparada à interatividade é válida para a clínica, 
desde que haja correta interpretação dos dados.
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Título: Ocorrência de Processos Fonológicos em Diferentes Gravidades do Desvio Fonológico Tratados com Oposições Máximas
Autor Principal: Joviane Bagolin Bonini
Coautores: Larissa Llaguno Pereira, Ailime Paim de Assis, Márcia Keske-Soares
Resumo: Objetivo: Analisar a freqüência de ocorrência de processos fonológicos (PF) nas diferentes gravidades do Desvio Fonológico (DF) em casos tratados com Oposições 
Máximas. Material e método: a amostra constou de dados de fala iniciais da avaliação fonológica de 12 crianças tratadas com Oposições Máximas. a gravidade do DF foi 
classificada a partir do Percentual de Consoantes Corretas Revisado. Após, calculou-se a ocorrência dos PF em diferentes gravidades do DF: Leve (DL); Levemente-Moderado 
(DLM); Moderadamente-Grave (DMG); Grave (DG). Resultados: Verificou-se que o PF mais freqüente no DL foi à substituição de líquida lateral, com 33%, no DLM foi 
substituição de líquida lateral, dessonorização de plosivas e fricativas, ambas com 17% de ocorrência, para o DMG os mais freqüentes foram apagamento de líquida lateral 
e não-lateral e semivocalização de líquida não-lateral com 22% e o DG teve os processos de substituição de líquida lateral, apagamento de líquida lateral e não-lateral, 
substituição e semivocalização de líquida lateral, dessonorização de plosivas e plosivização, com 17%. Conclusão: O PF mais freqüente foi à substituição de liquida lateral, 
que esteve presente em três diferentes graus de DF, concordando com o fato de que estes sons integram as estruturas silábicas mais complexas do português. Além disso, o 
DG apresentou maior número de PF alterados, confirmando que esta relação diretamente proporcional com a maior gravidade do DF.

Título: Capacitação de Cuidadores de Idosos no Município de Mostardas-RS: Aspectos Fonoaudiológicos
Autor Principal: Bárbara Costa Beber
Coautores: Mara Helena Scolari Fagundes
Resumo: Objetivo: apresentar a experiência da Capacitação de Cuidadores de Idosos no município de Mostardas-RS enfatizando os aspectos fonoaudiológicos 
trabalhados. Material e método: a secretaria de saúde de Mostardas reuniu os profissionais da saúde e planejou e elaborou a Capacitação de Cuidadores de Idosos. 
O curso foi direcionado para pessoas da comunidade que trabalhassem como cuidadores de idosos cuidando de algum familiar, como cuidadores em outras famílias 
e como cuidadores no Lar de Idosos do município. Foram oferecidas 25 vagas e, a primeira edição da capacitação, ocorreu no segundo semestre de 2010 e a segunda 
edição no primeiro semestre de 2011. Essa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde visou atender as recomendações da legislação do SUS e do Estatuto do Idoso que 
recomendam que sejam oferecidas capacitações aos profissionais e cuidadores de idosos, atuando assim, no âmbito da prevenção, atendendo os objetivos, princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Quanto aos aspectos fonoaudiológicos, foram abordados como tema a comunicação, a disfagia e as demências. Resultados: 
observou-se grande aproveitamento e interesse dos participantes, o que foi concluído pela repercussão da capacitação, pelo aumento de interessados em realizar a 
segunda edição e pela procura do serviço de fonoaudiologia para discussão e esclarecimento de casos. a disfagia e a Doença de Alzheimer foram os assuntos mais 
debatidos e que mais interessaram os participantes. Conclusões: conclui-se que a experiência da capacitação de idosos foi enriquecedora para a comunidade do 
município, para os profissionais e para a população mais beneficiada, que são os idosos.

Título: Classe Gramatical e Número de Silabas na Fala de Crianças com Desvio Fonologico
Autor Principal: Angélica Savoldi
Coautores: Joviane Bagolin Bonini, Márcia Keske-Soares
Resumo: OBJETIVO: Analisar a ocorrência das classes gramaticais e o número de sílabas presentes na fala de crianças com diferentes gravidades do desvio fonológico 
(DF). MATERIAL e MÉTODO: a amostra de fala constou de 3430 palavras, coletadas da avaliação fonológica de crianças com diferentes gravidades do DF, sendo esta 
classificada conforme o Percentual de Consoantes Corretas-Revisados em desvio: Leve (DL) e Grave (DG). As palavras foram analisados pelo Varbwin, considerando-se: 
classe gramatical (substantivo,verbo,adjetivo,numeral) e número de sílabas (monossílabos,dissílabos,trissílabos e polissílabos). As demais classes gramaticais (pronome, 
advérbio, artigo, preposição, conjunção, interjeição) não foram consideradas devido ao baixo numero de ocorrência destas. RESULTADOS: Quanto à classe gramatical, 
destaca-se a ocorrência de substantivos no DG, e de verbos, adjetivos e numerais no DL. Quanto ao número de sílabas observou-se que, as monossílabas e trissílabas, 
são indiferentes para ambas gravidades, pois os percentuais de ocorrência não diferiram mais do que 2%. As dissílabas e polissílabas foram mais freqüentes no DL, 
ocorrendo respectivamente 55% e 53%. CONCLUSÕES: Conclui-se que as crianças que tem um sistema fonológico com maior comprometimento quanto à gravidade 
(DG) apresentam maior ocorrência de palavras freqüentes do cotidiano, como os substantivos. Quanto ao numero de silabas, a gravidade (DG) influenciou a produção 
de dissílabas e polissílabas. Isto sugere que quanto maior a gravidade do desvio fonológico, maior a probabilidade dos outros elementos da linguagem também estarem 
alterados.

Título: Relato de Experiência em Fonoaudiologia Escolar: Ênfase em Educação Especial
Autor Principal: Renata Adams Fernandes
Coautores: Ana Margareth Freitas Moreira, Fernanda Salles Kavaliunas, Laura Kolowski, Joice Viana, Karen Portz
Resumo: Objetivos: Promover a atuação na área de fonoaudiologia escolar em uma escola de educação especial da cidade de Viamão - RS. Assessorar professores 
com estratégias que otimizem o processo ensino-aprendizagem e a comunicação dos alunos. Promover a saúde fonoaudiológica da comunidade escolar; Material e 
Métodos: Foram realizados acompanhamentos das aulas de diferentes turmas da escola. a partir do que era observado, sugeriram-se atividades aos professores visando 
o desenvolvimento da comunicação e da aprendizagem dos alunos ficando a critério dos professores utilizá-las ou adaptá-las. Paralelamente, foram realizadas: oficinas 
de voz aos professores e a toda equipe escolar da instituição; feira de saúde à comunidade escolar com o intuito de promover a saúde auditiva e vocal e a estimulação 
de linguagem; confecção de materiais explicativos sobre a Fonoaudiologia Escolar e as demais áreas da Fonoaudiologia - banners e folders; Resultados: Verificou-se 
significativa relevância da atuação fonoaudiológica em escolas pelos profissionais da instituição e pela comunidade escolar, principalmente pelos professores, que 
relataram apreciar o trabalho desenvolvido, ressaltando a necessidade do fonoaudiólogo para a atuação conjunta. Conclusões: a atuação fonoaudiológica na escola é 
de grande valia para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente, quando se trata de uma escola de educação especial, em que as dificuldades podem 
ser ainda maiores. a experiência do fonoaudiólogo associada a do professor, com base na integração dos conhecimentos só têm a contribuir para o desenvolvimento dos 
alunos, já que cada um tem seu papel definido e experiência dentro do imenso universo de ações que é a educação.
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Título: Hábitos Vocais Incorretos em Mulheres Disfônicas
Autor Principal: Carla Franco Hoffmann
Coautores: Joziane Padilha de Moraes Lima, Famiely Colman Machado, Carla Aparecida Cielo
Resumo: Objetivos: descrever o tipo e a frequência dos hábitos vocais inadequados em mulheres disfônicas Material e método: pesquisa retrospectiva em banco de 
dados, transversal, exploratória e descritiva sobre os registros de mulheres com diagnóstico fonoaudiológico de disfonia, com idade entre 18 e 40 anos, atendidas 
numa clínica-escola de Fonoaudiologia. Foram excluídas as mulheres que apresentavam conhecimento prévio sobre saúde vocal, com relato de distúrbios neurológicos, 
psiquiátricos e ou alterações auditivas, totalizando 68 mulheres, das quais foram pesquisados os dados das respostas à anamnese de voz (Behlau, 2001), em que as 
mesmas poderiam responder a mais de uma opção de hábito vocal incorreto. Os dados foram tabulados e foi realizada a estatística descritiva (percentual). Resultados: 
Os hábitos vocais inadequados encontrados foram agrupados nas categorias: a) hidratação insuficiente; b) consumo de substâncias prejudiciais à voz, que incluiu o 
uso de álcool, tabaco, drogas e bebidas contendo cafeína; c) comportamentos vocais inadequados que incluiu a exposição a choque térmico, grito, tosse, pigarro, falar 
muito, falar rápido, falar em forte intensidade e usar o ar de reserva expiratória (tabela). Hábitos vocais inadequados N = 68 (%) Hidratação insuficiente 27 (39,7%) 
Consumo de substâncias prejudiciais à voz 19 (27,9%) Comportamentos vocais inadequados 42 (61,7%) Nenhum hábito vocal incorreto 16 (23,5%) Conclusão: Os 
comportamentos vocais inadequados foram os mais frequentes, seguidos da hidratação insuficiente e do consumo de substâncias prejudiciais à voz. Essa conclusão pode 
direcionar as orientações sobre saúde vocal e otimizando o trabalho de prevenção do aparecimento de patologias vocais.

Título: Evolução da Audibilidade e da Percepção de Sons em Crianças com e sem Citomegalovirus
Autor Principal: Flavia Alves Bagatini
Coautores: Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez, Carla Gentile Matas, Robinson Koji Tsuji, Debora Maria Befi-Lopes
Resumo: Objetivo: Analisar o desenvolvimento das habilidades auditivas em crianças com Citomegalovírus (CMV) usuárias de Implante Coclear (IC). Método: a pesquisa 
foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq), da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP), sob protocolo número 011/11. Trata-se de um estudo retrospectivo, longitudinal e avaliativo, realizado por meio da análise 
do banco de dados do Grupo de Implante Coclear do HCFMUSP. Foram incluidos prontuários de crianças usuárias de IC, segundo a presença dos dados no prontuário 
necessários para a coleta, sendo 15 sem diagnóstico de CMV selecionados aleatoriamente entre as 450 crianças implantadas em nosso serviço, e três com diagnóstico 
de CMV. As médias dos limiares audiométricos em campo sonoro com IC e as categorias de percepção auditiva foram comparados entre os dois grupos de crianças. Os 
dados foram coletados nos momentos: pré-operatório, aos seis e doze meses pós-operatório. Resultados: Após doze meses de estimulação, as crianças dos dois grupos 
apresentaram melhora nos limiares de audibilidade com o IC. Relativo às habilidades auditivas, 60% das crianças do grupo sem CMV e 66,6% das com CMV evoluíram, 
mas diferentemente. Conclusão: Os resultados sugerem que o IC promove melhoria nos limiares de audibilidade e nas habilidades auditivas em crianças com e sem CMV. 
Sugere-se que o CMV só, como causa de surdez, não é contra-indicação para o IC. Se o diagnóstico dos pacientes for feito precocemente, o IC pode trazer benefícios 
consideráveis a essa população.

Título: Perfil Dos Pacientes Atendidos em Uma Clínica Especializada em Comunicação da Cidade de Porto Alegre - RS.
Autor Principal: Renata Adams Fernandes
Coautores: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor, Virgínia Leão Schell, Milene Carvalho, Marcelle Robaina, Mayara Szortika
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil dos pacientes atendidos em uma clínica especializada em comunicação da cidade de Porto Alegre - RS. Material e Métodos: O estudo 
foi realizado a partir da coleta e análise dos dados verificados nos prontuários dos pacientes referentes ao gênero, à faixa etária e ao diagnóstico fonoaudiológico. 
a amostra foi constituída por todos os indivíduos atendidos por estagiárias de fonoaudiologia da UFCSPA, sob a supervisão de duas fonoaudiólogas em uma clínica 
especializada em comunicação da cidade de Porto Alegre, no período de março de 2010 a abril de 2011. Resultados: Todos pacientes realizaram uma triagem na 
instituição com otorrinolaringologista, assistente social e fonoaudiólogo para, posteriormente receberem atendimento fonoaudiológico. Foram atendidos 35 pacientes, 
com idade média no dia da avaliação fonoaudiológica de 10,6 anos. Destes, 74,3% eram meninos e 25,7% eram meninas. Quanto ao diagnóstico fonoaudiológico, 
46,1% foram de desvio fonológico evolutivo, 23% de atraso global de linguagem, 12,8% de gagueira, 7,7% de desvio fonático, 5,2% de distúrbio de aprendizagem, 
2,6% de déficit de consciência fonológica e 2,6% de dificuldades de comunicação oral. Conclusões: O perfil dos pacientes atendidos pela fonoaudiologia nesta clínica 
é caracterizado pela prevalência do gênero masculino, com idade média de 10,6 anos e diagnóstico fonoaudiológico de desvio fonológico evolutivo. Os resultados 
permitem conhecer o perfil da população atendida e, desta forma, melhor preparar os alunos do curso de Fonoaudiologia para o atendimento desta. Além disso, reforçam 
características presentes na literatura e na clínica terapêutica, contribuindo para a caracterização da prevalência dos distúrbios de linguagem.

Título: Protocolo de Avaliação do Risco Para Disfagia Infantil (PROARDI)
Autor Principal: Fabíola Custódio Flabiano Almeida
Coautores: Suelly Cecilia Olivan Limongi, Karina Elena Bernardis Bühler
Resumo: O objetivo deste estudo foi o desenvolvimento de um protocolo piloto de avaliação do risco para disfagia infantil (PROARDI), compreendendo a faixa etária 
de 1 mês a 14 anos e 11 meses. O PROARDI foi desenvolvido com base na literatura referente à avaliação do risco para disfagia, considerando-se as particularidades 
da dinâmica da deglutição infantil nas diferentes faixas etárias. a escala de risco para a disfagia infantil foi desenvolvida com base na escala de severidade da disfagia 
(O’ Neil el al, 1999) e na escala FOIS (Crary et al, 2005). a fim de se verificar a viabilidade da aplicação do protocolo e relevância dos itens para a determinação do risco 
para disfagia, este foi aplicado por três fonoaudiólogas em 15 crianças internadas no Hospital Universitário da USP, para as quais havia sido solicitada avaliação da 
dinâmica da deglutição. Foram realizadas revisões, inclusões e exclusões de itens de acordo com as considerações realizadas pelas fonoaudiólogas, até a elaboração 
de sua versão final. Como resultado, o PROARDI é apresentado contendo uma folha de rosto; cinco formulários de avaliação, diferenciados de acordo com cada faixa 
etária; e pela escala de risco para disfagia infantil. Tal protocolo permite ao fonoaudiólogo identificar as alterações na dinâmica da deglutição em crianças, caracterizar 
os sinais clínicos sugestivos de penetração laringo-traqueal, e determinar o risco para disfagia infantil. Trata-se, portanto, de um instrumento importante à prática cínica 
fonoaudiológica, visto que não existe, até o momento, um protocolo validado voltado para a determinação do risco para disfagia infantil.
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Título: Ambientes Favoráveis Versus Ambientes Pouco Favoráveis e Neutros: Análise e Comparação das Mudanças Ocorridas no Percentual de Consoantes Corretas-
Revisado
Autor Principal: Fernanda Marafiga Wiethan
Coautores: Helena Bolli Mota
Resumo: Objetivo: Verificar e comparar as mudanças ocorridas no Percentual de Consoantes Corretas-Revisado (PCC-R) de dois grupos de crianças com desvio 
fonológico, um em cujo tratamento foram utilizadas palavras-alvo com contextos fonológicos favoráveis e outro em que foram utilizados os contextos pouco favoráveis 
e neutros, na aquisição das fricativas /z/, /S/ e /Z/. Relato de Caso: Os sujeitos foram seis crianças com desvio fonológico e idades entre 4:7 e 7:8, autorizadas a 
participarem da pesquisa. As crianças receberam terapia através de um projeto de pesquisa vinculado à UFSM, devidamente aprovado pelo comitê de ética e pesquisa. 
Realizaram-se exames fonoaudiológicos e complementares para o diagnóstico de desvio fonológico. a seleção das palavras-alvo de terapia baseou-se no cálculo do peso 
fonológico das mesmas conforme Blanco-Dutra (2009). Metade das crianças foi tratada com palavras em que o fonema-alvo encontrava-se em contexto favorável e a 
outra metade com palavras pouco favoráveis e neutras. Foram realizadas oito sessões terapêuticas e, após estas, realizou-se nova avaliação de fala. Analisaram-se as 
mudanças no PCC-R por meio do Teste de Wilcoxon (p<0,05). Os resultados indicaram que o aumento do PCC-R foi estatisticamente significante para todos os sujeitos. 
Entretanto, na comparação entre os grupos favorável versus pouco favorável e neutro não houve diferença significante. Conclusão: a terapia resultou em evolução 
significativa no PCC-R de todos os sujeitos, porém a utilização de palavras-alvo com ambientes fonológicos favoráveis não determinou melhor evolução terapêutica 
nos casos analisados.

Título: Ocorrência de Tontura e Zumbido em Pacientes com Perda Auditiva Atendidos No Setor de Audiologia do Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro No Período de 
Novembro de 2009 a Setembro de 2010
Autor Principal: Jacnicele Cerbaro
Coautores: Luiza Lobe Signori, Sabrina da Silva Barros, Elenara Borges Silveira Franzoi, Aline Domingues Chaves Aita
Resumo: Objetivo: Descrever a ocorrência de tontura e zumbido em pacientes com perda auditiva atendidos no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro no período de 
novembro de 2009 a setembro de 2010. Método: Estudo quantitativo através da análise de dados coletados em 1016 prontuários de pacientes do setor de Audiologia, 
o que possibilitou a verificação dos dados: gênero, idade, perda auditiva, presença de tontura e zumbido nessa população. Foram excluídos do estudo indivíduos com 
limiares auditivos normais. Resultados: Foram analisados 1016 prontuários de pacientes, sendo 465 mulheres e 551 homens, na faixa etária de 6 a 92 anos, e média 
de 63 anos. Os principais achados foram: 647 indivíduos com zumbido, 418 com tontura e 281 apresentaram os dois sintomas, sendo que todos eles possuem perda 
auditiva. Conclusão: Foi observado que a população analisada em sua maioria foi composta por idosos. a queixa otoneurológica mais referida por esta amostra foi o 
zumbido, porém se faz necessário uma pesquisa mais detalhada para caracterização desse sintoma. Com base nisso, também se sugere a realização de mais ações 
preventivas relacionadas à saúde auditiva focadas na terceira idade.

Título: Evolução Audiométrica em Usuários de Implante Coclear Multicanal
Autor Principal: Dorilan Rodrigues da Cruz
Coautores: Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez, M. Valeria Schmidt Goffi-Gomez, Ana Cristina Hoshino, Talita Fortunato, Carla Gentile Matas, Debora Befi-Lopes
Resumo: Objetivo: Analisar a detecção auditiva de adultos e crianças com implante coclear (IC) em períodos pré e pós-operatórios. Método: Estudo seccional retrospectivo 
a partir de banco de dados, aprovado pela Comissão de Ética HCFMUSP, sob processo número 779/06. Foram incluídos na amostra indivíduos implantados cujos 
prontuários possuíam dados dos limiares audiométricos com próteses auditivas, e aos 3, 6 e 12 meses de uso do IC. Setenta e dois pacientes contemplaram os critérios, 
divididos em dois grupos por faixa etária: GI (até 17 anos) e GII (18 a 66 anos). O grupo GI tinha idade média na data da cirurgia de 7,4 anos e média de 6,6 anos de 
privação auditiva. O grupo GII tinha 38,7 anos e 18 anos, respectivamente. Foram usadas a Análise de Variância (ANOVA) de um fator para verificar a interação entre as 
médias dos limiares audiométricos e o tempo transcorrido após o IC. Resultados: Encontramos interação significante entre o tempo (F(3,140)=91,973, p=0,00) e a média 
de limiares auditivos. Na análise das médias dos limiares audiométricos obtidos aos 3 meses após o implante, observamos que 15 pacientes do grupo GI e 26 pacientes 
do grupo GII alcançaram limiares em torno de 30dBNA. Entretanto, 14 do grupo GI e 10 do grupo GII não alcançaram limiares até 30 dBNA com 1 ano após o implante. 
Conclusão: Uma mudança significativa da audição pode ser observada a partir de três meses após o IC, porém este resultado não é preditivo para todos os implantados.

Título: Dificuldades Audititivas Auto-Declardas - Dados Preliminares de Estudo Populacional
Autor Principal: Tássia do Carmo Santos Azarias
Coautores: Bárbara Niegia Garcia de Goulart, Vanessa de Oliveira Martins, Brasília Maria Chiari
Resumo: A comunicação é uma necessidade vital do ser humano, meio pelo qual o indivíduo mantém as possíveis trocas em suas relações sociais, permitindo o 
aproveitamento pleno das experiências já vividas. Comunicar é compartilhar idéias e pensamentos por meio da linguagem, sendo a linguagem falada a mais utilizada 
no mundo e, para tanto, entre outros aspectos, é necessária a preservação da audição. a proporção da população que apresenta dificuldades de comunicação aumenta 
progressivamente com a idade, associada à perda auditiva e a degeneração de fatores cognitivos, sendo a deficiência auditiva a privação sensorial de maior prevalência 
nesta população. Estudos brasileiros revelam que a deficiência auditiva acometeria em torno de 60% da população idosa residente no Brasil, sendo esta variável com 
relação aos diferentes graus e limitações sociais. Objetivo: Investigar a relação entre a faixa etária e alteração auditiva em uma amostra da população residente em 
Porto Alegre (RS). Metodologia: a partir de amostra populacional domiciliar, 412 sujeitos foram entrevistados por meio de protocolo previamente estruturado. Resultado: 
Verificou-se que 13,5% da população estudada referiu algum grau de deficiência auditiva. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram risco relativo 8,32 vezes maior 
de perda auditiva em relação aos demais entrevistados. O risco atribuído à idade foi de 69%. Conclusão: Os achados corroboram outros estudos, demonstrando relação 
diretamente proporcional entre envelhecimento e aumento do risco de perda auditiva.
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Título: Triagem Imitanciométrica e de Processamento Auditivo em Escolares
Autor Principal: Mariana Citton Padilha Dos Reis
Coautores: Cristina Loureiro Chaves Soldera, Camila Lucia Etges, Pricila Sleifer
Resumo: Objetivo: verificar os achados da triagem imitanciométrica e dos testes da avaliação simplificada de processamento auditivo em escolares. Material e método: 
participaram da pesquisa alunos de 1ª a 4ª séries, de sete a dez anos de idade, de uma escola de ensino público de Porto Alegre. Foram avaliados 130 escolares na 
triagem imitanciométrica, que foi constituída por timpanometria e pesquisa do reflexo acústico ipsilateral e avaliação simplificada do processamento auditivo, incluindo 
testes de localização sonora, memória sequencial para sons verbais e memória sequencial para sons não verbais. Resultados: na triagem imitanciométrica 43,08% 
dos escolares passaram, tendo a curva tipo a (Jerger) como mais frequente. O reflexo acústico em 4000 Hz teve percentual de presença inferior comparado com os 
demais. Passaram nos testes da avaliação simplificada do processamento auditivo 76,15% das crianças. Foi observado que o teste no qual os escolares obtiveram pior 
desempenho foi o de memória sequencial para sons verbais. Falharam na triagem imitanciométrica e na avaliação simplificada de processamento auditivo 12,3% dos 
escolares. Conclusões: a curva timpanométrica tipo a foi a mais frequente na população estudada. Na avaliação simplificada do processamento auditivo a maioria dos 
sujeitos passou, tendo maior frequência de acertos no teste de localização sonora. Não houve associação estatística entre o resultado da triagem imitanciométrica e 
o resultado da avaliação simplificada de processamento auditivo. Apesar dos resultados obtidos não terem apresentado associação significativa, observou-se que a 
triagem auditiva é um instrumento de grande importância para detectar possíveis alterações auditivas que podem interferir no aprendizado escolar.

Título: Perfil Dos Pacientes Atendidos no Treinamento Auditivo Realizado No Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro da Faculdade Fátima
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Angélica Focchesato, Aline Domingues Chaves Aita, Francine Pimentel Hoher da Silveira, Maria Inês Dornelles da Costa Ferreira, Daniela de Oliveira Franken
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil dos pacientes que realizaram o treinamento auditivo no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro da Faculdade Fátima. Material e 
Método: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, a partir da coleta de dados dos prontuários dos pacientes no período de 02/10 a 03/11, que permitiram a 
elaboração de um perfil inicial dos usuários desse serviço. Para a constituição dessa amostra foram selecionados os pacientes que finalizaram o treinamento auditivo 
(TA). Foram investigadas informações quanto a: idade, gênero, adaptação unilateral/bilateral, resultado do TA e local de origem. Resultados: Finalizaram o TA 80 
pacientes, sendo que destes 44 são do sexo masculino e 36 do sexo feminino. Sete pacientes possuem idade entre 40/50 anos, 19 entre 51/60 anos, 17 entre 61/70, 28 
entre 71/80, 08 entre 81/90 anos e 01 paciente entre 91/100 anos. Dos 80 pacientes 79 possuem adaptação bilateral e somente um unilateral. em relação ao local de 
origem 52 pacientes são de Caxias do Sul e 28 são de outras localidades. Quanto aos resultados obtidos na TA 29 pacientes finalizaram com algum tipo de dificuldade 
nas habilidades trabalhadas. Conclusão: O conhecimento do perfil dos pacientes atendidos é fundamental para direcionar o treinamento auditivo às especificidades de 
cada indivíduo aprimorando, assim, a qualidade do serviço.

Título: Avaliação da Tontura Pela Posturografia Dinâmica Computadorizada em Pacientes com Sintomas Vestibulares.
Autor Principal: Carla Fonseca Moraes Tonelini
Coautores: Miguel Ângelo Hyppolito
Resumo: OBJETIVO: Avaliar o equilíbrio corporal de pacientes com sintomas vestibulares pelo Teste de Integração Sensorial (TSI) da Posturografia Dinâmica 
Computadorizada. MATERIAL e MÉTODOS: Foram avaliados 21 sujeitos de ambos os sexos, com idade média de 60,2, com queixa de tontura em atendimento no 
Centro de Reabilitação da Audição e Equilíbrio do HC-FMRP. Para obtenção do TSI foi utilizada a plataforma dinâmica acoplada ao programa Synapsys-Versão 2.7. Os 
sintomas referidos pelos pacientes foram coletados do prontuário médico. RESULTADOS: O TSI mostrou que no sentido ânteroposterior, 11 sujeitos (52,4%) apresentaram 
alteração no Sistema Proprioceptivo (SP), 10 (47,6%) no Sistema Visual (SV) e 17 (80,9%) no Sistema Vestibular (SVR). No sentido látero lateral 6 sujeitos (28,6%) 
apresentaram alteração no SP, 5 (23,8%) no SV e 5 sujeitos (23,8%) no SVR. Portanto o SP e SVR foram os mais prejudicados. O SP é sensível aos movimentos rápidos, 
como os produzidos por perturbações repentinas nas posições articulares; o sintoma de desequilíbrio foi um dos mais referidos pelos pacientes (81%) e pode ser devido 
à alteração do SP nesses sujeitos. Outros sintomas bastante referidos pelos pacientes foram: a tontura ao abaixar e/ou levantar a cabeça (70%) e tontura associada à 
movimentação cefálica (70%), muito comum em indivíduos com alteração no SVR, pois os sujeitos apresentam percepções anormais de movimento ao movimentar a 
cabeça1. CONCLUSÃO: Os resultados da PDC mostraram importantes alterações de equilíbrio, evidenciadas principalmente no SVR e SP. Existe relação entre os sintomas 
vestibulares referidos pelos pacientes e as respostas do exame de PDC.

Título: Terapia Cognitivo Comportamental no Tratamento do Zumbido
Autor Principal: Lisiane Holdefer
Resumo: OBJETIVO: Verificar na literatura científica a utilização e eficácia da terapia cognitivo comportamental (TCC) no tratamento do zumbido. LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO: Apesar de no Brasil encontrarmos apenas um relato da utilização da TCC no tratamento do zumbido esta tecnica é bastante utilizada e pesquisada 
internacionalmente. Estudos mostram que 50% dos pacientes com zumbido apresentam desordem afetiva média a moderada. Os pacientes que somatizam seus 
problemas no zumbido são difícieis de ajudar. Outros se tornam seriamente deprimidos. (Hawthorne e O´Connor, 1987) a TCC foi originalmente desenvolvida e avaliada 
no tratamento de desordens de depressão e ansiedade. Ela postula que os pensamentos maladaptaivos e crenças disfuncionais, afetam o equilíbrio emocional do 
paciente e se sua cognição for modificada, seu problema emocional será automaticamente reduzido. Baseado nisso e resultados de estudos, características cognitivas 
são, fatores importantes para adaptação psicológica dos pacientes com zumbido. Características cognitivas como pensamentos catastróficos relacionado ao zumbido 
possuem um papel importante no sofrimento, severidade e incômodo causado pelo zumbido. (Lee et al, 2004) CONCLUSÕES: Intervenções cognitivas podem ser de 
grande ajuda para sintomas físicos e importantes para adaptação psicológica dos pacientes com zumbido. O tratamento do zumbido utilizando técnicas da psicologia 
cognitivo comportamental mostra-se promissora e eficaz no tratamento do zumbido. (Londero et al, 2006; Rief et al, 2005; KaldoSandstrom ,2002; Anderson, 2002)
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Título: A Visão Ampliada da Fonoaudiologia em um Caso de Disfagia Orofaríngea Severa.
Autor Principal: Leila Cabral Cruz
Coautores: Fabiana Ventura Maymone, Taís A. de Godoi Escarpelini
Resumo: Objetivo: Evidenciar a visão holística da fonoaudiologia frente a um caso de disfagia severa e mostrar o impacto do trabalho em sua sobrevida. Relato de Caso: 
G.S., seis anos, diagnóstico de paralisia cerebral (anóxia neonatal). Aos cinco meses realizou traqueostomia e gastrostomia. Permaneceu internado um ano e quinze dias, 
na companhia perseverante de sua mãe, cujo olhar se fixava apenas aos estomas e procedimentos invasivos. Foi avaliado em Janeiro/2007. Evidenciado disfagia severa 
(aspiração salivar maciça). Iniciou o atendimento em Junho/2007. Realizou-se adaptação da válvula passy-muir associada à terapia indireta e direta. Não apresentou 
melhora significativa na deglutição, mas este recurso proporcionou, através da tosse eficaz, a mobilização da secreção, agora expelida pela via aérea superior. O 
conhecimento técnico associado à visão holística permitiu que o terapeuta significasse para a mãe expressões como a troca de olhares e o sorriso. Iniciou-se trabalho de 
comunicação alternativa. em 2008 o quadro clínico piorou por convulsões e consequentemente hipersecreção. Houve involução terapêutica. Realizou aplicação de botox 
nas glândulas parótida e submandibular, porém o procedimento foi eficaz por apenas duas semanas. Devido às recorrentes internações por broncopneumonia aspirativa, 
foi encaminhado para equipe otorrinolaringológica de um hospital-escola. Realizou desconexão laringo-traqueal (maio/2010), reduzindo brutalmente a quantidade 
de aspirações diárias. Família foi encaminhada ao serviço de Psicologia objetivando ampliar as estratégias terapêuticas e sociais com paciente/família. Conclusão: 
Compreender que ser terapeuta é transcender o conhecimento neuromotor, possibilitou à família descobrir um filho que além das limitações tinha também desejos e 
sensações, melhorando sua qualidade de vida e sobrevida.

Título: Achados Audiológicos em um Recém Nascido Portador de Síndrome Cornélia de Lange: Relato de Caso
Autor Principal: Camila Viganó
Coautores: Sandra Nunes Alves Viacelli, Raquel Menegat, Francine da Silveira , Aline Domingues Chaves Aita, Luiza Signori
Resumo: Objetivo: Descrever os achados audiológicos de um recém nascido portador da Síndrome Cornélia de Lange atendido no Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro da 
Faculdade Fátima. Relato de Caso: Estudo descritivo de um caso de Síndrome Cornélia de Lange, atendido no setor da Triagem Auditiva Neonatal (TAN) do Centro de Saúde, 
no período de 08/06/2010 a 27/08/2010. a paciente foi encaminhada ao Serviço pela Secretaria Municipal de Saúde do seu município de origem. Sua audição foi avaliada 
através de Emissões Otoacústicas por Estímulo Transiente (TE), Produto de Distorção (PD) e registro dos Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico (PEATE). a partir 
dos resultados, houve discussão com a equipe e encaminhamento ao serviço de Alta Complexidade para continuar o diagnóstico e reabilitação fonoaudiológica. Obteve-se 
ausência de respostas tanto em EOA-TE e PD, sem sinais sugestivos de alterações de orelha externa e/ou média na avaliação otorrinolaringológica. No PEATE, as respostas 
sugeriram integridade da via auditiva de tronco encefálico e alteração sensorial nas frequências testadas, com limiar eletrofisiológico de 50dBNA na OD e 60 dBNA na OE, 
caracterizando perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado. Conclusões: Os achados audiológicos confirmaram a presença de perda auditiva e as características 
físicas da paciente coincidem com a Síndrome Cornélia de Lange. Conforme determinação da Política Nacional de Saúde Auditiva, a paciente foi encaminhada para um 
Serviço de Alta Complexidade, a partir desse diagnóstico, será submetida à reabilitação auditiva e fonoaudiológica.

Título: Relações Entre Os Fricativos /S/ e /Z/ e Entre As Vogais /E/ Áfono e /E/ Sonoro
Autor Principal: Joziane Padilha de Moraes Lima
Coautores: Carla Aparecida Cielo , Bruna Franciele da Trindade Gonçalves, Mara Keli Christmann
Resumo: Objetivo: verificar os resultados das relações entre os fricativos /s/ e /z/ (s/z) e entre as vogais /e/ áfono e /e/ sonoro (�/e) de sujeitos com afecções laríngeas 
organofuncionais (ALOF). Material e método: pesquisa transversal, exploratória, não experimental, quantitativa, retrospectiva em banco de dados, dos resultados das 
relações s/z e �/e de sujeitos com diagnóstico otorrinolaringológico de ALOF. Resultados: encontraram-se registros de 18 sujeitos com ALOF, sendo 16 do sexo feminino 
(88,88%) e dois (11,11%) do sexo masculino. Na relação �/e, houve oito sujeitos (44,44%) com resultado dentro da normalidade, cinco (27,77%) abaixo e cinco 
(27,77%) acima. Na relação s/z, dez (55,55%) apresentaram resultados dentro da normalidade e oito (44,44%) acima. Sete sujeitos (38,89%) apresentaram a mesma 
classificação para as duas medidas, sendo que quatro (57,14%) apresentaram ambas as relações dentro da normalidade e três (42,85%) apresentaram as relações 
acima. O restante (11; 61,11%) apresentou resultados divergentes para as duas medidas, sendo que quatro (36,36%) apresentaram valores da relação s/z normais e �/e 
abaixo da normalidade; dois (18,18%) apresentaram valores de s/z normais e �/e acima; quatro (36,36%) apresentaram valores de s/z acima e �/e normal e um (9,09%) 
apresentou valor da relação s/z acima e �/e abaixo. Conclusão: houve concordância nos resultados entre duas medidas comparadas, sendo que a maioria apresentou 
resultados distintos, ao contrário do esperado, já que ambas se propõe a avaliar o mesmo fenômeno. Com isso, salienta-se a importância da análise conjunta de todos 
os dados das avaliações fonoaudiológicas para a correta interpretação dos resultados.

Título: Orientações e Terapêuticas No Pós-Operatório Das Fonocirurgias: Revisão de Literatura
Autor Principal: Fernanda Maria de Oliveira
Coautores: Lilian Neto Aguiar-Ricz, Hilton Marcos Alves Ricz
Resumo: Objetivo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura a respeito das recomendações e ações preventivas e/ou resolutivas consideradas 
importantes no pós-operatório para o sucesso das fonocirurgias. Método: Foi realizada busca nas bases de dados Medline, Lilacs e Scielo, utilizando como palavras-chave 
nas buscas as palavras “phonosurgery” e “microlaryngoscopy”. Foram excluídos os artigos anteriores a 2000 e os que não disponibilizavam das revistas online. Foram 
incluídos apenas estudos realizados com seres humanos ou revisões de literatura. Resultados: Para a palavra “phonosurgery” foram encontrados 59 artigos dentro 
dos critérios citados. Destes, apenas 11 se referiram às ações pós-operatórias. Utilizando a palavra “microlaryngoscopy” foram encontrados 175 artigos que estavam 
nos critérios supracitados. Destes, somente 3 relataram cuidados pós-operatórios. Os tratamentos citados foram: terapia e orientações anti-refluxo gastroesofágico ou 
laringofaríngeo (5), controle de processos inflamatórios e alérgicos (3), controle de doenças pulmonares (1) e terapia fonoaudiológica (10). As recomendações oferecidas 
foram quanto ao abuso vocal (4), repouso vocal absoluto (2) e parcial (1), interrupção do tabagismo (4) e do etilismo (3) e realização de atividades físicas (1) . Quatro 
artigos citaram a importância dos cuidados especiais com o profissional da voz, principalmente aquele considerado “de elite”. Conclusão: Apesar de ser reconhecida 
a importância dos cuidados no pós-operatório das fonocirurgias, ainda não há consenso sobre quais são realmente seguidas e há poucas publicações sobre sua 
efetividade. O tratamento mais relatado foi a fonoterapia pós-operatória.
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Título: Ocorrência de Rinite e ou Sinusite em Crianças Disfônicas
Autor Principal: Famiely Colman Machado
Coautores: Joziane Padilha de Moraes Lima, Carla Franco Hoffmann, Carla Aparecida Cielo
Resumo: Objetivo: verificar a ocorrência de rinite e ou sinusite em crianças com disfonia Material e método: pesquisa retrospectiva em banco de dados, transversal, 
exploratória e descritiva sobre os registros de crianças, de ambos os sexos, com disfonia atendidas numa clínica-escola de Fonoaudiologia. Foram excluídos da pesquisa 
os registros de crianças com distúrbios neurológicos, alterações morfológicas e ou auditivas. Foram levantados os dados sobre a idade, o sexo, a presença ou ausência 
de rinite e ou sinusite. Os dados foram tabulados e foi realizada a estatística descritiva (percentual). Resultados: foram encontrados 43 registros de crianças disfônicas 
atendidas na clínica-escola, de ambos os sexos, sem distúrbios neurológicos, alterações morfológicas e ou auditivas. Dessas, 23 (53,4%) apresentavam rinite e ou sinusite 
associadas à disfonia. a faixa etária pesquisada foi dos três aos 11 anos, com média de sete anos e seis meses. O número de sujeitos disfônicos foi maior no sexo 
masculino (28; 65,1%). Conclusão: houve maior ocorrência de rinite e ou sinusite em crianças com disfonia corroborando os achados da literatura que apontam esses 
distúrbios alérgicos como frequentes em crianças. Ainda, devido ao seu poder ressecante da mucosa oral e nasal, podem causar maior atrito e acúmulo de secreção nas 
pregas vocais, sobrecarga vocal, irritação e edema. O resultado referente à faixa etária permite concluir que a maioria das crianças disfônicas estava em idade escolar e 
era do sexo masculino, podendo-se relacionar esse resultado com o tipo de condutas e brincadeiras preferidas pelos meninos que favorece o abuso vocal.

Título: Tempos Máximos de Fonação em Mulheres com Disfonias Afecções Laríngeas Organofuncionais
Autor Principal: Joziane Padilha de Moraes Lima
Coautores: Carla Aparecida Cielo , Bruna Franciele da Trindade Gonçalves, Mara Keli Christmann
Resumo: Objetivo: verificar e correlacionar os tempos máximos de fonação (TMF) de vogais e os tipos de afecções laríngeas organofuncionais (ALOF) de mulheres adultas. 
Material e método: pesquisa transversal, exploratória, não experimental, quantitativa, retrospectiva em banco de dados, de medidas dos TMF das vogais [a, i, u] de 29 
mulheres com idades entre 18 e 40 anos, com diagnóstico otorrinolaringológico de ALOF, utilizando-se o Teste exato de Fisher com p< 0,05. Resultados: verificou-se que 
22 mulheres (75,86%) apresentavam nódulos vocais, sendo este dado estatisticamente significante (p=0,0016), seis (20,69%) apresentavam edema de prega vocal, e uma 
(3,45%) apresentou pólipo vocal. Das mulheres com nódulos vocais, a maioria percentual (16; 72,73%) obteve TMF reduzidos; das mulheres com edema de prega vocal, 
todas (6;100%) apresentaram TMF reduzidos, e a única com pólipo vocal obteve valores de TMF normais, não havendo significância estatística (p=0,086). Conclusão: Não 
houve correlação significativa entre os TMF de vogais e os tipos de ALOF no grupo de mulheres adultas estudado. No entanto, verificou-se que os nódulos vocais foram a 
ALOF significativa no grupo, concordando com a literatura que os aponta como mais frequente no sexo feminino. Ainda, as medidas dos TMF encontraram-se reduzidas na 
maioria percentual da amostra, fato que pode ser justificado pela a coaptação glótica incompleta ocasionada pelas lesões de borda de pregas vocais.

Título: Alterações do Sistema Estomatognático em Indivíduos Disfônicos
Autor Principal: Bruna Franciele da Trindade Gonçalves
Coautores: Carla Aparecida Cielo, Andrielle de Bitencourt Pacheco , Mara Keli Christmann, Joziane Padilha de Moraes Lima, Ana Paula Blanco-Dutra e Ana Maria Toniolo 
da Silva
Resumo: Objetivo: verificar a ocorrência de alterações do sistema estomatognático (ASE) em indivíduos com disfonia. Metodologia: pesquisa transversal, exploratória, 
não experimental, quantitativa, retrospectiva, em banco de dados de uma clínica-escola de Fonoaudiologia, sobre ASE estruturais e ou funcionais encontradas em 
indivíduos com diagnóstico fonoaudiológico de disfonia funcional (DF) e em indivíduos com diagnóstico fonoaudiológico de disfonia organofuncional (DOF). Resultados: 
registros de 92 indivíduos com diagnóstico fonoaudiológico de disfonia, sendo que 79 (85,86%) apresentavam ASE e 13 (14,13%) não apresentavam. Houve 38 
(48,10%) indivíduos com DF e 41 (51,89%) com DOF. No grupo com DF, 19 (50%) indivíduos apresentaram ASE estruturais e funcionais; 17 (44,73%) apresentaram 
ASE estruturais; e dois (5,26%) ASE funcionais. No grupo com DOF, 22 (53,65%) indivíduos apresentaram ASE estruturais; 15 (36,58%) ASE estruturais e funcionais; e 
quatro (9,75%) apresentaram ASE funcionais. Conclusão: a maioria dos indivíduos disfônicos apresentou ASE, predominando as ASE estruturais associadas às funcionais 
no grupo de DF e as ASE estruturais no DOF. Pela alta ocorrência de ASE encontradas, enfatiza-se a importância da adequada avaliação miofuncional em pacientes 
disfônicos, a fim de detectar ASE que possam interferir na produção vocal.

Título: Marcadores Diagnósticos do Transtorno Fonológico
Autor Principal: Márcia Mathias de Castro
Coautores: Haydée Fiszbein Wertzner
Resumo: Objetivo: verificar a contribuição do índice de inconsistência de fala(IIF) e de estimulabilidade como marcadores diagnósticos em crianças com transtorno 
fonológico (TF). Material e método: Foram avaliadas 130 crianças com idades entre 5:0 e 10:10 anos, 55 com transtorno fonológico(grupo pesquisa) e 75 sem alterações 
fonológicas(grupo controle). Após a avaliação da Fonologia, para cada som ausente do inventário fonético foi verificada a estimulabilidade. O IIF foi verificado em três 
nomeações de 25 figuras. Resultados e conclusões: As crianças do grupo pesquisa foram mais inconsistentes sob influência do gênero e da idade(p=0,001,regressão 
linear). As crianças do grupo controle não tiveram sons ausentes do inventário. No grupo pesquisa foi possível separar sujeitos que apresentaram sons ausentes, para 
os quais foi aplicada a estimulabilidade. a maioria das crianças foi estimulável aos sons ausentes, o que sugere dificuldade em aplicá-los às situações comunicativas. Os 
sujeitos mais novos, independente do gênero, e as crianças mais inconsistentes apresentaram mais sons ausentes; porém, a maioria foi estimulável. O IIF mostrou-se 
independente(p=0,136,Fisher) em relação à estimulabilidade o que mostra que aferem aspectos distintos. Os resultados sugerem que a programação fonológica, medida 
pelo IIF, se aprimora com a idade e ocorre de forma diversa entre os gêneros. a produção motora da fala, medida pela estimulabilidade também se desenvolve com a 
idade e demonstrou semelhança no desempenho quanto ao gênero. As medidas estudadas mostraram-se eficazes para diferenciar crianças com e sem TF e contribuíram 
para identificação das dificuldades evidenciando serem complementares e cooperarem na detecção de marcadores diagnósticos do TF.
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Título: Perfil Linguístico e Cognitivo de Pacientes com Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica Neonatal: Estudo Piloto.
Autor Principal: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor
Coautores: Chenia Caldeira Martinez, Renata Adams Fernandes, Laura Kolowski, Fernanda Quadros, Ana Guardiola
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil linguístico e cognitivo de crianças com diagnóstico de Encefalopatia Hipóxico-isquêmica Neonatal (EHIN). Material e Métodos: Trata-se 
de um estudo piloto com coleta transversal, com duração de 10 meses, que avaliou crianças diagnosticadas com EHIN, de ambos os sexos, com idade corrigida de 9 a 24 
meses, encaminhados pela equipe médica do serviço de Neurologia Pediátrica de um Hospital de Porto Alegre. Estes pacientes foram avaliados clinicamente por meio do 
Protocolo de Observação Comportamental da Linguagem e dos Aspectos Cognitivos (Zorzi e Hage, 2004). Resultados: Foram incluídos, nesta pesquisa, 8 crianças com 
idade gestacional média de 30,3 semanas e idade média de 15,5 meses. Destes, 4 (50%) eram meninos. Quanto às características gerais de comunicação, 5 (62,5%) 
apresentaram comunicação intencional plurifuncional, ampla participação no diálogo por meios simbólicos e não verbais e 3 (37,5%) apresentaram comunicação 
intencional com funções primárias por meios não simbólicos, restrita ou ausente participação no diálogo. Quanto aos aspectos do desenvolvimento cognitivo, 4 (50%) 
estavam em transição entre o período sensório-motor e o representativo, 3 (37,5%) estavam no período sensório-motor inicial e 1 (12,5%) estava no período sensório-
motor avançado. Conclusão: Os achados sugerem que esta população está apresentando adequado desenvolvimento linguístico e cognitivo. Este resultado pode ser 
justificado pelo fato de este ser um estudo piloto, com amostragem pequena para definição do perfil lingüístico e cognitivo desta população. Propõe-se dar seguimento 
a este e a outros estudos que visem avaliar as questões da linguagem e da cognição de crianças com EHIN.

Trabalhos Científi cos

Título: Alterações Corporais em Indivíduos Disfônicos
Autor Principal: Bruna Franciele da Trindade Gonçalves
Coautores: Joziane Padilha de Moraes Lima, Carla Aparecida Cielo
Resumo: Objetivo: verificar a ocorrência de alterações corporais em indivíduos disfônicos. Metodologia: pesquisa transversal, exploratória, não experimental, 
quantitativa, retrospectiva, em banco de dados de uma clínica-escola de Fonoaudiologia, sobre alterações corporais encontradas em indivíduos com diagnóstico 
fonoaudiológico de disfonia funcional (DF) e disfonia organofuncional (DOF). Resultados: registros de 74 indivíduos, sendo 32 (43,24%) com DF e 42 (56,75%) com 
DOF. Dos indivíduos com DF, 21 (65,62%) apresentaram hipertensão da cintura escapular associada ou não à alteração postural; seis (18,75%) apresentaram alteração 
postural; quatro (12,5%) apresentaram gestos corporais, vocais e faciais diminuídos durante a fala; e um (3,12%) indivíduo apresentou gestos corporais, vocais e faciais 
aumentados durante a fala. Dos indivíduos com DOF, 25 (59,52%) apresentaram hipertensão da cintura escapular associada ou não à hipertensão de face; oito (19,04%) 
apresentaram alteração postural; 11 (26,19%) apresentaram alteração postural associada ou não à hipertensão de cintura escapular; oito (19,04%) apresentaram gestos 
corporais, vocais e faciais aumentados durante a fala, associados ou não à hipertensão de cintura escapular; e um (2,38%) indivíduo apresentou gestos corporais, vocais 
e faciais diminuídos durante a fala. Conclusão: a maioria dos indivíduos disfônicos, tanto com DF quanto com DOF, apresentou hipertensão da cintura escapular, seguida 
de alteração postural, evidenciando a importância da avaliação corporal em indivíduos disfônicos, tendo em vista que a hipertensão de cintura escapular contribui com 
o quadro de disfonia hipercinética, base das DF e DOF. Além disso, as alterações posturais podem levar à sobrecarga do aparato fonador, contribuindo com os quadros 
de DF e DOF.

Título: Caracterização da População Atendida no Serviço de Fonoaudiologia da USP
Autor Principal: Daniela Regina Molini-Avejonas
Coautores: Larissa Helena Custódio Trigo, Maria Inês Vieira Couto, Cibelle Albuquerque de La Higuera Amato
Resumo: INTRODUÇÃO: O fonoaudiólogo que atua no SUS deve ser generalista, capaz de identificar as questões fonoaudiológicas de maior relevância na sua 
comunidade de abrangência, elaborando e efetivando ações que visam adequar o modelo assistencial e promover medidas preventivas. OBJETIVO: Caracterizar o 
perfil epidemiológico da população assistida pelo Serviço de Triagem Fonoaudiológica do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
FMUSP. MÉTODO: Este estudo foi desenvolvido com todos os 325 sujeitos que passaram pelo serviço de triagem fonoaudiológica durante o ano de 2009. a pesquisa foi 
retrospectiva e compreendeu o levantamento dos prontuários dos sujeitos triados. Foram coletados, registrados e analisados os dados referentes à: idade, origem do 
encaminhamento, faixa etária, hipótese diagnóstica, gênero e encaminhamento efetuado. ANÁLISE DOS DADOS: Os dados obtidos foram tabulados segundo metodologia 
padronizada. O tratamento estatístico implementado foi de natureza descritiva e analítica. RESULTADOS: 216 sujeitos (66,46%) eram do sexo masculino. a faixa etária 
mais acometida foi entre 6 e 10 anos (33,23%). a procura pelo serviço aconteceu, predominantemente, por demanda espontânea (75,69%). a hipótese diagnóstica mais 
freqüente foi a de alteração fonológica (20%). Pôde-se observar que apenas 38 sujeitos (11,70%) foram encaminhados a instituições externas, mostrando que a grande 
maioria foi atendida no Curso de Fonoaudiologia da FMUSP. CONCLUSÃO: Fica clara a necessidade de um maior investimento em ações fonoaudiológicas preventivas 
junto a familiares, instituições educacionais e profissionais da área da saúde envolvidos com crianças de 2 a 10 anos de idade, para que as alterações fonoaudiológicas 
possam ser prevenidas e/ou detectadas precocemente.

Título: Perda Auditiva Neurossensorial Flutuante: Aspectos Etiológicos e Protetização Tardia
Autor Principal: Enma Mariángel Ortiz Torres
Coautores: Dayane Domeneghini Didoné, Joziane Padilha de Moraes Lima, Maristela Julio Costa
Resumo: Objetivo: Apresentar um caso de perda auditiva neurossensorial bilateral, com presença de flutuações nos limiares auditivos e verificar as possíveis etiologias 
para o mesmo. Caso Clínico: Paciente A., do gênero feminino, 23 anos de idade, diagnosticada com perda auditiva neurossensorial bilateral durante a infância, sendo que 
não apresentava queixas referentes à audição e interesse em usar próteses auditivas. Com nove anos de idade a primeira avaliação audiológica da qual se tem registro 
indicou perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderado na orelha direita e moderadamente severo na orelha esquerda. Na ocasião, não houve interesse na 
protetização, pois sua comunicação era satisfatória. a protetização passou a ser considerada pela paciente apenas aos 22 anos, devido ao aumento de suas demandas 
comunicativas. Dos nove aos 23 anos A. apresentou piora e melhora nos limiares auditivos, caracterizando flutuações dos mesmos. Contudo, a etiologia da perda 
auditiva não pode ser estabelecida. Mesmo assim, foram sugeridas pelo médico otorrinolaringologista, três hipóteses etiológicas, sendo as mesmas de origem genética, 
por alterações metabólicas do organismo ou por doenças auto-imunes da orelha interna. Conclusão: As três possíveis etiologias possuem características relacionadas 
à perda auditiva neurossensorial flutuante, assim, o diagnóstico preciso da etiologia tornar-se-ia importante para auxiliar na intervenção médica e fonoaudiológica, 
podendo vir a controlar a evolução dos limiares auditivos. Salienta-se que, a protetização tardia dificultou o processo de adaptação, e que o trabalho de reabilitação 
fonoaudiológica é necessário, pois possibilitaria melhora nas habilidades auditivas.
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Título: A Criança Como Maior Fonte de Ruído em Salas de Aula
Autor Principal: Keila Alessandra Baraldi Knobel
Coautores: Maria Cecília Marconi Pinehiro Lima
Resumo: Objetivo: Identificar percepções das crianças em relação ao ruído em sala de aula e de si mesmas enquanto fontes de ruído. Material e métodos: 476 crianças 
do 2� ao 5� ano de escolas públicas e particulares de Campinas foram aleatoriamente selecionadas e entrevistadas sobre percepção e incômodo em relação ao ruído 
da sala de aula. Resultados: 78,4% das crianças estão insatisfeitas em relação ao nível do ruído nas salas de aula. Crianças de escolas particulares estão mais satisfeitas 
(p=0,006). Segundo 98,9% das crianças, a maior fonte de ruído são “os colegas”. Questionados sobre participação na geração do ruído, 14,3% das meninas e 96,2% 
dos meninos admitiu também fazer barulho, mas procuravam se justificar: “quando outras crianças conversam, fico com vontade de conversar”, “só converso quando 
acabo minha lição”, “falo baixo”, “paro de falar quando a professora pede”. 56,6% reclamaram que o ruído atrapalha a fazer lição, pois interfere na atenção e 
concentração, 10,5% disseram que o ruído atrapalha a entender a professora, 6,3% afirmaram ficar com dor de cabeça e 11,5% com dor de ouvido, sem diferenças por 
gênero (p=0,156). Conclusões: Crianças são a principal fonte do ruído de fundo de salas de aula e também as mais prejudicadas, mas não têm total consciência de seu 
papel na geração do ruído nem autocontrole suficiente para evitá-lo. a conscientização das crianças em relação ao barulho gerado em sala de aula e os prejuízos para 
si mesmas, para colegas e professores é fundamental para que as crianças consigam se autorregular.

Título: Características Vocais de Cantores Populares
Autor Principal: Jayne Guterres de Mello
Coautores: Carla Aparecida Cielo, Fernanda Mariotto Ferreira, Valquíria Zimmer
Resumo: Objetivo: Descrever as características vocais de cantores populares amadores e profissionais. Material e método: 47 cantores amadores e profissionais 
responderam a questões objetivas sobre suas características vocais e hábitos durante os ensaios e shows. Os dados sobre a idade, as características vocais e os hábitos 
foram tabulados e analisados descritivamente em números absolutos e relativos. Resultados: a faixa etária dos participantes foi de 15 a 63 anos (média de 27,96 anos). 
Dos 47 participantes, a maioria (72,34%; 34) não costuma realizar técnicas de aquecimento vocal; apresenta rouquidão frequentemente (63,83%; 30); consome cigarro 
durante os shows (55,32%; 26); não apresenta problema de voz diagnosticado (82,97%; 39); nunca realizou terapia fonoaudiológica (70,21%; 33); utiliza microfone 
durante os ensaios (53,19%; 25); e consome líquidos durante os shows (76,59%; 36). Conclusões: O grupo estudado apresenta hábitos nocivos ao seu instrumento 
de trabalho que é a voz, como o uso de cigarro durante os shows, não realização de aquecimento vocal, o que pode justificar a frequência da rouquidão, mesmo com 
ingestão de líquidos durante os shows e utilização de microfone durante os ensaios. Descritores: Distúrbios da voz, Qualidade da voz, Cantores, Voz.

Título: Avaliação em Serviços de Saúde Auditiva: A Construção de Indicadores de Qualidade Sob a Ótica do Usuário
Autor Principal: Erica Miranda da Silva
Coautores: Alessandra Gianella Samelli, Renata Akiyama
Resumo: OBJETIVO: Construir indicadores de qualidade para o Setor de Audiologia Clínica do Ambulatório de Otorrinolaringologia do Instituto Central do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob ótica do usuário. MATERIAL e MÉTODO: a coleta de dados foi realizada em três etapas: satisfação 
dos usuários a partir de pesquisa de opinião; coleta em prontuário de idade e sexo dos participantes e levantamento de dados para caracterização do serviço. Os dados 
foram compilados e submetidos à análise estatística. RESULTADOS: a pontuação dos questionários foi alta, atingindo um escore médio de 56,8 pontos, o que indica 
um alto nível de satisfação com o serviço. Os dados levantados foram homogêneos e configuram material adequado para a construção de indicadores de qualidade. 
CONCLUSÃO: Os indicadores construídos para o serviço foram: acesso ao atendimento, tempo em sala de espera, acolhimento, atuação profissional, agendamento e 
avaliação do atendimento.

Título: Influência dos Indicadores de Risco Para Deficiência Auditiva Nas Respostas Auditivas Comportamentais
Autor Principal: Dayane Domeneghini Didoné
Coautores: Letícia Regina Kunst, Tainara Milbradt Weich, Cacineli Marion de Franceschi , Tania Tochetto, Ana Cláudia Ourique
Resumo: Objetivo: verificar a ocorrência de indicadores de risco (IR) para a deficiência auditiva e a relação os resultados da etapa de acompanhamento do 
desenvolvimento da função auditiva (ADFA). Material e método: Participaram deste estudo 159 crianças com respostas adequadas à Triagem Auditiva Neonatal e que 
foram reavaliadas, entre cinco e 32 meses, quanto à maturação das vias auditivas no ADFA. Os IR para surdez foram pesquisados na anamnese e, logo após, as crianças 
foram submetidas à observação das respostas comportamentais para sons calibrados (warble) e não calibrados. As respostas para sons não calibrados inferiores a 
90dBNPS foram pesquisadas por meio de sino e chocalho, no plano lateral, superior e inferior. Para sons não-calibrados superiores a 90dBNPS, pesquisou-se o reflexo 
cócleo-palpebral (RCP). As respostas para sons calibrados foram pesquisadas por meio da VRA nas frequências de 500 a 4000Hz, nas intensidades de 20 a 80dBNA. As 
respostas foram consideradas adequadas quando enquadraram-se nos critérios propostos por Azevedo (1995). Resultados: a média de idade das crianças avaliadas no 
ADFA foi 10,5 meses. Dessas crianças, 41,5% apresentaram um ou mais IR, sendo histórico familiar de perda auditiva (28,12%) e prematuridade associada à internação 
em UTIN (20,58%) os mais frequentes. Não foi verificada diferença estatisticamente significante nas respostas comportamentais de crianças com IR, ou seja, o IR não 
produz efeito sobre as respostas. Conclusão: Verificou-se presença de IR em 41,5% das crianças. Contudo, a presença de IR não interferiu nas respostas para os sons 
calibrados e não calibrados.
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Título: Perfil Audiológico Dos Pacientes Atendidos no Setor de Audiologia do Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro
Autor Principal: Camila Viganó
Coautores: Michele Pozzebon, Sabrina da Silva Barros, Elenara Borges Silveira Franzoi, Aline Domingues Chaves Aita
Resumo: Objetivo: Traçar o perfil audiológico dos pacientes atendidos no setor de audiologia do Centro de Saúde Clélia Spinato Manfro no período de dezembro de 2009 a 
março de 2011. Método: Foi realizado um estudo quantitativo transversal, a partir da coleta de dados de 1289 prontuários dos pacientes atendidos entre dezembro de 2009 
e março de 2011. As variáveis analisadas para traçar o perfil dizem respeito às características audiológicas (limiares normais em ambas as orelhas, perda auditiva unilateral 
ou bilateral), tipo de perda auditiva (neurossensorial, mista ou condutiva), gênero, idade e indicação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Resultados: Dos 
1289 pacientes, 47% (605) eram mulheres e 53% (684) eram homens, com faixa etária de 4 a 94, e média de 64 anos. Os principais achados foram: 78% (1011 sujeitos) dos 
indivíduos receberam indicação para prótese auditiva, destes 97,77% (1246 sujeitos) apresentaram perda auditiva bilateral, grande parte dos indivíduos analisados 27% 
(351) possui idade entre 65 e 74 anos. Conclusão: Foi observado que a população analisada apresentou média de idade superior a 60 anos. O tipo de perda auditiva mais 
freqüente foi neurossensorial em ambas as orelhas, para a maior parte da amostra foi indicado AASI. O perfil estabelecido pelo presente trabalho condiz com a literatura, a 
qual cita que os idosos em sua maioria apresentam perda auditiva neurossensorial, bilateral devido o envelhecimento do órgão auditivo.

Título: Conhecimento de Alunos de Fonoaudiologia a Respeito do Uso de Softwares na Prática Profissional
Autor Principal: Karoline Weber Dos Santos
Coautores: Deisi Cristina Gollo Marques Vidor, Renata Adams Fernandes, Carolina Sturm Trindade
Resumo: Objetivos: Averiguar o conhecimento dos estudantes inscritos em uma disciplina eletiva sobre o uso da tecnologia da informação na prática fonoaudiológica. 
Material e Métodos: a coleta de dados se refere a um questionário realizado na disciplina Aplicação Prática do Software Praat na Fonética Acústica, que teve como 
finalidade sondar o conhecimento dos alunos sobre o tema. a população se referia aos 20 alunos matriculados, sendo que 15 compareceram à primeira aula, constituindo 
a amostra. Após a coleta de dados, as questões dissertativas foram agrupadas de acordo com a análise de conteúdo, por semelhança de respostas, assim como as 
questões de múltipla escolha, e calculadas em termos de números absolutos, que serviram de base para a confecção dos gráficos de amostragem. Resultados e 
Conclusões: Quanto aos resultados obtidos, a maioria dos entrevistados citou a área de Voz como aquela em que os softwares encontram maior aplicabilidade. Quanto 
à utilização dos softwares na Fonoaudiologia, a maioria dos dados citados se referem à utilização de softwares em consultórios. Dos softwares citados como conhecidos 
pelos alunos, verifica-se que na sua totalidade foram apresentados a eles curricularmente. Apesar do desconhecimento a respeito do tema, todos os entrevistados 
acreditam que o uso de softwares pela Fonoaudiologia é importante e observam a necessidade de criação de novos softwares para esta área. No entanto, percebe-se 
que suas expectativas estão muito voltadas para sua utilização como uma ferramenta de segurança para firmação das decisões clínicas.

Título: Promoção do Aleitamento Materno: Recém Nascido de Alta Hospitalar Após Frenectomia de Lábio Superior
Autor Principal: Taís A. de Godoi Escarpelini
Coautores: Leila Cabral Cruz, Andressa Robes, Sérgio Yamamoto
Resumo: Objetivo Promover o aleitamento materno exclusivo e garantir o aporte calórico do recém nascido (RN) para o desenvolvimento pôndero-estatural. Relato 
de Caso A.C.M. 16 anos, primigesta, com RN sexo masculino, DN: 04/08/2010, PN: 2.900 g, apgar 9/10, IG: 39 2/7 semanas. Puérpera com ótima produção de leite, 
acompanhada pela sua mãe durante toda internação. Foi solicitada avaliação fonoaudiológica em 06/08/2010 devido à dificuldade de alimentação do RN. Foi 
diagnosticada a inserção anômala do frênulo labial superior, que reduzia sua mobilidade e dificultava a amplitude na abertura da cavidade oral, conseqüentemente à 
preensão do seio materno. Frênulos labiais são pregas sagitais da mucosa alveolar. No RN sua função é auxiliar na sucção do músculo orbicular da boca. Foi solicitada a 
avaliação da Odontopediatra que indicou a frenectomia, executada sem intercorrências em 09/08/2010. Dentro de 12 horas após o procedimento, RN estava mamando 
em seio materno sob livre demanda, sem dificuldade de preensão. Mãe e RN recebem alta em 10/08/2010, peso 2.715g. Após 21 dias da alta RN com 3.435g (+ 
720g). Conclusão Torna-se necessário aos profissionais da saúde que trabalham com o binômio materno-infantil, ficarem atentos não só na anatomia e fisiologia da 
lactação, bem como, os reflexos e as estruturas da cavidade oral. Solicitar avaliação fonoaudiológica, caso identifique qualquer anomalia que interfira no processo da 
amamentação. Concluímos que a detecção precoce e a pronta correção (frenectomia), contribuíram para o sucesso do aleitamento materno, tornando-as imperativa 
nestas situações.

Título: Atuação do Fonoaudiólogo no Serviço Público na Perspectiva dos Secretários de Saúde
Autor Principal: Audrei Aparecida Motta
Coautores: Ana Paula Sanders, Carolina Semiguen
Resumo: Objetivo: Investigar o nível de adequação e interação entre os Secretários de Saúde e a atuação do Fonoaudiólogo na Saúde Coletiva. Material e método: 
Realizamos a aplicação de um protocolo com três questões abertas e dez fechadas com justificativa. Os Secretários de Saúde receberam o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, após a leitura e esclarecimento de eventuais dúvidas pela pesquisadora, assinaram o mesmo. Este termo foi elaborado de acordo com a determinação do 
Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde (RN: 196/96). a pesquisa foi desenvolvida nos NIS/Secretárias de Saúde dos 30 municípios que fazem parte da 15ª 
Regional de Saúde, Maringá - PR. Resultados: Os resultados mostraram que 77% dos entrevistados relataram conhecer o trabalho da Fonoaudiologia no Serviço Público 
e 23% desconhecem tal atuação, pode-se verificar que 91% dos entrevistados conhecem pelo menos uma área de atuação da Fonoaudiologia e 9% desconhecem as 
áreas de atuação da Fonoaudiologia. a área de maior conhecimento foi a de linguagem, seguida da audição, do Teste da Orelhinha e Voz. Conclusões: Concluímos a 
necessidade do trabalho interdisciplinar entre a Fonoaudiologia e os demais profissionais envolvidos na Saúde Coletiva, possibilitando esclarecimentos e medidas de 
prevenção à população sobre os distúrbios da comunicação humana, bem como a intervenção do fonoaudiólogo nas diversas patologias. Necessitamos da colaboração 
das três esferas governamentais no sentido de subsidiar os serviços de Fonoaudiologia que tem como único propósito efetuar ações necessárias perante os casos, 
proporcionando melhor qualidade de vida à população.
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Título: Inserção e Atuação da Fonoaudiologia Nos Núcleos de Apoio À Saúde da Família
Autor Principal: Daniela Regina Molini-Avejonas
Coautores: Meiriane Silva Aboboreira, Maria Inês Vieira Couto
Resumo: OBJETIVOS: Verificar a atuação dos fonoaudiólogos que estão inseridos no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em todo território nacional para uma 
análise da situação atual, considerando a efetividade das ações e dos planejamentos e permitindo reflexões na qualidade do atendimento. MÉTODO: Foram sujeitos do 
estudo, 20 fonoaudiólogos que estão inseridos dentro do NASF, em todo território nacional. Foram critérios de inclusão: estar cadastrado no Programa Telessaúde Brasil 
e trabalhar no NASF há mais de 1 ano. Este projeto foi aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (número 238/10). 
PROCEDIMENTO: Foi utilizado um questionário, elaborado pelas pesquisadoras do presente estudo, composto por um total de nove perguntas abertas e fechadas. O 
questionário foi enviado via correio eletrônico diretamente aos fonoaudiólogos que contemplavam os critérios de inclusão. ANÁLISE DOS DADOS: Foi realizada análise 
quantitativa e qualitativa com base, principalmente, na comparação entre as respostas fornecidas nos questionários e a descrição do trabalho prevista pela Portaria 
n.154 do Ministério de Saúde. CONCLUSÃO: Podemos concluir que as novas experiências de atuação de cada um dos profissionais dentro do NASF estão levando a um 
caminho de progresso no que se refere ao conceito de saúde proposto pelo SUS. Algumas dificuldades ainda devem ser enfrentadas neste caminho. O serviço ainda 
não condiz com o proposto pela Portaria Ministerial do NASF, no entanto, é um projeto recente que está em fase de implementação e/ou adequação pelos profissionais.

Título: Impacto da Mudança de Voz na Qualidade de Vida Pós Intervenção Fonoaudiológica e Otorrinolaringológica
Autor Principal: Lilian de Freitas Fernandes
Coautores: Gabriela Pisoni Canedo Nunes, Geraldo Druck Sant’anna, Mauricéia Cassol
Resumo: Relato de caso: Impacto da mudança de voz na qualidade de vida pós intervenção fonoaudiológica e otorrinolaringológica Objetivos: Desenvolver o melhor 
manejo clínico, junto à equipe multidisciplinar (Otorrinolaringologia e Fonoaudiologia) na busca de atingir uma comunicação eficaz para o paciente. Relato de caso: O 
paciente D.F.P, 23 anos, chegou ao ambulatório de voz do serviço de otorrinolaringologia do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre em maio de 2010. Foi 
encaminhado pela equipe de ORL para atendimento fonoaudiológico apresentando rouquidão após a realização de uma tireoplastia tipo III, pois o paciente apresentava 
freqüência fundamental na faixa feminina medida pelo software Dr. Speech Science 3.0. Ressalta-se que a condição vocal do paciente produzia um forte impacto no 
comportamento psicológico e social e na qualidade de vida e voz do paciente. Os objetivos das sessões de fonoterapia, inicialmente, foram realizar orientações sobre 
uso adequado da voz, desenvolver um bom suporte respiratório e ajustes vocais para a adaptação do novo tom de voz, trabalhar psicodinâmica vocal associada a 
exercícios vocais para auxiliar no desenvolvimento de um padrão de comunicação mais harmonioso e adequado ao seu tipo físico e personalidade. Até o momento, 
foram realizadas sete sessões de fonoterapia, obtendo-se bons resultados. Conclusão: Atualmente, o paciente segue em processo de fonoterapia e tem apresentado 
melhoras quanto aos aspectos relacionados à coordenação pneumo-fono-articulároria e a projeção vocal, adaptando diariamente o uso do tom mais grave de voz ao 
seu dia-dia, além disso, apresenta melhoria na sua qualidade de vida e voz.

Título: Atuação Fonoaudiológica em Recém-Nascido Pré-Termo (RNPT) com Hidrocefalia
Autor Principal: Sandra Nunes Alves Viacelli
Coautores: Camila Viganó, Sabrina Scherer
Resumo: Objetivo: Descrever avaliação e intervenção fonoaudiológica para adequação das funções do sistema estomatognático (SE) e função alimentar de um RNPT 
com hidrocefalia. Relato de Caso: RNPT, idade gestacional 26 semanas, sexo masculino, peso 780 gramas, acompanhado no Hospital Virvi Ramos, Caxias do Sul, de 
setembro a dezembro 2010. Condições clínicas: hidrocefalia, presença de Derivação Ventricular Externa (DVE), meningite, Citomegalovírus Congênita, ventriculite, uso 
de sonda orogástrica (SOG), dificuldade de sucção e deglutição. Para avaliação fonoaudiológica utilizou-se protocolo de Avaliação da Prontidão para a Alimentação 
(Fujinaga et al., 2008). Para intervenção: estimulação da sucção não nutritiva, estimulação sensório motor oral, adequação dos órgãos do SE e funções, controle de 
pausas/ ritmo de sucção e orientações. Realizaram-se 08 avaliações e 40 sessões de intervenção fonoaudiológica. Escore inicial da avaliação 12 pontos, escore final 35 e 
média 25,15 pontos. Para liberação da alimentação por via oral (VO), realizou-se avaliação videofluoroscópica da deglutição. Foram realizadas 19 sessões até a retirada 
da SOG e início da alimentação VO. Houve 04 intervenções cirúrgicas, para troca da DVE, após a última, ocorreu decréscimo no estado geral, piorando as condições em 
relação aos reflexos orais, postura e funções do SE, sendo recolocada sonda para alimentação. Na alta hospitalar, bebê com 06 meses, mamando na mamadeira, pesando 
4.300 gramas. Conclusões: Os escores da avaliação fonoaudiológica tiveram um aumento gradativo, sendo influenciado pelas condições clínicas do RNPT. a intervenção 
fonoaudiológica foi imprescindível para a liberação da VO, retirada da sonda de alimentação e sucesso da alimentação.

Título: Relato de Atuação Preventiva de Disfonias Através dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Mostardas-RS
Autor Principal: Bárbara Costa Beber
Resumo: Objetivo: relatar a atuação preventiva de difonias realizada no Município de Mostardas-RS através do trabalho entre o Setor de Fonoaudiologia e o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. Material e Método: os Agentes Comunitários do município realizaram, primeiramente, um treinamento com a fonoaudióloga da 
Secretaria Municipal de Saúde para serem orientados e capacitados a dar explicações prévias quanto à fisiologia da fonação, definição de disfonia e sua etiologia, e 
como prevení-la. Os agentes foram orientados a, durante suas visitas às residências da comunidade, distribuir folders explicativos sobre voz e disfonia, explicando de 
forma rápida, simples e clara, dando maior atenção nas residências em que houveram moradores que usavam a voz profissionalmente ou com sinais de pré-disposição 
à problemas vocais. Resultados: os resultados dessa atuação foram positivos, já que propiciou um trabalho intedisciplinar entre o Setor de Fonoaudiologia e o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. a atuação permitiu atingir parte da população que não costumava participar das atividades nas Unidades de Saúde, já que as visitas 
foram domiciliares. Houve aumento na procura do Serviço de Fonoaudiologia por questões relacionadas à voz. Conclusões: concluiu-se que esta atuação conjunta entre 
fonoaudiologia e Agetes Comunitários é muito enriquecedora para os profissionais envolvidos e para a população beneficiada. Assim, esse modelo de atuação deve ser 
amplamente difundido para que outros profissionais da saúde passem a utilizà-lo e adaptà-lo às suas realidades.
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Título: Acompanhamento Fonoaudiológico de Um Bebê Portador da Sequência de Pierre Robin
Autor Principal: Bruna Souza de Oliveira
Coautores: Mariana Cunda Fredrich, Lisiane de Rosa Barbosa
Resumo: Objetivos: descrever o acompanhamento fonoaudiológico de bebê portador da Sequência de Pierre-Robin, submetido à distração osteogênica, por meio de 
um estudo longitudinal de caso clínico. Relato do caso: estudo realizado a partir do relato de caso de um paciente de três meses de idade, sexo masculino, hospitalizado 
inicialmente por esforço respiratório e estridor exagerado. Recebeu diagnóstico da Sequência de Pierre Robin após avaliações multidisciplinares. Apresenta micrognatia 
e glossoptose, acompanhada de laringomalácia. Devido a estas características há uma dificuldade respiratória e alimentar ressaltadas na entrevista inicial, onde a mãe 
refere alimentação exclusiva em seio materno, porém, longos períodos de alimentação, apresentando incoordenação respiratória, fadiga, e pouco ganho de peso. Foi 
realizada distração osteogênica mandibular aos 61 dias de vida na tentativa de corrigir a micrognatia e consequentemente a glossoptose. No período pós-operatório, 
foi solicitado pela equipe médica acompanhamento fonoaudiológico, ao longo de 10 atendimentos. Devido aos distratores a equipe cirúrgica suspendeu a realização 
de sucção, motivo pelo qual a avaliação clínica da deglutição foi feita através da seringa, havendo boa aceitação, porém, observou-se aumento da secreção e esforço 
respiratório. Os pais foram orientados quanto posicionamento, estimulação orofacial e sinais de risco de aspiração. Conclusão: após a avaliação fonoaudiológica 
se constatou que o paciente apresenta alteração de tônus e das estruturas orofaciais, provavelmente ligado ao longo periodo de privação a via oral. Foi realizado 
acompanhamento fonoaudiológico para estimulação gustativa enquanto se aguarda a remoção dos distratores. a intervenção fonoaudiológica se mostra importante 
para adequar as funções estomatognáticas e minimizar riscos de aspiração.

Trabalhos Científi cos

Título: A Construção de uma Parceria Precoce entre Fonoaudiologia e Otorrinolaringologia, Enriquecendo o Desenvolvimento Global de Uma Criança com Síndrome 
de Down.
Autor Principal: Fabiana Ventura Maymone
Coautores: Leila Cabral Cruz, Taís de Godoi Escarpelini
Resumo: Objetivo Mostrar a eficácia da parceria precoce e de estratégias terapêuticas como a higienização nasal, para minimizar possível alteração em via aérea 
superior. Relato de caso K.S.D., 01 ano e 03 meses, com Síndrome de Down, terceira filha de pais não consangüíneos. Nasceu a termo, parto normal, sem intercorrências. 
Realizou triagem auditiva durante internação - dentro da normalidade. Recebeu atendimento fonoaudiológico na maternidade referente ao aleitamento materno, 
prevendo o melhor desenvolvimento da musculatura oromiofacial e consequentemente a respiração nasal. Manteve acompanhamento na Maternidade de origem, 
em programa de follow-up. Foi encaminhada para o Ambulatório de Deficiência Mental Casas André Luiz e inserida com oito meses. Iniciou fonoterapia e mesmo sem 
queixas, logo passou em consulta com otorrinolaringologista, como ação preventiva. a partir de então, o profissional a acompanhou quinzenalmente. Com a participação 
ativa da mãe, logo nos primeiros atendimentos observou-se melhora na musculatura oromiofacial. a intensificação da higiene nasal com soro fisiológico (recurso de 
baixo custo e rápida ação), possibilitou o clearance mucociliar, gerando conforto a paciente. Conclusão a iniciativa de encaminhar para Otorrinolaringologia, cabe a 
todas as especialidades médicas. Na ocasião da alta hospitalar, os pais são orientados procurar diversas especialidades médicas, entretanto raros são os casos em que 
são encaminhados para o Otorrinolaringologista. Os encaminhamentos ocorrem durante a abordagem terapêutica fonoaudiológica. Esta parceria favorece a prevenção 
de futuras alterações no sistema estomatognático, possibilitando a melhora no desenvolvimento global.

Título: Relação Entre a Porcentagem de Consoantes Corretas e a Memória Operacional Fonológica em Crianças com Alteração Específica de Linguagem
Autor Principal: Debora Maria Befi-Lopes
Coautores: Ana Manhani Cáceres, Carol Regina Tanikawa
Resumo: Objetivo: verificar a presença de correlação entre o desempenho em prova de memória operacional fonológica e o índice de gravidade da alteração fonológica 
em crianças com alteração específica de linguagem. Material e método: participaram dessa pesquisa 30 sujeitos em atendimento no Laboratório de Investigação 
Fonoaudiológica em Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações (LIF ADL). Foram selecionados dez sujeitos por faixa etária (entre quatro e seis anos e onze 
meses) de ambos os gêneros. Foram coletados nos prontuários de cada sujeito os dados referentes à memória operacional fonológica (MOF) e à porcentagem de 
consoantes corretas (PCC-R) em ambas as provas de fonologia (imitação e nomeação). O PCC-R é um o índice que mede a gravidade da alteração fonológica. Resultados: 
a comparação entre a porcentagem de acertos na prova de imitação e na MOF apresentou correlação positiva (r=0,530; p-valor < 0,001), o que também foi observado 
na comparação entre a porcentagem de acertos na prova de Nomeação e a MOF (r=0,554; p-valor < 0,001). Conclusões: os achados evidenciaram que, de forma 
semelhante ao que ocorre com crianças em desenvolvimento normal e naquelas com transtorno fonológico, houve correlação positiva entre a memória operacional 
fonológica e o índice de gravidade da alteração fonológica nestas crianças. Isso significa que ao mesmo tempo em que se observa melhora no desempenho da memória 
operacional fonológica, há melhora na quantidade e na qualidade da produção de fala.

Título: Quais as Frequências Audiométricas Acometidas são Responsáveis pela Queixa Auditiva nas Disacusias por Ototoxicidade após o Tratamento Oncológico?
Autor Principal: Patricia Helena Pecora Liberman
Coautores: Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez, Christiane Schultz
Resumo: A perda auditiva neurossensorial bilateral simétrica resultante do tratamento oncológico é subestimada, pois os pacientes tem a detecção auditiva preservada, 
relatando queixa em determinadas situações, ou não compreendem parte da mensagem. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi investigar quais as freqüências 
audiométricas acometidas são responsáveis pela presença de queixa auditiva. Método: Entre 2000 e 2004 foram avaliados 200 pacientes com câncer na infância que 
estavam fora de tratamento oncológico há no mínimo 8 anos, com idade média ao diagnóstico de 6,21 anos (� 4,71). Foi aplicada anamnese para investigar a presença 
de queixa auditiva e realizada avaliação audiológica incluindo audiometria tonal limiar, vocal e imitanciometria, independentemente da existência da queixa. Para 
verificar a associação entre queixa e perda auditiva, foi empregado o teste exato de Fisher, com um erro a=5%. Os pacientes foram divididos em: audição normal, perda 
auditiva em 8kHz, perda em 6-8kHz, perda em 4-8kHz, perda em 2-8kHz e perda em ≤1-8kHz. Resultados: Encontramos 125 pacientes com audição normal, destes 10 
apresentaram queixa auditiva. Entre os pacientes com perda auditiva, 16 apresentaram perda somente em 8 kHz, e 1 com queixa; 22 com perda em 6-8kHz, sendo 3 com 
queixa; 16 com perda em 4-8kHz, destes 10 com queixa; 15 com perda 2-8kHz, sendo 14 com queixa e 6 com perda em ≤1-8kHz todos com queixa. Conclusão: Houve 
relação estatisticamente significante entre perda e queixa auditiva, pois quanto maior o número de freqüências acometidas maior o aparecimento da queixa auditiva, 
sobretudo a partir de 4kHz (p=0.001)
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I Congresso Internacional de Surdez,
Implante Coclear, Próteses Auditivas e

Cirurgicamente Implantáveis

III CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESES IMPLANTÁVEIS DA FMUSP / FO.

I CURSO TEÓRICO PRÁTICO DE IMPLANTE COCLEAR: FORMAÇÃO DE EQUIPES DA FMUSP / FO.

III JORNADA INTERNACIONAL DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO EM IMPLANTES COCLEARES 2011 
DA FMUSP / FO.

III CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS DA TEORIA A PRÁTICA DA FMUSP / FO.

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CÉLULAS-TRONCO E GENÉTICA APLICADA À SURDEZ DA FMUSP / FO.

II CURSO TEÓRICO PRÁTICO DE CIRURGIA DA ORELHA MÉDIA DA FMUSP / FO.

PARTICIPE DO PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE OS PRINCIPAIS 
CURSOS DA FUNDAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA E DA  
OTORRINO FMUSP DE IMPLANTE COCLEAR, PRÓTESES 
AUDITIVAS E PRÓTESES IMPLANTÁVEIS EM UM ÚNICO 

GRANDE EVENTO.

PRINCIPAIS CONVIDADOS INTERNACIONAIS

PRINCIPAIS CURSOS
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Foz do Iguaçu
31/05/2012 à 02/06/2012

Para maiores informações ligue (11) 3081-4223 

Faça sua reserva pelo telefone 0800-417040 e se você está fora 
do Brasil, ligue 55 41 3219-1120. Você também pode enviar um 
e-mail para reservas@hoteismabu.com.br

Faça a sua reserva o quanto antes!
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