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Programação Prelim
inar

OBS: A programação preliminar, pode sofrer alterações até a data do evento.

PAINEL
 ELETROFISIOLOGIA DA AUDIÇÃO  
	 ►	 Potenciais corticais em crianças com 

microcefalia - Pedro de Lemos Menezes
	 ►	 Monitoramento auditivo por meio dos 

potenciais evocados auditivos de longa 
latência em transtornos da comunicação -  
Pricila Sleifer

	 ►	 Potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico (PEATE CLIQUE) reflete a s 
respostas da audiometria? - Milaine Dominici 
Sanfins

MESA REDONDA
 VAMOS CONVERSAR SOBRE 

CONTRIBUIÇÕES TERAPÊUTICAS 
FONOAUDIOLÓGICAS PARA CASOS DE 
APNEIA DO SONO? 

Moderação:  Yasmin Salles Frazão

Debatedores: Giovana Lúcia Azevedo Diaféria
 Vanessa Ieto
 Silvana Bommarito Monteiro
 Silvia Márcia Andrade Campanha

PAINEL
 O USO DE TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTO 

DE PACIENTES DISFÁGICOS
	 ►	 Avanços na aplicação de recursos adjuvantes 

na terapia fonoaudiológica (Eletroestimulação 
e Fotobiomodulação) - Ana Paula Lefèvre 
Machado

	 ►	 Videoendoscpia da deglutição em pacientes 
pós-COVID- Lílian Neto Aguiar Ricz 

	 ►	 Possibilidades da neuromodulação não 
invasiva em disfagia - Thiago Henrique de 
Pontes Ferreira

	 ►	 Fotobiomodulação, eletro e ultrassom nas 
disfagias - Aline Garrido

MINICURSO
 CORRELATOS ENTRE TRANSTORNOS 

DO DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM E 
POTENCIAIS EVOCADOS DA AUDIÇÃO

	 ►	 Carla Gentile Matas
	 ►	 Débora Maria Befi Lopes

PAINEL
 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA X 

PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
	 ►	 Diagnóstico audiológico com eletrofisiologia 

em transtorno do espectro do autismo - Karin 
de Albuquerque Barros Nivoloni

	 ►	 Avaliação do processamento auditivo central 
em indivíduos portadores de TEA - Mariana 
Buncana Simões Kanaan de Almeida

MINICURSO
 ACHADOS ELETROMIOGRÁFICOS EM 

MOTRICIDADE ORAL
	 ►	 Achados eletromiográficos em pacientes com 

trauma de face após a correção da fratura 
-  Amanda Pagliotto da Silva

	 ►	 Pressão e a atividade eletromiográfica da 
língua na deglutição em indivíduos com 
diferentes alterações da motricidade orofacial 
- Robson Rodrigues 

MINICURSO
 MARCADORES DE DESENVOLVIMENTO 

EM PACIENTES HOSPITALARES: FUNÇÕES 
MOTORAS ORAIS E ALIMENTARES. 

	 ►	 Aparecido José Couto Soares

PAINEL
 VOZ E TOSSE CRÔNICA
	 ►	Tosse crônica - Vanessa Veis Ribeiro
	 ►	Ambulatório de tosse crônica - parceria 

entre fonoaudiologia e otorrinolaringologia, 
experiência no serviço de um hospital 
universitário - Rodrigo Dornelas

PAINEL
 PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
	 ►	Avaliação do processamento auditivo central 

em adultos com disfonia - Daniela Gil
	 ►	Uso do questionário para avaliar 

Processamento auditivo Central - Eliane 
Schochat

	 ►	Treinamento auditivo para usuários de 
tecnologia auditiva - Elaine Soares Monteiro 
Pinto

	 ►	Transtornos de processamento auditivo 
central em crianças bilíngues - Fabiola Ferrer 
Del Nero Mecca

 PAINEL
 ATUALIDADES: O IMPACTO PÓS COVID EM 

DIFERENTES ÁREAS DA FONOAUDIOLOGIA.
	 ►	Achados audiológicos pós COVID-19 - Edilene 

Boéchat
	 ►	Efeitos do COVID-19 na voz - Katia Nemr
	 ►	Potenciais evocados de longa latência em 

indivíduos após infecção por COVID-19 - 
Maria Vanderléia Araújo Maximiano

	 ►	Amamentação e COVID-19 - Patricia Moraes 
Pinto Moreira

	 ►	Impacto da COVID-19 na disfunção 
temporomandibular e zumbido - Fabiane 
Miron Stefani
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Programação Prelim
inar

OBS: A programação preliminar, pode sofrer alterações até a data do evento.
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MINICURSO
 ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 

PACIENTES COM TOSSE CRÔNICA 
	 ►	Mara Behlau

PAINEL
 IMPACTO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NO 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
	 ►	Desenvolvimento de linguagem e a pandemia 

de COVID-19 - Lucila Maria Pastorello 
	 ►	Diagnósticos na clínica da linguagem infantil 

pós pandemia -  Monica Petit Madrid
	 ►	Atuação fonoaudiológica nas sequelas de 

COVID-19 em crianças - Daniela Regina Molini 
Avejonas

MESA REDONDA
 PRÓTESES AUDITIVAS NO SÉCULO 

XXI, COGNIÇÃO, DEMÊNCIA E O 
PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL.               

Coordenação: Isabela de Souza Jardim 

Debatedores: Katia de Almeida
 Eliane Schochat
 Maria Cecília Martinelli Iório 
 Christiane Marques do Couto

GRANDE MESA REDONDA
 PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES DE IMPACTO 

PARA A ROTINA CLÍNICA
	 ►	Helena Bolli Mota
	 ►	Ana Carla Estellita Vogeley

PAINEL
 AUDIOLOGIA PEDIÁTRICA 
	 ►	Avaliação audiológica comportamental: 

como produzir resultado de exame eficiente - 
Caroline Donadon

	 ►	Alterações auditivas em oncologia pediátrica - 
Cibele Cristina Boscolo

	 ►	Impactos da anemia no desenvolvimento do 
sistema nervoso auditivo - Claudia Cruvinel 
Câmara

	 ►	Diagnostico audiológico em crianças com 
atraso de linguagem - Izi Patricia Souza

MESA REDONDA
 IMPLANTE COCLEAR: ATUALIDADES. 

PUBLICAÇÕES COMENTADAS 

Moderação: Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez

Debatedores: Ricardo Ferreira Bento 
 Rogerio Hamerschmidt
 Lilian Muniz
 Kátia de Freitas Alvarenga

PAINEL
 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL
	 ►	Que ação empreendedora você realiza? - 

Debora Ruttke Von Saltiel
	 ►	Protocolos de TANU: Está na hora de mudar? - 

Doris Ruthy Lewis
	 ►	Triagem auditiva neonatal universal em 

recém-nascidos com mães positivas para 
COVID-19 - Monique Antunes de Souza 
Chelminski Barreto

	 ►	Triagem auditiva neonatal e as alterações 
condutivas - Priscila Karla Santana Tomita

	 ►	Indicadores de qualidade quando o serviço 
aplica teste da orelhinha e o teste da linguinha 
- Fabiane Zimmermann

PAINEL
 AUDIOLOGIA OCUPACIONAL
	 ►	Efeitos auditivos e não auditivos do ruído- 

Alessandra Giannella Samelli
	 ►	Linha de cuidado do paciente na saúde 

auditiva - Adriana Laybauer Silveira
	 ►	Exposição a agrotóxicos: efeitos na audição e 

equilíbrio - Andréa Cintra Lopes
	 ►	Avanços nos estudos da perda auditiva 

relacionado ao trabalho - Claudia Giglio de Oliveira

PAINEL
 DISFAGIA EM IDOSOS
	 ►	Presbifagia: Alerta para detecção precoce! 

Como fazê-la - Juliana Venites
	 ►	Limites entre a Presbifagia e a Disfagia - 

Luciana Escanoela Zanato
	 ►	Impacto das alterações de olfato e paladar na 

deglutição/alimentação de idosos - Luciane 
Teixeira Soares

	 ►	Como eu trato: idoso frágil - Tereza L. Bilton

PAINEL
 AVALIAÇÃO DOS TRANSTORNOS DOS SONS 

DA FALA   
	 ►	Avaliação motora da fala - Marileda Gubiani         
	 ►	Estimulabilidade dos sons da fala - Danira 

Tavares Francisco
	 ►	Inconsistência de fala - Tatiane Faria Barrozo  

 

PAINEL
 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

CENTRAL
	 ►	Cuidados na avaliação comportamental do 

processamento auditivo central de crianças 
especiais - Adriana Neves de Andrade

	 ►	Perspectivas atuais em escuta dicótica: onde 
estamos e para onde vamos? Carlos Alberto 
Leite Filho
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PAINEL
 FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR
	 ►	Cuidados paliativos e fonoaudiologia – 

Comunicação natural e alternativa - Thayná 
Passarini Bandeira

	 ►	Cuidados paliativos e fonoaudiologia – 
Alimentação - Laís Alves Jacinto Scudeiro

PAINEL
 DIFERENTES TIPOS DE DISFONIA REQUER 

INTERVENÇÃO ESPECÍFICA
	 ►	Disfonia por tensão muscular secundária - 

Rosiane Yamasaki
	 ►	Disfonia psicogênica - Elaine Lara Mendes 

Tavares
	 ►	Terapia direta e indireta nas disfonias 

comportamentais - Fabiana Copelli Zambon

PAINEL
 PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO
	 ►	Prótese auditiva ancorada no osso: resultados 

uni e bilateral - Carla Aparecida de Urzedo 
Fortunato Queiroz

	 ►	Prótese auditiva ancorada no osso: em perda 
auditiva unilateral - Angela Ribas

	 ►	Desenvolvimento das habilidades auditivas 
e linguísticas em crianças com anomalias 
craniofaciais usuárias prótese auditiva 
ancorada no osso - Eliane Aparecida Techi 
Castiquini

	 ►	Atendimento semipresencial para usuários 
de Prótese auditiva ancorada no osso: é uma 
realidade? - Renata Marcial Soares

MESA REDONDA
 CASOS CLÍNICOS DE DIFÍCIL CONDUTA EM VOZ  

Moderação:  Rosiane Yamasaki

Debatedores: Renata Rangel Azevedo
 Glaucya Madazio
 Leonardo Wanderley Lopes

MINICURSO
 CUIDADOS FONOAUDIOLÓGICOS EM 

TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 
(TEA) X SURDEZ

	 ►	Diagnóstico diferencial - Fernanda Dreux 
Miranda Fernandes

	 ►	Diferenças e semelhanças na escrita de 
adolescentes surdos com TEA - Ana Paula 
Berberian

	 ►	Surdez e TEA em adultos - Beatriz Porto 
Verzolla

PAINEL
 IMPLANTE COCLEAR
	 ►	Mapeamento de implante coclear: otimizando 

resultados- Alexandra Dezani Soares
	 ►	Avaliação padronizada de leitura orofacial 

em usuários de implante coclear - Claudia 
Aparecida Colalto

	 ►	Formantes nasais e filtragem cepstral do 
surdo usuário de implante coclear - Daniela 
Malta de Souza

	 ►	Teleconsulta para usuários de implante 
coclear - Maria Valéria Schmidt Goffi Gomez

PAINEL
 ELETROFISIOLOGIA DA AUDIÇÃO
	 ►	Potenciais evocados auditivos corticais 

em pacientes neurológicos - Ana Cláudia 
Figueiredo Frizzo

	 ►	PEATE por frequência específica: latências por 
intensidade - Andreia Lot

	 ►	Potencial evocado auditivo estado estável no 
cross-check infantil - Barbara Cristina da Silva 
Rosa

	 ►	FFR em idosos com e sem perda auditiva: 
achados nesta população e quando utilizar - 
Andrea Cristina de Oliveira

MESA REDONDA
 COMO MELHORAR A ADERÊNCIA DO 

USO DA PRÓTESE AUDITIVA NA NAS 
DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS? UMA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR, RESPONSABILIDADE DE 
TODOS

Moderação:  Eloá Francisco Drobina

Debatedores: Cristiane Leite de Marchi
 Lyvia Pucci Maia 
 Marcia Rumi Suzuki 
 Heloisa Romeiro Nasralla
 Herton Coifman

MESA REDONDA
 ARTIGOS SOBRE PRÓTESE AUDITIVA 

ANCORADA NO OSSO COMENTADO POR 
PROFISSIONAIS 

Coordenação: Rubens Vuono de Brito Neto

Debatedores: Fernanda Ferreira Caldas
 João Paulo Peral Valente
 Isabela de Souza Jardim 
 Fayez Bahmad Júnior 
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inar

OBS: A programação preliminar, pode sofrer alterações até a data do evento.

PAINEL
 OTONEUROLOGIA                                          

Coordenação: Jacqueline Kadayan Domingueti
	 ►	Achados otoneurológicos pós COVID-19 - 

Carla Elisa Pereira de Souza
	 ►	Reabilitação vestibular em pacientes após 

sintomas de COVID-19 - Caroline Rondina
	 ►	Achados característicos do sistema nervoso 

central no exame otoneurológico - Cibele 
Brugnera

	 ►	Reabilitação vestibular personalizada em 
contexto de Covid -19 - Maria Isabel Ramos 
do Amaral

MESA REDONDA
 CASOS CLÍNICOS SOBRE MANEJO 

MULTIDISCIPLINAR DE VOZ PROFISSIONAL

Moderação: À definir 

Debatedores: Leslie Piccolotto Ferreira
 Susana Pimentel PInto Giannini
 Thays Vaiano

PAINEL
 REABILITAÇÃO AUDITIVA  
	 ►	Terapia de reabilitação auditiva: planejamento 

para casos de perda auditiva, principais 
considerações.- Carolina Costa Cardoso  

	 ►	A participação efetiva da família e das babás 
em Terapia auditivo verbal  - Ana Maria 
Mendes Oliveira  

	 ►	Reabilitação de crianças e adultos 
implantados com base na fonética acústica - 
Olavo Panseri  

	 ►	Fatores prognósticos e experiência cumulativa 
na reabilitação em terapia auditiva verbal - 
Mariana Cardoso Guedes

	 ►	Reabilitação auditiva em música - Savia 
Leticia Menuzzo Quental

PAINEL
 DISFAGIA INFANTIL
	 ►	Hot topics: redução de fluxo e/ou consistência 

da alimentação como estratégia terapêutica 
em disfagia infantil - Deborah Salle Levy

	 ►	Achados clínicos e objetivos da avaliação da 
deglutição como norteador do planejamento 
terapêutico - Denise Lopes Madureira 

	 ►	Eletroestimulação neuromuscular em disfagia 
neurogênica - Carolina Castelli Silvério

PAINEL
 VOZ CABEÇA E PESCOÇO
	 ►	Abordagem fonoaudiológica em pacientes 

após tireoidectomia - Lica Arakawa Sugueno
	 ►	Disfonia pré e pós câncer de cabeça/pescoço/

esôfago - Michelle Ferreira Guimarães

PAINEL
 IMPLANTE COCLEAR 
	 ►	Potencial evocado auditivo de tronco 

encefálico com estimulo de fala em implante 
coclear - Gislaine Richter Minhoto Wiemes

	 ►	Uso de sistema auxiliares em ambientes 
domésticos. Microfones digitais saíram da 
escola - Gisela Maria Pimentel Formigoni

	 ►	Potencial cortical em usuários de implante 
coclear - Letícia Sampaio de Oliveira

PAINEL
 SAÚDE COLETIVA
	 ►	Desenvolvimento de habilidades 

comunicativas como ferramentas para 
construção de políticas públicas em saúde - 
Daniela Martins Galli

	 ►	Enquadramento da perda auditiva unilateral 
como pessoa com deficiência - Danilo Alves 
Mantovani

	 ►	Trabalhadores em equipe de enfermagem 
acometidos pela Covid19: estudo preliminar 
sobre efeitos auditivos e mentais - Débora 
Lüders

MESA REDONDA
 TRANSTORNOS DOS SONS DA FALA ERROS 

PERSISTENTE X ERROS RESIDUAIS   
	 ►	Luciana de Oliveira Pagan Neves                               
	 ►	Vanessa Giachinn

PAINEL
 FONOAUDIOLOGIA, EMPREENDEDORISMO E 

GESTÃO 
	 ►	Motivação pessoal e de colaboradores - Eliana 

Leite Coutinho
	 ►	Gestão de serviços de reabilitação auditiva no 

Sistema Único de Saúde - Cláudia Aparecida 
Ragusa Mouradian

	 ►	Responsabilidade social e saúde: o papel do 
profissional - Neyla Arroyo Lara Mourão
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Programação Prelim
inar

OBS: A programação preliminar, pode sofrer alterações até a data do evento.

PAINEL
 ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE AUDITIVA NA 

POPULAÇÃO PEDIÁTRICA 
	 ►	Adaptação pediátrica em pacientes com 

deficiência múltipla - Cilmara Cristina Alves da 
Costa Levy

	 ►	Adaptação de sistema de microfone remoto 
e conectividade: guia práticas - Érika Cristina 
Bucuvic

	 ►	Protocolos de percepção de fala e 
amplificação pediátrica - Jeziela Cristina 
Raimundo 

	 ►	Correlação de verificação in situ e testes 
comportamentais em adaptação de prótese 
auditiva em escolares e adolescentes - Marilia 
Rodrigues Freitas de Souza

PAINEL
 AUDIOLOGIA OCUPACIONAL
	 ►	O uso de fones de ouvido e a saúde dos 

trabalhadores do mercado financeiro - 
Mariene Terumi Umeoka Hidaka

	 ►	Avaliação eletrofisiológica em indivíduos 
normo-ouvintes expostos ao ruído 
ocupacional - Mariana Keiko Kamita

 ►	PAIR: conhecer para atuar - Helenice Yemi 
Nakamura 

PAINEL
 IMPLANTE COCLEAR 
	 ►	Treinamento auditivo acusticamente 

controlado em implantado - Flavia Leme 
Rodrigues

	 ►	Otosclerose e implante coclear: o que 
devemos pensar? - Francisco José Vieira 
Osterne

	 ►	Implante coclear em perda auditiva unilateral - 
Maria Isabel Kós Pinheiro de Andrade

MESA REDONDA
 PRÁTICA CLÍNICA EM DISFAGIA
	 ►	Decanulação: análise dos indicadores clínicos 

e de deglutição preditivos de sucesso - Carina 
Escudeiro

	 ►	Caracterização da deglutição de pacientes 
com miopatia nemalínica - Gisele Medeiros 

	 ►	Caracterização clínica e videoendoscópica 
da deglutição em pacientes pulmonares - 
Amanda Cristina Luna

	 ►	Caracterização dos pacientes com disfagia em 
seguimento ambulatorial - Lais Alves Jacinto 
Scudeiro

PAINEL
 UM OLHAR CUIDADOSO DA 

FONOAUDIOLOGIA EM PONTOS “CHAVES” 
PARA A POPULAÇÃO IDOSA

 ►	Reabilitação vestibular em idosos: o que deixo 
de mensagem? - Fátima Cristina Alves Branco 
Barreiro

	 ►	Avaliação audiológica em idosos: Dicas 
preciosas para um olhar atento - Flavia 
Alencar de Barros Suzuki

	 ►	Treinamento auditivo acusticamente 
controlado em idosos após adaptação de 
prótese auditiva convencional: para todos? 
Para quem? Tem começo, meio e fim? - 
Leonardo Henrique Buss

	 ►	Impacto das alterações de olfato e paladar na 
deglutição /alimentação de idosos: podemos 
amenizar ou sanálos com os cuidados 
fonoaudiológicos? Como melhorar a qualidade 
de vida? - Luciane Teixeira Soares

PAINEL
 MOTRICIDADE OROFACIAL: SIM! 

DIFERENTES ABORDAGENS PARA 
TRATAMENTO

 ►	Auriculoterapia no tratamento do Respirador 
oral - Rosana Cristina Boni

	 ►	Adaptação de técnica chinesa para 
motricidade orofacial - Paulo Eduardo 
Damasceno Melo

	 ►	Bandagem elástica na redução de edemas - 
Andréa Pereira da Silva

PAINEL
 AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA: NUANCES QUE 

FAZEM DIFERENÇA EM NOSSA ROTINA 
PROFISSIONAL

	 ►	Medidas de imitância acústica de banda 
larga aprimoram o diagnóstico de alterações 
de orelha média? - Renata Mota Mamede 
Carvallo

	 ►	Devolutiva na avaliação audiológica: 
oferecendo suporte ao paciente diante do 
diagnóstico de surdez - Renata de Sousa 
Tschiedel

	 ►	Abordagem centrada na família ao atender 
indivíduos com perda de audição - Maria 
Stella Credidio

	 ►	Protocolo de avaliação audiológica em 
pacientes submetidos à hemodiálise - Marisa 
Ruggieri Marone
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Programação Prelim
inar

OBS: A programação preliminar, pode sofrer alterações até a data do evento.

PAINEL
 ABORDAGEM FONOAUDIOLÓGICA DE 

PACIENTES QUE SOFRERAM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL 

	 ►	Caracterização e desfecho clínico de 
pacientes com disfagia após acidente 
vascular cerebral isquêmico agudo em pronto 
socorro: correlação com a escala funcional 
da ingestão por via oral - Karoline Kussik de 
Almeida Leite  

	 ►	Mutismo pós AVCI: Aspectos vocais, laríngeos 
e da deglutição. E quando a disfonia psicogênica 
está associada? Maysa Tibério Ubrig 

	 ►	Caracterização e alterações de linguagem de 
pacientes avaliados no PS pós AVC agudo - 
Karoline Kussik de Almeida Leite 

PAINEL
 ATUALIDADES SOBRE GAGUEIRA 
	 ►	Como os profissionais da saúde podem 

identificar a gagueira? - À definir
	 ►	A mensagem que desejamos compartilhar 

com o médico otorrinolaringologista - Julia 
Biancalana Costa

	 ►	Como discernir se há Risco para Gagueira 
do Desenvolvimento? - Astrid Mühle Moreira 
Ferreira

	 ►	Por que a gagueira é tão intermitente? Mirela 
Pollini Caputo

	 ►	Terapia da gagueira em grupo e seu impacto 
na qualidade de vida - Luciana Andrea 
Contesini

PAINEL
 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

CENTRAL 
	 ►	Teste Lisn-S: Avaliação do processamento 

espacial - Maria Francisca Colella dos Santos
	 ►	Contribuição de uso de questionários na 

avaliação -  Maria Madalena Canina Pinheiro
	 ►	Avaliação do Processamento auditivo em 

Pacientes com Transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade - Maura Lígia 
Sanchez

PAINEL
 HOT TOPICS NA ABORDAGEM AUDIOLÓGICA 

QUANDO ENCONTRAMOS JUNTAMENTE O 
SINTOMA “ZUMBIDO” 

	 ►	Treinamento auditivo cognitivo no zumbido: 
Neuroplasticidade e efeitos do sintoma. 
Michele Vargas Garcia

	 ►	Efeito do ruído white noise no esforço 
auditivo de pacientes com zumbido e audição 
normal - Mirella Boaglio Horiuti

	 ►	Os desafios da adaptação de prótese auditiva 
em pacientes com zumbido - Nathany Lima 
Ruschel

	 ►	Estimulação transcraniana por corrente 
contínua em pacientes com zumbido - Marine 
Raquel Diniz da Rosa

PAINEL
 INTERVENÇÃO VOCAL NOS DIFERENTES 

ESTILOS DE VOZ PROFISSIONAL
	 ►	A música e o canto como ferramentas para 

fonoaudiólogos -  Anderson do Nascimento
	 ►	Desafios vocais na dublagem e voz para 

animação, voz cantada - Clara Rocha da Silva
	 ►	Overtraining em profissionais da voz - Geová 

Oliveira de Amorim
	 ►	Terapia breve em Fonoaudiologia - Patricia 

Maria Mendes Balata

PAINEL
 MEDIDAS OBJETIVAS PARA AVALIAÇÃO 

INTRAORAL E DEGLUTIÇÃO 
	 ►	Videofluoroscopia da deglutição como 

instrumento quantificador na pesquisa 
científica dos espaços intraoral e orofaríngeo 
- Angela Silveira Guerra Silva

	 ►	Medidas objetivas da deglutição por 
videodeglutograma - Isabella Christina 
Oliveira Neto 

	 ►	Avaliação eletromiográfica nas alterações 
do frênulo lingual - Daniele Fontes Ferreira 
Bernardes 
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Programação

 Preliminar
Inscreva-se 
através 
do QRcode 

Inscreva-se 
através 
do QRcode 

Inscreva-se 
através 
do QRcode 

Inscreva-se 
através 
do QRcode 

Inscreva-se 
através 
do QRcode 

►	Fonoterapia na clínica vocal: o que o    
 Fonoaudiólogo (a) precisa saber 
 09/04/2022 – Online 

►	XII Oficina de reabilitação de pacientes   
 usuários de implante coclear
 29 e 30/04/2022 – Online e Presencial
 São Paulo, SP

►	Interface entre as alterações de voz e    
 deglutição: otimizando a fonoterapia  
 03 a 18/05/2022 – Online 

►	Reabilitação da voz e fala: usuários de   
 Implante Coclear e A.A.S.I 
 13 a 29/06/2022 – Online 

►	XVI Encontro de Reabilitadores 
 de Pacientes com Implante Coclear 
     14 a 15/10/2022 – Online e presencial
 São Paulo, SP
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