25/05/2018 - Sexta-feira

26/05/2018 - Sábado

27/05/2018 - Domingo

Horário

SALA 03 - FONIATRIA

08h00 - 08h20
Foniatria no século 21

08h00 - 09h00
08h20 - 10h00
Painel: Atraso de linguagem: o diagnóstico diferencial tem que ser feito
antes dos 18 meses de idade?
O que há entre o ouvir e o falar?
Como se aprende a falar?
O desenvolvimento normal
Como conduzir a queixa de atraso de linguagem?
Perguntas e respostas

09h00 - 10h00

08h00 - 10h00
Painel: Transtorno do Espectro Autista (TEA): O que devemos saber
Palestras:
Desenvolvimento típico X Desenvolvimento atípico
Diagnóstico dos Transtornos do Espectro Autista
Desenvolvimento da Linguagem no TEA
TEA: O que mostram as últimas pesquisas
Abordagens Terapêuticas
Perguntas e respostas

10h00 - 10h30

Intervalo

10h30 - 11h20

10h30 - 12h30
Painel: Será o distúrbio específico de linguagem tão específico assim?

11h30 - 12h30

Palestras
Aspectos neurobiológicos
Como estão as funções perce ptuais auditivas e visuais no DEL?
Como estão as funções práxicas no DEL?
Como estão as funções executivas e de memória no DEL?
A criança com DEL aprende a ler e a escrever?
Perguntas e respostas

Palestras:
Avaliação foniátrica nos distúrbios do aprendizado
Dislexia
Discalculia
Distúrbios visuais
Perguntas e respostas

12h30 - 14h00

Almoço

Almoço

Programação científica sujeita à alteração

Intervalo

Não haverá programação de Foniatria

Intervalo

10h30 - 12h30
Painel: Aprendizagem: Existe criança preguiçosa?

Não haverá programação de Foniatria

1

25/05/2018 - Sexta-feira

26/05/2018 - Sábado

27/05/2018 - Domingo

Horário

SALA 03 - FONIATRIA

14h00 - 16h00
Painel: Distúrbios da Comunicação no adulto

14h00 - 15h00

Palestras:
Os 5 “Is” da Geriatria: Intelecto, Instabilidade, Imobilidade, Incontinência e
Iatrogenia
Instabilidade e cognição no idoso
Palestras :
Desafios e benefícios na protetização e implante coclear na comunicação e
Processamento auditivo: Aspectos maturacionais e neurofisiológicos
cognição do idoso
Avaliação Comportamental e eletrofisiológica
Processamento auditivo e treinamento auditivo acusticamente controlado na
Desvio fonológico, atraso de linguagem, DEL e dislexia: Qual a relação com
reabilitação comunicativa do idoso
o processamento auditivo?
Disfagia na senescência e na senilidade
Treinamento auditivo e terapia de linguagem no transtorno do
Perguntas e respostas
processamento auditivo
Perguntas e respostas
14h00 - 16h00
Painel: Audição – Processamento e transtornos auditivos centrais

15h00 - 16h00

16h00 - 16h30

Programação científica sujeita à alteração

Intervalo

Não haverá programação de Foniatria

Intervalo

2

25/05/2018 - Sexta-feira

26/05/2018 - Sábado

27/05/2018 - Domingo

Horário

SALA 03 - FONIATRIA

16h30 - 18h30
Painel: Trato Vocal - 30 anos de descobertas: Da anatomia à neurociência
16h30 - 18h30
Painel: Surdez e desenvolvimento de linguagem

16h30 - 17h30
Palestras:
Desenvolvimento da linguagem da criança surda
Aspectos neuropsiquiátricos relativos à surdez
Língua de sinais RMNf
Bilinguismo e educação
Perguntas e respostas

Palestras:
Aprendizado motor: Feedback e feedforward
O trato vocal é musculo esquelético? Tudo indica que não é bem assim!
O impacto da ressonância magnética: Ciência da voz e da fala
Coordenação das pregas vocais e articuladores na fala, canto e
instrumentos de sopro
Perguntas e respostas

Não haverá programação de Foniatria

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

Programação científica sujeita à alteração

Abertura

Assembléia ABORL -CCF
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