
CURSOS ITINERANTES ABLV 

2010 - 2011 
CURSOS ITINERANTES  NA ÁREA  DE LARINGOLOGIA, VOZ E FARINGOLOGIA 

 

1.OBJETIVO DO  CURSO 
 
Oferecer aprimoramento e educação  continuada na área  de laringologia, voz  e 
faringologia para médicos ORLs nas diversas regiões do país. 

PÚBLICO ALVO 
 
- Médicos  Otorrinolaringologistas que atuem  ou não  na área de laringologia 
- Residentes 

FREQUÊNCIA DOS CURSOS 
    
Estima-se a realização de 3 cursos  itinerantes até o final de 2010, e outros 4 até o final de 2011. 

DURAÇÃO 
    
Cada curso terá  duração de 2 (dois ) dias  e a data ficará a critério  do organizador  local. 

PROFESSORES 
    
- Estarão relacionados no site da ABLV os nomes de renomados professores, para que no mínimo  02(dois) 
sejam indicados pelo organizador local. Cada professor poderá participar no máximo de 02(dois ) cursos 
- Será  também  obedecida a disponibilidade dos meses para realização dos eventos. 
- O Organizador  local  deverá  entrar em contato com os professores escolhidos e também com  a  
Secretaria  da ABLV, pelo    telefone ( 11) 5053-7504, comunicando  o nome dos professores escolhidos. 

PROGRAMA 
 

PROGRAMA TEÓRICO 
 
1º DIA 
    
08:00 -08:15 -  Apresentação. 
08:15 -09:00 -  Anatomia  e fisiologia da laringe referentes à função fonatória. 
09:00 -10:00 -  Métodos de avaliação:espelho de Garcia, nasofibroscopia, telescopia,estroboscopia, LD , REMS ,                
            CEMS(comparativo entre técnicas, peculiaridades , vantagens e desvantagens). 
10:00 -10:30 -  Coffe Break 
            Para  cada um dos temas  a seguir enfatizar:aspectos clínicos  e laringoscópicos para   
            diagnóstico (procurar ilustrar com vários casos), fisiopatologia /fatores etiológicos ou                  
            desencadeantes, primeira conduta, seguimento. 
10:30 -11:30 - Doenças  mucosas benignas(nódulos, pólipo,edema de Reinke, granuloma de contato. 
11:30 -12:30 - Alterações  estruturais mínimas(cisto, sulco, ponte) e cicatriz (fibrose). 
12:30 -14:00 - Almoço 
14:00 -15:00 - Doenças do Refluxo. 
15:00 -15:30 - Diagnóstico  e tratamento das leucoplasias. 
15:30 -16:00 - Papiloma laríngeo – up to date. 
16:00 -16:30 - Coffe – Break 
16:30 -17:00 - Paralisias laríngeas uni e bilaterais. 
17:00 -18:00 - Disfonias funcionais x  Tremor vocal x Disfonia espasmódica. 



2º DIA     
    
08:00 - 09:00 -  Estenose Laringea. 
09:00 - 09:30 -  Doenças granulomatosas da laringe. 
09:30 - 10:00 - Coffe - Break 
10:00 - 11:00 -  Tumores da laringe. 
11:00 - 12:30 - Apresentação de casos clínicos e cirúrgicos vídeo- documentados  
sobre doenças da laringe e faringe. 
12:30 - 14:00 -  Almoço 
 

INFRA – ESTRUTURA 

CURSO PRÁTICO  - O Curso Prático deve ser combinado com os  professores convidados. 

DE RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR LOCAL DO CURSO 
    
Recomenda-se  que se disponibilizem  duas salas  de cirurgia simultâneamente para  evitar  perda de 
tempo durante a troca de pacientes. As salas devem ser amplas o suficiente para permitir  a acomodação 
dos  alunos( podem ser divididos em turnos). A limitação ou não do número  de alunos  para o curso práti-
co deve ser  definida  pelo organizador local do curso, levando-se em conta o ambiente e a infra-estrutura 
disponíveis no centro cirúrgico. 

PRECEPTOR (ORGANIZADOR LOCAL) 
 
- Disponibilizar local para colocação de faixas  e cartazes promocionais 
- Providenciar área de stand para exposição  dos produtos 
- Fornecer material promocional aos participantes juntamente com as pastas do curso 

CUSTOS  
                

1. Em relação aos professores 
- 02( duas ) passagens  aéreas  
- Hospedagem ( 03 noites )    

 
     2. Em relação ao local do evento 

- Aluguel do Auditório e local para montagem de stand 
- Aluguel  dos equipamentos de áudio ,vídeo e informática 

 
3. Em relação  ao evento  
- Coffe – Break ( 03 –Sendo 2 para o 1º dia e 1 para o 2º dia). 
- Pastas, crachás, bloco de papel e caneta  (podem ser promocionais) para cada participan te. 
- Certificados  de participação( modelo fornecido pela A   BLV). 
- Contratação de pessoal de apoio e operacional. 
.  .  .  .  Contratação de Montadora de Stands.   

- Computador com velocidade para processamento de filmes digitalizados (recomenda-se igual ou supe-
rior a 500 MB de RAM  e placa de vídeo de 32 MB ou superior),software mínimo (MS Office ou pelo 
menos  MS Power Point atualizado e algum mídia  player), saída de áudio para  sonorização. 
- 01( Um)Projetor de Vídeo Multimídia (Data – Show) de no mínimo 3.000 ANSI Lumen. 
- Sonorização com  no mínimo 3(três) microfones sem fio. 

CURSO TEÓRICO 
 
- Auditório ou sala de aula ,compatível com o número de inscritos. 
- Recursos  audio-visuais e multimídia. 



                                                          IMPORTANTE 
 

 Todos os  custos PREVISTOS, assim como os aportes financeiros , devem ser 
relacionados e enviados para a secretaria da ABLV, que juntamente  com  
ABORL-CCF, aprovará ou não o orçamento. 
 
 Os inscritos  que forem sócios da ABORL-CCF ou da ABLV terão um 
desconto de 30 %.   
  
 Ao final do curso deverá  ser enviado o relatório constando dados 

como: nome dos alunos presentes, nome dos professores, empresas partici-
pantes, discriminação dos gastos. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Paulo Perazzo 

Presidente da Academia Brasileira de  
Laringologia e Voz 


