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OBJETIVOS DO CURSO:
Treinamento para realização e interpretação diagnóstica dos
exames endoscópicos em otorrinolaringologia.
(videoendoscopia nasal, videolaringoscopia,
videolaringoscopia, videonasofibrolaringoscopia,
videolaringoestroboscopia, videoendoscopia da deglutição).
deglutição)

Conhecimento dos equipamentos utilizados: óticas rígidas e
flexíveis, câmeras, fontes de luz, sistemas de captura de imagens.
Cuidados com os equipamentos; higienização de óticas.
Discussão de casos em Rinologia, Laringologia e Disfagia
- Achados de exames de videolaringoscopia,
videolaringoestroboscopia, videoendoscopia nasal,
videoendoscopia da deglutição.
- Principais diagnósticos diferenciais.
- Tratamento.

TEMAS ABORDADOS:
Conhecendo os equipamentos: do mínimo necessário ao máximo de qualidade
Oticas rígidas e flexíveis, câmeras, fontes de luz (halógena, xenônio, led,
estrobo), sistemas de captura de imagens, sistemas portáteis.
Higienização e cuidados específicos com as óticas rígidas e flexíveis.
Entendendo a estrobo (fisiologia da produção vocal).
Técnicas de exames: video-endoscopia
video
nasal rígida, videolaringoscopia,
videolaringoestroboscopia, videoendoscopia da deglutição.
Anestesia, posição do paciente, formas de evitar desconforto durante o exame.
Exames em crianças - particularidades.
Principais diagnósticos, variações anatômicas em nariz e rinofaringe.
Principais diagnósticos em laringe.
Modelos de laudos.
VED - rotina do exame: ambulatorial, hospitalar e domiciliar, testando manobras
durante o exame endoscópico, identificando alterações.
Laudos e classificação de disfagia.
Apresentação de casos.
Tratamento de disfagia: possibilidades ao alcance do ORL.

LOCAL DAS AULAS TEÓRICAS:
Auditório do Hospital do Coração do Brasil - Rede D'Or São Luiz
LOCAL DAS AULAS PRÁTICAS: Inovox Voice Center

