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e/ou que receberam alta na primeira consulta. A análise dos dados descritivos foi feita utilizando o SPSS versão 23. Para as variáveis
de quantidade de Radiografias de tórax, internações por motivos respiratórios e uso de antibiótico foi usado o teste de McNemar. O
nível de significância adotado foi 5% (p <0.05%). Resultados: A amostra foi composta por 250 indivíduos, com uma média de idade
igual a 46,36 meses, sendo 161 (64,6%) do sexo masculino. A patologia de base prevalente foi a neurológica contando com 118
(47,2%) pacientes. A via oral exclusiva de alimentação esteve presente em 165 (66%) indivíduos, sendo que 53 (21,2%) possuem via
alternativa exclusiva. Ao todo 32 (12,8%) pacientes possuem via de alimentação mista, sendo a SNE a mais prevalente 44 (17,6%).
As variáveis de quantidade de radiografia de tórax, reinternações por motivo respiratório e uso de antibioticoterapia demonstraram
redução significativa (p<0.01) após ingresso no ADI. Conclusão: Ambulatórios de disfagia infantil podem reduzir gastos hospitalares
com realização de exames e reinternações, beneficiando os pacientes e evitando uso excessivo de antibioticoterapia e complica ções
pulmonares decorrentes da disfagia.
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Introdução: A Fissura Labiopalatina (FLP) é uma malformação craniofacial que caracteriza-se por falhas no processo de fusão de
estruturas embrionárias até a 12ª semana de gestação. Devido essas falhas no desenvolvimento craniofacial, crianças acometidas
por fissura labiopalatina podem apresentar alterações auditivas. O Mismatch Negativity (MMN) mostra-se como um instrumento em
potencial para complementar a avaliação audiológica dessa população, que podem apresentar comprometimento nas habilidades
auditivas centrais. Objetivo: Analisar as respostas do MMN em crianças com FLP e comparar com grupo controle. Métodos: Estudo
do tipo transversal e comparativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob número 79348017. A casuística foi composta por
45 crianças, divididas em grupo estudo (fissura palatina completa) e grupo controle, pareado por idade e sexo. Para execução do
procedimento eletrofisiológico MMN, os eletrodos foram fixados em Fz (eletrodo ativo), M1 e M2 (eletrodos de referência) e na fronte
(eletrodo Terra). A intensidade utilizada foi de 70 dBNA, o estímulo frequente utilizado foi de 750 Hz e o estímulo raro de 1.000 Hz.
Resultados: Na análise comparativa entre orelha direita e orelha esquerda do grupo com fissura palatina, não foi encontrada
diferença estatisticamente significante para os valores de latência e amplitude. Igualmente, não foram detectadas diferenças de
latência e amplitude para nenhuma das orelhas em relação ao sexo feminino e masculino. Os valores de latência do MMN foram
aumentados no grupo estudo de crianças com fissura palatina. Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos valores de
latência na comparação entre os grupos controle e estudo (p≤0,001). Conclusão: Na amostra estudada as crianças com fissura
palatina apresentam latências aumentadas na avaliação do MMN quando comparadas ao grupo controle, indicando alteração nas
habilidades de discriminação auditiva, atenção involuntária e memória sensorial do processamento auditivo central.
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Introduction: In the scientific literature, it is described that dysphagia is prevalent among patients with nervous system alteration’s. The
videofluoroscopy exam helps to complement the clinical evaluation of swallowing, allowing a better management of the cases and
diagnoses aspiration. For children with cerebral palsy, early speech therapy is recommended, both for swallowing assessment and
language stimulation. Objectives: Describe the main findings of swallowing biomechanics in pediatric patients with cerebral palsy,
followed in a hospital of high complexity. Methods: Cross-sectional study with historical and contemporary data. This work is part of a
bigger project, which included 15 pediatric patients with cerebral palsy diagnosis who underwent videofluoroscopy of swallowing. The
exam data were compiled according to consistencies offered and altered findings. Results: The age of the children varied between 2
months to 16 years (median age 4 years). There was a higher prevalence among males (11 males and 4 females). Most relevant data
were with liquid and puree consistency. For puree consistency the main findings were slow oral transit (7/15), posterior leakage
(10/15) and silent aspiration (3/15). For liquid consistency nasal reflux (5/15), posterior leakage (9/15) and penetration (4/15) were
more substantial. Even with thickened liquids, posterior leakage occurred in the same frequency and penetration remained almost the
same (9/15). Conclusion: Videofluoroscopy is important to complement the diagnosis and management of dysphagia, allowing
analysis of dynamic findings on the phases of swallowing. The results show’s that the strategy of thickening of liquids should be
evaluated with caution, since it did not diminish the occurrence of posterior leakage and penetration.
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Introdução: A cinetose, também conhecida como enjoo do movimento, caracteriza-se pela intolerância ao movimento, devido a um
conflito sensorial entre os sistemas visual, proprioceptivo e vestibular. Na população infantil, a cinetose é bastante frequente, mas o
seu difícil diagnóstico acaba subestimando a prevalência nesse grupo. Estudos referem que a prevalência de tonturas de origem
vestibular na população infantil é de 7,7%. As alterações vestibulares pediátricas possuem grande importância no desenvolvimento
infantil, podendo acarretar uma série de repercussões, como alterações na linguagem oral, na escrita e leitura. Objetivos: Comparar o
autorrelato das crianças avaliadas e a percepção dos pais em relação a suscetibilidade à cinetose dessas crianças. Método: Estudo
transversal e comparativo, do qual participaram 26 crianças em idade escolar, de ambos os sexos, e 26 pais e/ou responsáveis das
respectivas crianças. Para avaliar a suscetibilidade à cinetose, foi aplicado o Motion Sickness Questionnaire Short Form (MSSQ) em
formato de entrevista, realizado individualmente com cada criança e com cada pai e/ou responsável, separadamente. O instrumento
é composto por nove ambientes e/ou estímulos que desencadeiam a cinetose, incluindo meios de transporte e entretenimento. A
pesquisa possui aprovação no comitê de ética e pesquisa (nº 34632). Resultados: Houve correlação estatisticamente significante
entre o autorrelato das crianças e a percepção dos pais em relação à ocorrência de cinetose em seus filhos (p=0,035). Verificou-se
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