2ª Campanha Nacional ORL Pediátrica:

Saúde e muita diversão para a criançada

Está chegando o dia de São Paulo virar palco da segunda edição da Campanha Nacional Otorrino
Pediátrica, realizada pela Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica (ABOPe), em parceria
com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF). Em 6 e 7 de
novembro, quem passar pelo Parque Ibirapuera poderá participar de um circuito lúdico dentro de
uma superestrutura personalizada em formato de tenda. A exposição abordará quatro importantes
temas tratados pela Otorrinolaringologia Pediátrica: audição, equilíbrio, respiração e sono.
Confira as atividades programadas em cada uma das seções internas:

Audição: ao entrar na tenda, os visitantes encontrarão a representação dos ruídos presentes em um
ambiente doméstico, um tapete musical, um telefone divertido feito de lata e barbante, além da
medição dos decibéis emitidos pelos brinquedos com efeitos sonoros.

Equilíbrio: ambiente com brincadeiras para ilustrar a relação do ouvido com o equilíbrio e avaliar as
habilidades de estabilidade corporal das crianças.

Respiração: seção oferecerá o tradicional “Jogo dos Aromas”, teste para identificar, apenas com o
olfato, 10 cheiros diferentes escondidos em uma caixa surpresa.

Sono: uma oficina teatral abordará os efeitos do ronco e da apneia do sono no ambiente escolar.
Médicos otorrinolaringologistas, que acompanham a apresentação, também farão uma breve palestra
sobre o tema.

Seja um voluntário!
Para alcançarmos o sucesso nesta segunda edição, é fundamental a participação de voluntários para
contribuir no atendimento ao público e na monitoria dos visitantes durante a exposição. Se você
deseja ser um voluntário da campanha, entre em contato com Renato, do departamento de
Academias da ABORL-CCF, por meio do telefone (11)5053-7504 ou pelo e-mail
academias@aborlccf.org.br

Participe desta grande mobilização em prol da saúde!
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