
 G - ÁREA PROFISSIONAL 

FONOAUDIOLOGIA 

 

FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR EM FUNÇÕES OROFACIAIS 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Profª Drª Cláudia Regina Furquim de Andrade 

 

Características: (duração 12 meses) 

O programa busca a capacitação profissional de fonoaudiólogos para a atuação em pacientes 

hospitalizados – Unidade de Terapia Intensiva, Enfermarias, Pronto Socorro e Ambulatório – 

utilizando protocolos nacionais e internacionais validados e com sólida base teórica. 

O objetivo específico do programa é desenvolver as habilidades específicas do saber fazer 

fonoaudiológico para a avaliação, diagnóstico e tratamento das alterações da motricidade 

orofacial, com enfoque em disfagia orofaríngea em pacientes hospitalizados. 

 

Temário Básico: 

 Elementos básicos da anatomia de cabeça e pescoço. 

 Elementos básicos da fisiologia da deglutição. 

 Elementos básicos da fisiologia respiratória. 

 Métodos e protocolos de avaliação e diagnóstico fonoaudiológico em motricidade orofacial. 

e funções orofaciais, com foco em disfagia. 

 Bases fisiológicas das etiologias estruturais da disfagia e estratégias de tratamento. 

 

FONOAUDIOLOGIA EM PSIQUIATRIA INFANTIL  

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Profª Drª Fernanda Dreux Miranda Fernandes 

 

Características: (duração 12 meses) 

 Propiciar ao fonoaudiólogo a possibilidade de aprofundar seus estudos e prática em distúrbios 

de linguagem, associados aos principais quadros psiquiátricos infantis, especialmente os 

Transtornos do Espectro do Autismo, integrando teorias recentes à prática.  



 Articular as informações específicas a respeito das alterações de linguagem características 

dos transtornos psiquiátricos da infância com as noções de Políticas Públicas de Saúde, Saúde 

Mental, Qualidade de Vida e Funcionalidade. 

 

Temário Básico:  

 Avaliação e diagnóstico da linguagem  

 Avaliação diagnóstica e aspectos terapêuticos nos distúrbios de linguagem 

 Diagnóstico de linguagem em crianças com transtornos do espectro do autismo 

 Terapia de linguagem em crianças com transtornos do espectro do autismo 

 Linguagem e psiquismo 

 Terapia de linguagem: o grupo como alternativa 

 Orientação familiar 

 Rede de Atenção à Saúde  

 SUS 

 

NEURO-GERIATRIA EM FONOAUDIOLOGIA 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Profª Drª Letícia Lessa Mansur 

 

Características: (duração 12 meses) 

Destinado a fonoaudiólogos, visando aprimorar habilidades para a prática clínica nas áreas de 

neurologia e geriatria, junto a portadores de alterações fonoaudiológicas decorrentes de 

afecções do sistema nervoso. O aprimoramento oferece vivência da atividade clínica em 

diversos ambientes de atendimento, preparando o ingressante para avaliar, diagnosticar, 

orientar, tratar e atuar em equipe junto aos casos, em fase aguda e crônica. Pretende o 

programa que esta vivência se fundamente na teoria proposta a fim de que o aluno possa 

desenvolver postura crítica em relação à sua atuação.  

 

Temário Básico: 

 Estudo da fisiologia e fisiopatologia do Sistema Nervoso: aspectos neurológicos e 

geriátricos. 

 Metodologia de avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos e geriátricos. 



 Visão crítica da inserção do fonoaudiólogo no sistema regional e nacional de saúde e 

implicações no atendimento aos portadores de distúrbios de etiologia neurológica e geriátrica. 

 Reflexão sobre características da equipe multidisciplinar, destacando o papel da família na 

inserção do indivíduo portador de distúrbios de etiologia neurológica e geriátrica. 

 Fronteiras entre a normalidade e doença. O atendimento ao idoso portador de distúrbios 

de etiologia neurológica e geriátrica. 

 

FONOAUDIOLOGIA EM PEDIATRIA 

Titulação: Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Sensu 

Supervisora: Profª. Drª Débora Maria Befi-Lopes 

 

Características: (duração 12 meses) 

O Programa visa à formação de profissionais para atendimento direto à população infantil que 

apresenta alterações fonoaudiológicas. Estas alterações podem estar associadas a diversas 

patologias que acometem a população pediátrica, podendo também estar relacionadas, 

inclusive, a alterações auditivas de ordem periférica e/ou central, além de quadros de disfagia. A 

população alvo para atendimento será a atendida pelas diversas clínicas do Instituto da Criança 

do HCFMUSP, a saber: neonatologia, cardiologia pediátrica, gastroenterologia, endocrinologia, 

genética, hematologia, hepatologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oncologia, pneumologia, 

reumatologia. 

 

Temário Básico: 

 Aquisição e desenvolvimento da linguagem e suas alterações   

 Diagnóstico e reabilitação das alterações de linguagem 

 Procedimentos de avaliação do sistema auditivo periférico e central - interpretação dos 

resultados na população infantil  

 Métodos e protocolos de avaliação e diagnóstico fonoaudiológico em motricidade orofacial e 

funções miofuncionais orofaciais na infância.  

 Anatomia e fisiologia da deglutição 

 Avaliação e reabilitação dos transtornos da deglutição 

 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DA 1ª FASE  

PARA TODOS OS PROGRAMAS DA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA 



 

Programa para a prova: 

 Diagnóstico das alterações de respiração, mastigação e deglutição 

 Diagnóstico instrumental na deglutição normal e patológica 

 Disfagias mecânicas e neurogênicas 

 Anatomia funcional do Sistema Auditivo Periférico 

 Anatomia funcional do Sistema Auditivo Central 

 Avaliação audiológica infantil 

 Procedimentos de avaliação do sistema auditivo periférico e interpretação dos resultados 

 Procedimentos de avaliação do sistema auditivo central e interpretação dos resultados 

 Avaliação e diagnóstico da linguagem 

 Avaliação e reabilitação da fonologia 

 Avaliação diagnóstica e aspectos terapêuticos nos distúrbios específicos de linguagem 

 Diagnóstico de linguagem em crianças com transtornos do espectro do autismo 

 Terapia de linguagem em crianças com transtornos do espectro do autismo 

 Questões sobre linguagem e corpo 

 Linguagem e psiquismo 

 Terapia de linguagem: o grupo como alternativa 

 Bases neurofisiológicas da fala, linguagem e comunicação 

 Bases neurofisiológicas da deglutição 

 Relações entre linguagem, comunicação e cognição 

 Linguagem e gerontologia 

 Aspectos básicos no estudo das alterações adquiridas da linguagem e comunicação no 

envelhecimento e nas doenças do sistema nervoso central 

 Aspectos básicos no estudo das alterações adquiridas da fala nas doenças do sistema 

nervoso 

 Aspectos básicos no estudo das alterações adquiridas da deglutição nas doenças do sistema 

nervoso 

 Aspectos básicos da atuação fonoaudiológica nas doenças do sistema nervoso e no 

envelhecimento saudável e patológico 

 Promoção da Saúde e cuidados em Fonoaudiologia 

 Fonoaudiologia, atenção básica e saúde da família 

 Fonoaudiologia e sistema único de saúde 



 Políticas públicas de saúde em Fonoaudiologia. 

 

Bibliografia: 

Fernandes FDM, Mendes BCA, Navas ALPGP. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª edição. São 

Paulo. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia/ Editora Roca, 2009. 

Douglas, Carlos Roberto. Fisiologia aplicada à fonoaudiologia. 2ª edição. São Paulo. Editora 

Guanabara, 2007.  

PRÓ-FONO. Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos (PTFS). 1ª Edição. Volumes 1 e 2. PRÓ-

FONO. São Paulo. 2012 e 2015. 

 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DA 2ª FASE 

FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR EM FUNÇÕES OROFACIAIS  

 

Programa para a prova: 

 Métodos e Protocolos para avaliação e diagnóstico fonoaudiológico em disfagia. 

 Anatomia e Fisiologia da deglutição. 

 Modelo de deglutição e disfagia.  

 Avaliação objetiva da deglutição – exames complementares. 

 Bases fisiológicas das etiologias estruturais da disfagia e estratégias de tratamento. 

 

Bibliografia:  

Andrade CRF e Limongi SCO. Disfagia: prática baseada em evidências. São Paulo, SP: 

Savier, 2012. 

Corbin-Lewis K, Liss JM, Sciortino KL. Anatomia Clínica e Fisiologia do Mecanismo de 

Deglutição. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2009. 

Fernandes FDM, Mendes BCA, Navas ALPGP. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª edição. São 

Paulo. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia/ Editora Roca, 2009. (Cap. 3, 4, 49, 50, 51, 

55). 

Douglas, Carlos Roberto. Fisiologia aplicada à fonoaudiologia. 2ª edição. São Paulo. Editora 

Guanabara, 2007.  

PRÓ-FONO. Planos Terapêuticos Fonoaudiológicos (PTFS). 1ª Edição. Volumes 1 e 2. PRÓ-

FONO. São Paulo. 2012 e 2015. 

 



PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DA 2ª FASE  

 FONOAUDIOLOGIA EM PSIQUIATRIA INFANTIL 

 

 

Programa para a prova: 

 Procedimentos e critérios para a avaliação de linguagem 

 Registro e relatório de avaliação de linguagem 

 Identificação e caracterização dos distúrbios específicos de linguagem 

 Aspectos pragmáticos nos distúrbios específicos de linguagem 

 O diagnóstico de linguagem nos distúrbios do espectro do autismo 

 Aspectos funcionais e formais da linguagem nos distúrbios do espectro do autismo 

 Desempenho sócio-cognitivo e adaptação sócio-comunicativa nos distúrbios do espectro do 

autismo 

 Princípios de intervenção em linguagem nos distúrbios do espectro do autismo 

 Oficinas de linguagem como alternativa de intervenção nos distúrbios do espectro do autismo 

 O papel da rede de atenção à saúde no atendimento a criança com Transtorno do Espectro 

do Autismo 

 

Bibliografia: 

Fernandes FDM, Mendes BCA, Navas ALPGP. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª edição. São 

Paulo. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia / Editora Roca, 2009. caps: 28, 31, 36, 42. 

 

Andrade, CRF, Befi Lopes, DM, Fernandes, FDM, Wertzner, HF. ABFW: teste de linguagem 

infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática. 2ª edição. Ver. Ampl. E atual. 

Barueri (SP): Pró-Fono, 2004. 

 

Lopes-Herrera AS, Maximino LP. Fonoaudiologia Intervenções e Alterações da Linguagem Oral 

Infantil. Ribeirão Preto, Novo Conceito Editora, 2011. 

 

Fernandes FDM; Amato CAH; Defense-Netvral D; Molini-Avejonas DR. /speech-Language 

Intervention for Children with Autism Spectrum Disorders in Brazil. Top Lang Disorders 34(2): 

155-167. 

 



 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DA 2ª FASE  

NEURO – GERIATRIA EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Programa para a prova: 

 Diagnóstico fonoaudiológico nas doenças do sistema nervoso central com repercussão na 

linguagem, fala, comunicação e deglutição 

 Métodos de avaliação da linguagem, fala, comunicação e deglutição nas doenças do 

sistema nervoso central 

 Métodos de avaliação da linguagem, fala, comunicação e deglutição nas doenças do 

sistema nervoso e no paciente geriátrico 

 Cognição e envelhecimento: atenção, funções executivas, memória, linguagem 

 A pesquisa sobre doenças neurológicas na fonoaudiologia 

 A pesquisa sobre envelhecimento na fonoaudiologia 

 Intervenção fonoaudiológica no paciente adulto e idoso com doenças neurológicas 

 Promoção de saúde e fonoaudiologia, no envelhecimento sadio. 

 

Bibliografia:  

 

Miotto EC, de Lucia MCS, Scaff M. (Orgs) Neuropsicologia Clínica. 2ª ed.São Paulo: 
Gen/Roca, 2017.  

 
Marchesan IQ, da Silva HJ, Tomé MC. (orgs) Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia 
São Paulo.Gen/Rocca e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.2014, 1118p 
 
Forlenza OV, Radanovic M, Aprahamian I. Neuropsiquiatria Geriátrica. São Paulo. Atheneu. 2ª 
edição. 2014. 608p 
 
 

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DA 2ª FASE  

FONOAUDIOLOGIA EM PEDIATRIA  

 

Programa para a prova: 

 Avaliação da linguagem na infância e interpretação dos resultados 

 Aspectos de reabilitação das alterações da linguagem 

 Procedimentos de avaliação do sistema auditivo periférico e central na infância e 

interpretação dos resultados 



 Diagnóstico das alterações de respiração, mastigação e deglutição 

 Diagnóstico instrumental na deglutição normal e patológica 

 Disfagias mecânicas 

 Deglutição em neonatos 

 Orientação familiar  

 

Bibliografia: 

Fernandes FDM, Mendes BCA, Navas ALPGP. Tratado de Fonoaudiologia. Editora Roca. São 

Paulo. 2009. 2a. edição. (capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 31, 49, 50, 61, 70).  

Levy DS E Almeida ST. Disfagia Infantil. 1ª edição. Rio de Janeiro – RJ: Thiemer Revinter 

Publicações, 2018. 

Limongi SCO. Fonoaudiologia: Informação para a Formação. Linguagem: Desenvolvimento 

Normal, Alterações e Distúrbios. 1ª edição. São Paulo. Editora Guanabara Koogan, 2004. 

Weir KA. Oropharyngeal aspiration and oropharyngeal dysphagia in children: assessment, 

treatment and relationship with respiratory disease. 

Arvedson JC, Brodsky L. Pediatric Swallowing and Feeding - Assesment and Management. 2002 

- Capítulo 2. 

Morris SE e Klein MDJ. PRE-FEEDING SKILLS: A Comprehensive Resource for Feeding 

Development. 2ª edição. 2001. 

 


