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Obrigatória

Ementa
Intervenção fonoaudiológica nos transtornos da motricidade orofacial (crianças, adultos e idosos). Princípios e
métodos terapêuticos de abordagem nas alterações das funções estomatognáticas e deglutição. Planejamento do
processo terapêutico. Registros de dados. Reavaliações e análise do momento de alta. Biossegurança.
Objetivos
 Levar o aluno a conhecer e a questionar métodos das funções estomatognáticas e deglutição, desenvolvendo
uma postura crítica.
 Elaborar o plano terapêutico de forma hierarquizada para reabilitação da motricidade orofacial.
 Desenvolver raciocínio clínico de seleção de provas terapêuticas estratégias pertinentes.
 Conhecer as técnicas terapêuticas descritas na literatura especializada.
 Ser capaz de refletir sobre a alta fonoaudiológica.
 Ter visão integrada das informações de anamnese, avaliação e terapia.
 Aprimorar a sua percepção palpação de musculatura orofacial normal da alterada em diferentes faixas etárias
e gêneros.
 Compreender os critérios e métodos de reabilitação fonoaudiológica referentes às funções estomatognáticas e
deglutição.
 Treinar a integração inter profissional do fonoaudiólogo em formação.
Conteúdo Programático
1. Elaboração de plano terapêutico em transtornos das funções estomatognáticas e deglutição - objetivos e
estratégias (adulto e infantil)
2. Intervenção fonoaudiológica nas cirúrgicas ortognáticas e aparelhos ortodônticos
3. Técnicas específicas de terapia para alterações fonoaudiológicas da deglutição, respiração e distorções
fonéticas
4. Técnicas específicas de terapia para as alterações fonoaudiológicas da ATM, das mal formações craniofaciais
(fissuras lábio-palatinas, síndrome de Pierre Robin, das insuficiências velofaríngicas)
5. Técnicas específicas de terapia para as alterações de deglutição nas paralisias cerebrais
6. Técnicas específicas de terapia para as alterações fonoaudiológicas das paralisias faciais adquiridas e
congênitas e disartrias.
7. Técnicas específicas de terapia para as alterações fonoaudiológicas das disfagias;
a.
Fonoterapia nas disfagias mecânicas em decorrência de câncer de cabeça e pescoço;
b.
Fonoterapia nas disfagias neurológicas adquiridas e do desenvolvimento;
c.
Fonoterapia nas disfagias infantis (bebês e crianças) e do idoso.
8. Uso do biofeedback como recurso terapêutico
9. Instrumentos e recursos de registro terapêutico
10. Protocolos de acompanhamento
11. Reavaliação, devolutiva e alta fonoaudiológica
12. Atuação multiprofissional
Metodologia de Ensino
Aulas expositivas teóricas e práticas com recursos didáticos
Aulas práticas no Laboratório de Motricidade orofacial e linguagem e na clínica escola
Estudo e análise crítica de casos clínicos
Avaliação
Prova teórica-prática escrita com questões dissertativas, testes de múltipla escolha e outros.
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