Disciplina
Período
6º
Código
FON10836

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Ficha de Disciplina
FONONCOLOGIA
Curso de Fonoaudiologia
Teórica
15

Carga Horária
Prática
Total
15
30

Classe
Créditos
1

Obrigatória

Ementa
Atuação fonoaudiológica após as cirurgias de cabeça e pescoço. Tumores da cavidade oral e faringe: identificação,
tratamento, impacto cirúrgico e intervenção fonoaudiológica após a cirurgia. Reabilitação fonoaudiológica após
laringectomias parciais: verticais, horizontais, supraglóticas. Tratamento das disfagias após cirurgias de cabeça e
pescoço. Reabilitação fonoaudiológica após laringectomia total. Aspectos psicossociais dos pacientes com lesão de
cabeça e pescoço. Atuação interdisciplinar na área de cabeça e pescoço.
Objetivos

Proporcionar aos alunos conhecimento teórico/prático para a atuação em casos de câncer de cabeça e
pescoço, envolvendo os procedimentos de avaliação, planejamento e execução do processo terapêutico.

Propiciar ao aluno conhecimento sobre tumores de cabeça e pescoço, visando a identificação de tais
patologias, bem como a atuação fonoaudiológica nas diferentes fases do tratamento.
Conteúdo Programático
1. Introdução ao Câncer de Cabeça e Pescoço
2. Bases de Tratamento do Câncer de Cabeça e Pescoço
3. Tumores da cavidade oral e faringe: identificação, tratamento, impacto cirúrgico e intervenção fonoaudiológica
após a cirurgia.
4. Câncer de laringe: laringectomias parciais verticais e reabilitação fonoaudiológica
5. Câncer de laringe: laringectomias parciais horizontais e reabilitação fonoaudiológica
6. Câncer de laringe: laringectomia parcial supraglótica e reabilitação fonoaudiológica
7. Laringectomia Total e reabilitação fonoaudiológica
8. Aspectos psicossociais dos pacientes com lesão de cabeça e pescoço
9. Atuação interdisciplinar nos casos de câncer de cabeça e pescoço
Metodologia de Ensino
Aulas expositivas teóricas e práticas com recursos audiovisuais. Visitas técnicas em ambulatório de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço e Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer.
Avaliação
Prova escrita com questões dissertativas, múltipla escolha e estudo de casos. Seminários e relatórios.
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