
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso nos Cursos Teórico-Práticos no Serviço de 
Fonoaudiologia: 
Público-alvo: Fonoaudiólogos  
 
 
Local de atuação: Serviço de Fonoaudiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA)  
 
 
Número de vagas:  
 
Curso de Capacitação em Disfagia Infantil – 01 Vaga 
Curso de Aperfeiçoamento Teórico Prático em Reabilitação de Disfagia  – 02 Vagas 
Curso de Capacitação em Fonoterapia da Voz  - 01 Vaga 
 
 
Carga horária: 480 horas 
 
Duração prevista: 06 meses  

Investimento: 06 parcelas de R$ 120,00 (cento e vinte reais mensais) 

Pré-requisitos: * Graduação em Fonoaudiologia e registro no conselho profissional;  

Critérios de seleção para ingresso: análise de currículo e entrevista  
 
Inscrições através do e-mail: dmore@hcpa.edu.br 
 
Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 - 1º andar do HCPA conforme a Relação de Documentos que 
constam no verso do formulário de inscrição disponível em 
https://intranet.hcpa.edu.br/ensino/aperfeicoamento-profissional-piccap 
 
Prazo para inscrição: até 30/03/2018 
Entrevistas: entre 16 e 18 de abril de 2018 (horário agendado)  

Resultado final: 24/04/2018 

Entrega Documentação no Grupo de Ensino: até 27/04/2018 

Início do Curso:  
 
Disfagia: 02 de maio de 2018 
Fonoterapia da Voz: 02 de julho de 2018 



 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

14 029 
Curso de Aperfeiçoamento Teórico 
Prático em Reabilitação de 
Disfagia 

 
 
PLANO TEÓRICO  
- Aspectos otorrinolaringológicos em disfagia infantil; 
- Aspectos otorrinolaringológicos em disfagia mecânica 
e neurogênicas - Adultos e idosos; 
- Aspectos fonoaudiológicos em disfagia mecânicas - 
adultos e idosos; 
- Discussão de artigos científicos e atividades de 
atualização. 
 
PLANO PRÁTICO  
- Discussão de casos clínicos; 
- Acompanhamento ambulatorial de na agenda ADI; 
- Acompanhamento ambulatorial na agenda FCC; 
- Acompanhamento de estudos de deglutição na 
radiologia, de casos vinculados ao Serviço de ORL; 
- Acompanhamento ambulatorial de estudos de 
deglutição por meio na nasofibroscopia no Serviço de 
ORL; 
- Reuniões clínicas no Serviço de ORL e estágios do 
curso de fonoaudiologia da UFRGS desenvolvidos do 
HCPA. 
- Acompanhamento de round clínico multidisciplinar. 

16 066 
Curso de Capacitação em Disfagia 
Infantil  

 
 
PLANO TEÓRICO  
- Aspectos otorrinolaringológicos em disfagia infantil; 
- Aspectos fonoaudiológicos em disfagia infantil; 
- Discussão de artigos científicos e atividades de 
atualização. 
 
PLANO PRÁTICO  
- Discussão de casos clínicos de pacientes 
ambulatoriais, internados; 
- Participar das aulas do eixo teórico do núcleo da 
fonoaudiologia - Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde (RIMS); 
- Acompanhamento de estudos de deglutição na 
radiologia, de casos vinculados ao Serviço de 
Fonoaudiologia; 
- Participar das reuniões clínicas no Serviço de 
Fonoaudiologia. 



 

 

16 107 
Capacitação em Fonoterapia da 
Voz 

PLANO TEÓRICO 
- Avaliação do paciente, adulto ou criança, com 
alterações vocais: anamnese específica para a área de 
voz, avaliação auditiva da qualidade vocal, avaliação 
vocal por meio do laboratório de voz; 
- Protocolos para avaliação da voz e comunicação de 
pacientes disfônicos: estudo dos diversos protocolos 
validados na área; 
- Planejamento da Fonoterapia: escolha das 
estratégias e exercícios para fonoterapia da voz; 
- Avaliação e Fonoterapia dos pacientes com 
Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do 
Sono/Ronco: anamnese para Síndrome da Apneia e 
Hipopneia Obstrutiva do Sono/Ronco, avaliação e 
fonoterapia; 
- Discussão de artigos científicos e prática de 
atualização: leitura e discussão de artigos científicos.  
 
PLANO PRÁTICO 
- Acompanhamento ambulatorial na agenda FON 
(avaliação e fonoterapia nas alterações vocais, na 
Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do 
Sono/Ronco, na voz e comunicação dos pacientes 
transexuais); 
- Acompanhamento ambulatorial na agenda FOG 
(avaliação e fonoterapia no Grupo de Mulheres 
Disfônicas e no Grupo de Pacientes 
Laringectomizados); 
- Acompanhamento ambulatorial multidisciplinar na 
agenda FON e no Serviço de Otorrinolaringologia 
(atuação fonoaudiológica na agenda ORL/VOZ, 
avaliação conjunta com médico ORL, decisão 
terapêutica e orientação fonoaudiológica); 
- Acompanhamento de round clínico multidisciplinar; 
- Reuniões clinico científicas no Serviço de 
Fonoaudiologia; 
- Acompanhamento na organização de atividades de 
confraternização com pacientes laringectomizados, 
seus familiares e equipe técnica. 

 


