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O curso

Ojetivos

O Curso de Especialização em Disfagia: enfoque hospitalar vem 
atender a uma grande necessidade dos pro�ssionais do Centro-Oeste 
e Distrito Federal, diante da sua expansão crescente e da carência de 
cursos teórico-práticos na área de Disfagia. A especialidade de Disfagia 
foi criada recentemente pela Resolução CFFª nº 383, de 20 de março de 
2010, após vários estudos e levando-se em consideração o vasto 
número de publicações com autoria dos fonoaudiólogos nacionais, em 
periódicos indexados. A relevância do curso se mostra no retorno 
social que esta especialização trará a população acometida pela 
disfagia e que necessita da reabilitação fonoaudiológica, além do 
compromisso de incentivo a pesquisa e a ciência para crescimento da 
Fonoaudiologia. A disfagia é um distúrbio de deglutição, com sinais e 
sintomas especí�cos caracterizada por alterações em qualquer fase ou 
entre as fases da dinâmica de deglutição, de origem congênita ou 
adquirida, podendo gerar prejuízo pulmonar, nutricional e social, 
sendo que o pro�ssional especialista em Disfagia está apto, nos 
distúrbios da deglutição, a intervir com precisão em situações que 
envolvam a avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico 
dirigidos à população nos diferentes ciclos de vida.

Geral
• Capacitar o Pro�ssional Fonoaudiólogo que atua em hospital ou 
home care a atender com segurança os pacientes que apresentam 
disfagia, através de uma abordagem multripro�ssional, com aplicação 
de técnicas e métodos fonoterápicos atualizados na área da 
Fonoaudiologia baseada em evidências cientí�cas.

Modalidade:
100% Presencial

Duração:
24 Meses
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Específicos
a) Orientar a equipe multipro�ssional para a identi�cação de indivíduos com risco de disfagia e 
encaminhamento para avaliação da deglutição pelo pro�ssional fonoaudiólogo;
b) Avaliar, classi�car e fazer o diagnóstico funcional da deglutição e do processo de alimentação, através 
da avaliação clínica e instrumental da deglutição;
c) Sugerir a melhor consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os utensílios, as manobras e 
posturas necessárias para a administração da dieta por via oral de forma segura;
d) Solicitar e encaminhar o paciente disfágico para exames complementares que auxiliam no processo 
diagnóstico e terapêutico;
e) Realizar e analisar os dados provenientes da eletromiogra�a de superfície, ausculta cervical entre 
outros exames coadjuvantes à avaliação e ao tratamento dos distúrbios de deglutição;
f) Realizar o tratamento: habilitação/ reabilitação/ compensação/ adaptação/ gerenciamento dos 
distúrbios da deglutição no paciente que apresenta um quadro disfágico;
g) Colaborar, junto à equipe multidisciplinar na sugestão de colocação e retirada de via alternativa de 
alimentação, quando classi�cado o risco de alimentação por via oral;
h) Elaborar e conduzir os procedimentos relativos à oferta da dieta, manobras compensatórias e técnicas 
posturais durante exames instrumentais e objetivos da deglutição, ambulatoriais ou hospitalares, 
realizando análise e laudo funcional da deglutição;
i) Avaliar os parâmetros respiratórios como frequência respiratória e saturação de oxigênio devido ao 
risco de complicações pulmonares ocasionadas pela disfagia; 
j) Conduzir pesquisas relacionadas à atuação na área da disfagia para benefício da assistência à 
comunidade e do ensino pro�ssional.

Público Alvo Graduados em Fonoaudiologia



Conteúdo Programático 
Estrutura Curricular

Total de Horas:                                                                                                                                                    530/h aula

DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA

Sistema respiratório e a funcionalidade: respiração / ventilação / deglutição / voz 20hs
Suporte básico de vida (BLS) / Sepses e síndromes aspirativas com repercussões
pulmonares

20hs

Estratégia e marketing em saúde 20hs

Anátomo-neuro-fisiologia da deglutição e Avaliação clínica do paciente disfágico 20hs

Prática baseada em evidências científicas 20hs

Avaliação Instrumental da Deglutição 20hs

Disfagia em Terapia Intensiva Adulta e home care / Cuidados paliativos 20hs

Disfagia nas doenças neuromusculares 20hs

Atuação fonoaudiológica em UTI- neonatal e amamentação 20hs

Disfagia em AVC e TCE 20hs

Ética profissional e Biossegurança no hospital / home care 20hs

Terapias Respiratórias aplicada à disfagia / Ventilação mecânica invasiva e não- invasiva 20hs

Disfagia sarcopênica e Distúrbios da deglutição em idosos / Abordagem da nutrição frente às
disfagias

20hs

Disfagias mecânicas: atuação fonoaudiológica em pacientes com câncer de cabeça e pescoço 20hs

Programa de interação teoria e prática I 20hs

Disfagia em queimados e pacientes bariátricos 20hs

Disfagia infantil 20hs

Capacitação em aspiração de vias aéreas para fonoaudiólogos / Rx de tórax e gasometria
arterial: correlação com as disfagias

20hs

Válvula de fala / deglutição e traqueostomia: abordagem multiprofissional 20hs

Farmacologia e exames laboratoriais: importância e correlação com a disfagia 20hs

Recursos terapêuticos aplicados às disfagias I: bandagem elástica e laserterapia 20hs

Recursos terapêuticos aplicados às disfagias II: eletroterapia 20hs

Distúrbios de linguagem e cognição no paciente disfágico / Interfaces entre voz e disfagia 20hs

Reabilitação e gerenciamento das disfagias: o que há de novo 20hs

Programa de interação teoria e prática II 20hs

TCC 30hs



Cordenação do Curso 
e Professores

Lillian Christina Oliveira e Silva – Coordenadora do curso
Graduação: Fonoaudiologia (2001).
Especialização em: Fonoaudiologia Hospitalar e Especialista em Disfagia pelo CFFa (2018).
Atuação pro�ssional recente: Atualmente é Coordenadora Pedagógica de Cursos e Pós-graduação na área de 
Disfagia e Fonoaudiologia Neo-pediátrica na Faculdade CEAFI  Tem experiência na área de Disfagia Orofaríngea. 
Ex-Fonoaudióloga do Hospital de Urgências de Goiânia - HUGO (período 2002 a 2011), Ex-Membro titular do Comitê 
de Ética e Pesquisa do Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO. Ex-Professora do Curso de Pós-graduação Lato Sensu 
em Fonoaudiologia Hospitalar chancelado pela USM. Ex-Professora do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em 
Fonoaudiologia Hospitalar e Professora da Pós-graduação em Disfagia, chancelado pela PUC-GO.

Alessandra Carneiro Dorça
Graduação: Fisioterapia
Especialização em: Fisioterapia Hospitalar 
Mestrado em: Ciências da Saúde
 Atuação pro�ssional recente: Responsável Técnica pelo Serviço de Fisioterapia do Instituto de Neurologia de Goiânia 
de 2004 até os dias atuais; Curso de Formação e Certi�cação Internacional em Coaching pela Sociedade Latino 
Americana de Coaching em 2010 – 100 horas; Formação em Gestão para Resultado pela Fundação Dom Cabral em 
2011 – 64 horas; Atualmente tem sido convidada para ministrar cursos e palestras com temas referentes à Gestão 
Estratégica da Carreira na área de saúde. Membro da ABRELA – Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotró�ca 
com grande experiência no atendimento de pacientes com essa patologia. 

Giulliano Gardenghi
Graduação: Fisioterapia
Doutorado em: Ciências
Atuação pro�ssional recente: É professor, em nível de pós-graduação, junto ao CEAFI/Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, onde também atua como coordenador cientí�co. Consultor Técnico do Instituto de Ensino e Pesquisa Maria 
Patrocínia Pereira Ventura, pertencente ao Hospital e Maternidade São Cristóvão, onde é também coordenador do 
Curso de Pós-Graduação em Fisioterapia Hospitalar (São Paulo - SP). Membro do corpo clínico do Hospital do 
Coração Anis Rassi (Goiânia-GO). É coordenador cientí�co do Hospital ENCORE (Aparecida de Goiânia-GO). 
Coordenador e docente da Especialização em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva do NEA Cursos 
(Taubaté). Coordenador (Responsável Técnico) pelo Serviço de Fisioterapia da Lifecare, prestadora de serviços junto 
ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Foi pesquisador colaborador do Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (2000-2006). Tem experiência na área de Fisioterapia e Educação Física, 
com ênfase em Fisioterapia em Terapia Intensiva (Adulto, Pediatria e Neonatologia), além de experiência em 
Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício, atuando principalmente nos seguintes temas: síncope 
neurocardiogênica, treinamento físico, atividade nervosa simpática, barorre�exo arterial, manobras �sioterapêuticas 
e ventilação mecânica. Editor-chefe da Revista Eletrônica Saúde e Ciência. Assessor ad hoc da Fundação de Amparo 



Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta
Graduação: Fonoaudiologia
Especialização em: Fonoaudiologia Clínica e Motricidade Orofacial  pela Universidade de Franca (1996)
Mestre em:  Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo (1999)
 Doutorado em: Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo (2005)
Atuação pro�ssional recente: Fonoaudióloga da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotró�ca, editora 
cientí�ca da Revista CEFAC , fonoaudióloga do Setor de Investigação de Doenças Neuromusculares da Universidade 
Federal de São Paulo, docente do CEFAC (Centro de Especialização Em Fonoaudiologia Clínica), nos cursos de 
Motricidade Orofacial e Linguagem. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tem experiência na 
área de Neurologia, com ênfase em Ciências da Saúde, atuando principalmente no seguinte tema: fonoaudiologia, 
disfagia, neurologia.

Renata Lígia Vieira Guedes
Graduação: Fonoaudiologia
Especialização em: Motricidade Orofacial em Oncologia e em Disfagia pela Fundação Antônio Prudente do Hospital 
AC Camargo – São Paulo (2006/2007). 
Mestrado em: Ciências – área de concentração Oncologia pela Fundação Antônio Prudente do Hospital AC.Camargo 
– São Paulo (2008/2010). 
Doutorado em: Oncologia pela Fundação Antônio Prudente do Hospital AC Camargo, com tese neuroplasticidade e 
deglutição em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.  
Atuação pro�ssional recente: Atualmente é Post-Doc Research Fellow na University of Florida, sob orientação da Dra. 
Ianessa Humbert no Swallowing Systems Core Laboratory

Fernanda Rossi
Graduação: Fisioterapia
Especialização em: Fisioterapia Hospitalar e Ventilação Mecânica
Atuação pro�ssional recente: Fisioterapeuta do Hospital Instituto de Neurologia de Goiás, no período de 2008 a 2011. 
Fisioterapeuta da Vanguarda Comércio no período de 2008 a 2013. Fisioterapeuta da UTI do Hospital de Urgências de 
Goiânia de 2013 a 2014. Supervisora de estágio em hospital da UNIFAN de junho a novembro de 2013. Professora 
convidada do CEAFI PÓS-GRADUAÇÃO desde 2008.

Marília Lopes Bortolini Franco
Graduação: Fonaudiologia 
Especialização em: Fonoaudiologia Hospitalar pela UNESA (2003); Linguagem pelo CEFAC (2004); Auditoria em 
Serviços de Saúde pela Fac Lions (2011)
Atuação pro�ssional recente: Coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital de Urgências de Goiânia / 
HUGO, Coordenadora Adjunto do Comitê de Ética em Pesquisa-CEP/HUGO, Membro da Equipe Multidisciplinar do 
Hospital de Urgências de Goiânia. Tem experiência na área de Fonoaudiologia Clínica, com ênfase em neurologia, 
disfagia e atendimento hospitalar – UTI’s e enfermarias. Ex-Professora do Curso de Pós-graduação em Fonoaudilogia 
Hospitalar cancelado pela USM. Ex-Professora do Curso de Pós-graduação em Fonoaudilogia Hospitalar na parceria 
CEAFI-PUC-GO e Professora da Pós-graduação em Disfagia pela PUC-GO.
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Camila Alexandra Vilaça Ramos
Graduação: Fonoaudiologia
Especialização em: Alimentação Infantil e Di�culdades Alimentares na Infância
Mestrado em: Bioenhenharia pela UFMG     
Atuação pro�ssional recente: Fonoaudióloga e Preceptora na Residência Multipro�ssional em Urgência e Trauma do 
Hospital João XXIII (FHEMIG), Professora de Cursos de Pós-graduação e Aperfeiçaomentos da área de disfagia infantil, 
Fonoaudióloga da Clínica Consult Saúde, Autora de capítulos de vários livros da área de disfagia infantil. 

Silmara de Abreu Melgaço
Graduação: Fonoaudiologia 
Especialização em: Audiologia
Mestrado em:Ciências Fonoaudiológicas pela Faculdade de Medicina da UFMG
Atuação pro�ssional recente: Fonoaudióloga da FHEMIG-Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Sócia e 
Diretora da Clínica Consult Saúde, com experiência na atuação fonoaudiológica hospitalar.

Juliana Cunha Cananéia
Graduação: Fonaudiologia 
Especialização em: Reabilitação Cognitiva (2010/2012) pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Neurociência 
(NEPNEURO). 
Atuação pro�ssional recente: Fonoaudiológa no Instituto de Neurologia de Goiânia e Fonoaudióloga Clínica da 
Nepneuro e atendimentos em Home Care.

Marianna Barros de Oliveira
Graduação: Fonaudiologia 
Especialização em: Motricidade Orofacial – CEFAC (2015) e em Saúde Materno Infantil – UFG (2015)
Atuação pro�ssional recente: Consultora em Amamentação, Doula e Educadora Perinatal e Preceptora da UTI 
Neonatal do Hospital das Clínicas de Goiânia – HC.

Camila Dantas Martins
Graduação: Fonoaudiologia 
Especialização em: Motricidade Orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (2007). 
Mestrado em: Ciências da Saúde, área de concentração em saúde da criança e do adolecente, pela UFMG (2013).
Atuação pro�ssional recente: Consultora em Amamentação, atuação na clínica Mama Bem, sócia-proprietária, com 
atuação em bebês e crianças. Tem experiência e atua desde a promoção de saúde, aleitamento materno, 
neonatologia, disfagia infantil, bandagem elástica, laserterapia aplicada à fonoaudiologia. É secretária do Comitê de 
Fonoaudiologia em Cuidado Materno Infantil de Belo Horizonte. 
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Identidade e CPF 
Comprovante de Endereço
Diploma (frente e verso)

Documentação para Matrícula

Geruza Fabrícia Pinto Naves

Graduação: Fisioterapia

Especialização em: Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva

Atuação pro�ssional recente: é Diretora Pedagógica e Comercial do Centro de Estudos Avançados e Formação 

Integrada. Foi �sioterapeuta da Clínica do Esporte Ortopedia Traumatologia e Fraturas. Tem experiência na área de 

Fisioterapia, com ênfase em Ortopedia e Traumatologia, atuando principalmente nos seguintes temas: medicina 

esportiva, reabilitação, ligamento cruzado anterior, cirurgia de joelho, artroscopia e traumatologia e ciências do 

futebol e na área de Coaching de Carreira, com cursos na área.

Lorena Carla Oliveira e Silva

Graduação: Fisioterapia

Especialização em: Fisioterapia Hospitalar e Ventilação Mecânica

Atuação pro�ssional recente: Curso de Formação e Certi�cação Internacional em Coaching pela Sociedade Latino 

Americana de Coaching em 2010 – 100hs; Formação em Gestão para Resultado pela Fundação Dom Cabral em 

2011- 64hs; Responsável Técnica pelo Serviço de Fisioterapia do Instituto de Neurologia de Goiânia de 2004 até os 

dias atuais; Sócia Proprietária do Centro de Estudos Aplicados e Formação Integrada; Atualmente trabalha como 

Coaching de carreira, realizando atividades junto aos Discentes do CEAFI Pós-Graduação.

Angélica Rodrigues Batista

Graduação: Fonoaudiologia 

Especialização em: Motricidade Orofacial pelo CEFAC (2001-2003) e em Disfagia pela PUC-GO (2013-2015). 

Aperfeiçoamento: Fonoaudiologia bariátria e em Mobilização Manual e Instrumental de tecidos.

Atuação Pro�ssional recente: Fonoaudióloga do HUGOL (Hospital de Urgências Otavo Lage) desde 2005, com 

experiência em fonoaudiologia hospitalar no serviço público, na confecção de processos e projetos 

fonoaudiológicos, rotinas hospitalares, Hundle, PTS, além de treinamento de cuidadores e cuidados paliativos. 

Atendimento especializado e humanizado a pacientes críticos, adulto e pediátrico; tais como neurológicos, 

queimados, vítimas de traumas.  
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