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Objetivos
Geral:
Adequar e aprimorar a qualidade dos serviços de registro e análise vocal e de deglutição
para a clínica, ensino e pesquisas dos ambulatórios de voz, de motricidade orofacial e
de otorrinolaringologia da UFPE.
Específicos :
Sistematizar o serviço de avaliação e documentação fonoaudiológica em voz e de
deglutição da UFPE; - Otimizar a qualidade das disciplinas práticas em voz e em
disfagia dos cursos de Fonoaudiologia e da residência em Otorrinolaringologia da UFPE;
- Promover melhoria no atendimento a casos clínicos nos ambulatórios de voz e de
motricidade orofacial da Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UFPE; - Promover
melhoria no atendimento a casos clínicos no ambulatório de voz e no ambulatório de
laringologia do HC-PE; - Fomentar o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de voz e
de motricidade orofacial; - Oferecer cursos de extensão teórico-práticos, voltados às
áreas de voz e de motricidade orofacial nos Cursos de Fonoaudiologia e Medicina.
Resumo:
O fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista são profissionais que atuam tanto na
promoção da saúde e prevenção de disfonias e transtornos da deglutição, quanto no
tratamento e aprimoramento vocais e das disfagias. A Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), por meio da clínica-escola do Departamento de Fonoaudiologia da
UFPE e do ambulatório de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco
(HC) dispõe, nos Cursos de Fonoaudiologia e Medicina, a assistência a clientes com
alterações vocais e da deglutição e a profissionais que se utilizam da voz como
instrumento de trabalho. O acompanhamento dos pacientes se faz desde a triagem até à
reabilitação. Um dos momentos principais desse processo está na avaliação laringológica
e da função de deglutição, pois a imagem obtida pelo exame é relacionada à história

clínica, à qualidade vocal e ao desempenho da deglutição do paciente. Em alguns
centros e na literatura defende-se a ideia de que a avaliação da laringe feita por
otorrinolaringologista deve ser acompanhada, também, pelo fonoaudiólogo, o qual deve
complementar a avaliação e o diagnóstico funcionais, favorecendo o encaminhamento
mais preciso. O objetivo deste projeto é aplicar a avaliação fonoaudiológica
concomitantemente à otorrinolaringológica, no momento do exame laringológico, a fim
de favorecer a avaliação anatômica e funcional da laringe, contribuindo, assim, para um
diagnóstico mais preciso dos pacientes com alterações e queixas vocais e de deglutição.
Ademais, pretende-se ampliar o processo de ensino-aprendizagem de residentes em
otorrinolaringologia e graduandos em fonoaudiologia na avaliação vocal e da função de
deglutição.

