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EDITAL DO CONCURSO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO SONO (ABS) 

Certificação em Fonoaudiologia do Sono 
ANO DE 2021 

 

 
A Associação Brasileira do Sono (ABS), com o apoio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 
(SBFa) e Associação Brasileira de Motricidade Orofacial (ABRAMO), define a Certificação em 
Fonoaudiologia na Área do Sono. 

 
I) ASPECTOS GERAIS 

A prova para Certificação em Fonoaudiologia do Sono tem como principal objetivo avaliar o domínio 
teórico-prático do fonoaudiólogo quanto às implicações, diagnóstico e tratamento dos distúrbios do 
sono. A ABS reconhece os fonoaudiólogos certificados como capacitados por terem alcançado com 
êxito os requisitos de certificação em Fonoaudiologia na Medicina do Sono, pré-estabelecidos por 
essa Associação.  
 

1. Será conferida certificação ao fonoaudiólogo que comprovar expertise na área do sono, de acordo 
com os seguintes critérios:  

1.a. Ter mais de três (3) anos de exercício profissional como fonoaudiólogo, a partir do 
registro no Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa). 

 
1.b. Ser sócio da Associação Brasileira do Sono (ABS) além de uma das instituições 

científicas de Fonoaudiologia: Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa) ou Associação 
Brasileira de Motricidade Orofacial (ABRAMO) com anuidade em dia, mediante comprovante.  

 

1.c. Realizar prova de conhecimentos específicos sobre a área do sono, assim como sobre 
as associações e aspectos específicos da Fonoaudiologia. 

 

1.d. A prova será realizada no Congresso Brasileiro do Sono da Associação Brasileira do 
Sono (ABS), São Paulo-SP, dia 12 de dezembro de 2021, durante o pré-congresso.  
Data da Prova: 12/12/2021, iniciando-se com a prova teórica às 13h (logo após o curso pré-

congresso), seguida da prova prática com previsão de início às 15h30 (logo após a correção 
da prova teórica).  

Considerando a situação da pandemia e da vacinação em nosso país, foi decidido pelo 
adiamento do Congresso para dezembro de 2021. Assim sendo, a prova foi adiada para o dia 
12/12/21.  
 

1.e. A realização da prova somente será permitida ao fonoaudiólogo que comprovar 
capacitação fonoaudiológica na área do sono, a partir de cursos, participação em eventos e 
publicações relativas à área do Sono, referente aos últimos dez anos (2011 a 2021).  

A pontuação mínima para permitir a realização da prova é de um total de 120 pontos, conforme 
tabelas abaixo.  
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1.f. Todos os documentos comprobatórios das tabelas de pontuação (abaixo) deverão 

ser digitalizados (salvos em um único PDF ou em uma pasta zipada/compactada) e anexados de 
uma única vez na ficha de inscrição na página 
https://absono.iweventos.com.br/evento/certificacao2020/home até 11/10/2021.  

 
TABELAS DE PONTUAÇÃO 
 

I. FORMAÇÃO Comprovantes 
Valor 

unitário 

Curso teórico na á rea do sono 8h* ou 

mais 

Certificado nominal expedido pela entidade promotora 

do curso, assinado pelo responsável 
10 

Curso teórico-prático na á rea do sono 

16hs* ou mais 

Certificado expedido pela entidade promotora do curso 

assinado pelo responsável  
20 

Curso teórico-prático na á rea do sono 

30h ou mais 

Certificado expedido pela entidade promotora do curso 

assinado pelo responsável 
30 

Curso teórico-prático na área do sono 

60h ou mais 

Certificado expedido pela entidade promotora do curso 

assinado pelo responsável 
60 

Curso teórico-prático na á rea do sono 

90h ou mais 

Certificado expedido pela entidade promotora do curso 

assinado pelo responsável 
90 

Curso teórico-prático na á rea do sono 

150h ou mais 

Certificado expedido pela entidade, em papel timbrado, 

contendo identificação do signatário (nome e respectivo 

cargo ou função), e data do 

documento. 

 

150 

Para os cursos ministrados e/ou coordenados por fonoaudiólogos certificados em Fonoaudiologia do Sono 

pela ABS, será acrescido o percentual de 30% à pontuação do referido item. 

Participação em eventos científicos 

nacionais e/ou internacionais 

especificos da área de sono 

Certificado expedido pela entidade promotora do curso 

assinado pelo responsável 

 

10 

Trabalho de Conclusão de curso 

(TCC) de graduação ou trabalho de 

Iniciação Cientif́ica (IC) na á rea do sono 

Diploma devidamente registrado, ou ata da defesa do 

TCC ou da IC, em papel timbrado da instituição, com  

nome/cargo/função  do responsável e data do documento. 

 

 

10 

 

Mestrado pela CAPES com 

Dissertação na área de sono. 

Diploma devidamente registrado, ou ata da defesa da 

dissertação ou tese, em papel timbrado da instituição, 

com nome/cargo/função do responsável e data do 

documento. 

 

 

40 

 

Doutorado pela CAPES com Tese na  

área de sono. 

Diploma devidamente registrado, ou ata da defesa da 

dissertação ou tese, em papel timbrado da instituição, 

com nome/cargo/função do responsável e data do 

documento. 

 

 

60 
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* máximo de cinco cursos realizados para somatória da pontuação – acima de cinco cursos, os temas serão 

analisados individualmente para consideração  (ou não) para o total de pontuação 

II. PRODUÇÃO Comprovantes 
Valor 

unitário 

Realização de palestra, oficina, aulas 

ministradas em eventos cientif́icos na  área 

de sono 

Certificado expedido pela entidade, em papel 

timbrado, assinado pelo responsá vel, contendo 

identificação do signatário e data do documento. 

8 

Curso nacional ministrado (área de sono) - 

8 horas ou mais** 

Certificado expedido pela entidade, em papel 

timbrado, assinado pelo responsá vel, contendo 

identificação do signatário e data do documento. 

10 

Curso nacional ministrado (área de sono) - 

16 horas ou mais** 

Certificado expedido pela entidade, em papel 

timbrado, assinado pelo responsável, contendo 

identificação e a data do documento. 

 

20 

Curso internacional ministrado (área de 

sono)- 8 horas ou mais** Certificado expedido pela entidade, em papel 

timbrado, assinado pelo responsá vel, contendo 

identificação e a data do documento. 

20 

Curso internacional ministrado (área de 

sono)-16horas ou mais** 
30 

Organização  de eventos científicos da á rea 

de sono como membro de Comissão 

Cientif́ica 

Certificado expedido pela entidade, em papel 

timbrado, assinado pelo co-responsável, contendo 

identificação e a data do documento. 

 

8 

Coordenação de Ambulató rio de 

distúrbios do sono 

Certificado expedido pela entidade ou declaração do 

órgão proponente, papel timbrado, assinado pelo co-

responsável, contendo identificação do signatário, 

dados do ambulatório e data do documento. 

 

 

30 

Apresentação de trabalhos cientificos na á 

rea de sono em eventos 

nacionais/internacionais: comunicação oral 

ou pô ster com resumo em anais 

Certificado expedido pela entidade em papel 

timbrado, assinado pelo responsá vel, contendo 

identificação do signatário, data do documento e cópia 

dos anais. 

 

8 

Publicação de artigo completo, referente à á 

rea de sono, em periódicos em classificação 

pelo Qualis A 

Apresentação do exemplar integral, original ou 

impresso caso o meio de divulgação seja digital, 

constando o website oficial. 

 

40 

Publicação de artigo completo referente à á 

rea de sono, em periódicos em classificação 

pelo Qualis B 

Apresentação do exemplar integral, original ou 

impresso caso o meio de divulgação seja digital, 

constando o website oficial. 

 

30 
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Publicação de artigo completo referente à á 

rea de sono, em periódicos em classificação 

pelo Qualis C 

Apresentação do exemplar integral, original ou 

impresso caso o meio de divulgação seja digital, 

constando o website oficial. 

 

20 

Publicação de capítulo de livro 

referente à á rea de sono. 

Apresentação da capa, da ficha catalográfica com 

número de registro na biblioteca nacional e das 

páginas em que conste o nome do requerente como 

autor ou coautor, assim como todo o capítulo. 

 

 

15 

Organização de livro referente à á rea de 

sono. 

Apresentação da capa, da ficha catalográfica em que 

conste o número de registro na biblioteca nacional e 

das páginas em que conste o nome do requerente 

como organizador, assim como o sumá rio constando 

nome de todos os autores de capítulos. 

 

 

15 

Publicação de livro referente à área de sono. 

Apresentação da capa, da ficha catalográfica em que 

conste o número de registro na biblioteca nacional e 

das pá ginas em que conste o nome do requerente 

como autor ou co-autor, assim como um exemplar da 

obra. 

 

 

30 

** cada curso será considerado para pontuação uma única vez. Repetições de disciplinas oferecidas em cursos 

maiores serão consideradas uma única vez para pontuação. 

  O parecer quanto à capacitação do (a) candidato (a) para realização da prova será emitido 
pelo Conselho de Fonoaudiologia do Comitê Interdisciplinar da Associação Brasileira do Sono após 
análise do currículo, verificação da pontuação e dos certificados enviados. 
 O (a) candidato (a) será informado (a), por email, quanto à análise da pontuação e deferimento 
da inscrição até o dia 12/11/2021, para realização ou não da prova. 
 
 
II) DESCRIÇÃO DA PROVA: 

O Concurso para obtenção de Certificação em Fonoaudiologia na Medicina do Sono constará de: 

 
a) Prova Teórica: composta pela avaliação de conhecimentos específicos em Fonoaudiologia 

e na área do sono, conforme programa abaixo. Será considerado (a) aprovado (a) na prova 
teórica o (a) candidato (a) que obtiver nota ≥ 7,0 (maior ou igual a sete). 

 
b) Prova prática: apresentação de dois processos de atuação fonoaudiológica clínica, de 

responsabilidade própria, a uma banca examinadora que será constituída por três 
fonoaudiólogos certificados. É    recomendado que ao menos um dos casos seja submetido 
para apresentação no Congresso Brasileiro do Sono, na modalidade pôster – informações 
no site do Congresso: https://sono2021.com.br/ 

Os (as) candidatos (as), aprovados (as) na prova teórica, deverão realizar a prova prática, 

constando da apresentação dos dois processos de atuação fonoaudiológica clínica relacionando 
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sua área de atuação aos distúrbios do sono, devidamente documentados, seguindo os critérios:  
- envio do resumo, de cada processo de atuação fonoaudiológica, de acordo com as normas de 
submissão de trabalhos da categoria “apresentação de casos” do Congresso da ABS, até o dia 
06/12/2021; 

- o resumo deve conter dados objetivos da avaliação inicial, diagnóstico completo, dados após 

terapia ou intervenção/conduta, assim como dados de exames complementares, tais como: 
polissonografia, exames audiológicos, ou outros, quando houver; 
- a apresentação, em formato PowerPoint, deverá ser realizada no mesmo dia da prova, 
impreterivelmente, com tempo de cinco minutos para cada processo; 
- para a apresentação de exames complementares, o (a) candidato (a) deve expor à  banca os 

dados originais dos exames, para confirmar a veracidade do material. É de total responsabilidade 
do (a) candidato (a) a autorização do paciente, ou dos envolvidos, quanto à apresentação do 
material;  
- após a apresentação dos dois processos terapêuticos, a banca irá direcionar a arguição sobre a 
apresentação, com duração de 10 minutos.  
Observação importante: Não será considerado (a) aprovado (a) o (a) candidato (a) que não 

apresentar os dois processos de intervenção, mesmo que tenha sido aprovado na prova teórica. 
 

c) O   parecer   final   será apenas APROVADO (A) ou REPROVADO (A), considerando as 

notas das duas etapas: teórica e prática. 
A análise final de todo o material será realizada pelo Conselho de Fonoaudiologia do Comitê 
Interdisciplinar da Associação Brasileira do Sono, constituída previamente por membros da ABS. 

 
 
III) NORMAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONCURSO 

 
a. PRAZO PARA INSCRIÇÃO: até 11 de outubro de 2021. 

 

b. Inscrições online: https://absono.iweventos.com.br/evento/certificacao2020/home 

Inscrição e pagamento da taxa por meio do site: 

https://absono.iweventos.com.br/evento/certificacao2020/home, no valor de R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais). 
Obs.: Deverá preencher a ficha de inscrição e selecionar no pagamento a opção certificação. 

 
c. Documentos para inscrição - deverão ser digitalizados (salvos em um único PDF ou em uma 

pasta zipada/compactada) e anexados de uma única vez na ficha de inscrição na página 
https://absono.iweventos.com.br/evento/certificacao2020/home até 11/10/2021: 

- Ficha de inscrição preenchida; 

- Diploma de fonoaudiólogo (cópia); 

- Inscrição definitiva no CRFa de seu Estado (cópia); 

- Comprovante de membro da ABS e SBFa ou ABRAMO, em dia com a anuidade das respectivas 

instituições; 

- Curriculum vitae impresso ou cópia impressa do disponivel na plataforma Lattes- 
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http://lattes.cnpq.br/index.htm. O curriculo deverá ter todos os itens referentes à área do sono 

assinalados em amarelo, para facilitar verificação; 

- Tabelas de pontuação identificadas com nome completo, preenchidas com a pontuação 

correspondente aos documentos comprobató rios; 

- Documentos comprobatórios referentes aos itens das tabelas de formação e de produção; 

- Não serão processadas as inscrições incompletas. 

 

d. O resultado do Concurso será fornecido aos (às) candidatos (as) em até 05 (cinco) dias após o 

exame. 
Certificado: será digital e enviado via e-mail. 
 

e. DESIGNAÇÃO PROFISSIONAL: Após a conclusão do exame e notificação de aprovado pela ABS, 

os concursados aprovados podem utilizar a seguinte credencial: “Certificado em Fonoaudiologia 
do Sono pela Associação Brasileira do Sono” 

Os nomes dos (as) fonoaudiólogos (as) certificados (as) na á rea do sono serão apresentados no 

site da ABS https://absono.com.br/profissionais-certificados-fonoaudiologia-sono/ e ficarão 

elencados com os respectivos contatos. 
 
f. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: absfonoaudiologia@gmail.com 

 
 

IV)  PROGRAMA PARA O CONCURSO:  
CERTIFICAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA DO SONO 

 Conceitos fundamentais: Fisiologia orofacial, musculatura orofacial e funcionalidade 

 Fisiologia do Sono - Sono normal e suas funções no organismo 

 Fisiopatologia do Sono: Classificação Internacional dos distúrbios do sono e gravidade 

 Neurociência e comportamento do Sono 

 Distúrbios do sono na infância 

 Distúrbios respiratórios do Sono: ronco e apneia obstrutiva do sono 

 Consequências dos distúrbios do sono em diferentes faixas etárias 

 Questionários de sonolência e de qualidade de vida 

 Métodos diagnósticos dos distúrbios do sono: avaliação clínica e instrumental  

 Polissonografia, poligrafia e outros exames específicos 

 Imagens da Via Aérea Superior 

 Análise interdisciplinar: aspectos cognitivos, hiperatividade, distúrbios de aprendizagem, 
sonolência excessiva e relações com Fonoaudiologia 

 Conhecimentos gerais sobre os diversos Tratamentos dos Distúrbios respiratórios do Sono: 
abordagem médica em geral, abordagem odontológica (ortodontia/expansão palatina; cirurgia 

ortognática; aparelhos intraorais...); terapia posicional; terapias de Pressão Positiva em Via Aérea 

Superior: CPAP e binivel, abordagens cirúrgicas de tecidos moles e de tecidos duros 

 Conhecimentos em Fonoaudiologia quanto às questões e inter-relações com a saúde do sono 
e com seus Distúrbios  
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 Conhecimentos específicos quanto a Motricidade Orofacial: musculatura, funções orofaciais, 
avaliação e técnicas de terapia em geral 

 Avaliação Fonoaudiológica Miofuncional Orofacial específica aos Distúrbios respiratórios do 
Sono  

 Critérios de Elegibilidade para o tratamento fonoaudiológico: associação dos dados de histórico, 
relações estruturais de tecidos duros e moles; 

 Papel do fonoaudiólogo quanto aos Distúrbios do Sono: Possibilidades e limites em atuação 
Interdisciplinar; abordagem educativa e higiene do sono 

 Voz, audição, linguagem e sono 

 Técnicas de terapia fonoaudiológica para os distúrbios respiratórios do sono: abordagem clínica 
e procedimentos gerais para ronco e AOS; procedimentos especificos, exercicios orofaciais e 
orofaringeos; terapia miofuncional orofacial especifica para os distúrbios respiratórios do sono; 

terapia fonoaudiológica como abordagem complementar ao uso de aparelhos de pressão 

positiva, dispositivos intraorais de avanço mandibular e outras técnicas; atuação complementar 

em casos cirúrgico. 

 
Literatura Recomendada: 
Livros, tratados, capítulos e consensos 

 Tufik S. Medicina e Biologia do Sono. Manole, São Paulo, 2008. 

 Bittencourt LRA et cols. Diagnóstico e tratamento da sindrome da apneia obstrutiva do sono 

(SAOS): Guia prático, São Paulo. Livraria Médica Paulista Editora, 2008. 

 Guimarães, KCC. Apneia e ronco: tratamento miofuncional orofacial. São José dos Campos: 

Pulso, 2009. 

 Togeiro SMG, Genta PR, Lorenzi-Filho G. Série Atualização e Reciclagem em Pneumologia – 
Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia. Vol. 12 – SONO. Atheneu, 2018. 

 Lopes MC, Eckeli AL, Hasan R. Sono e Comportamento.  Rio de Janeiro: Atheneu, 2019. 

 Kryger MH, Roth T, Dement W. Principles and Practice of Sleep Medicine. 6th Edition. 
Philadelphia, Pennsylvania, WB Saunders, 2017. 

 Del Fabbro C, Chaves Junior CM, Tufik S. A Odontologia na Medicina do Sono. Maringá , Ed. 

Dental Press, 2012. 

 Pinto Junior LR. Sono e seus transtornos: do Diagnóstico ao tratamento. 1ª edição. Ed. Atheneu, 

2012. 

 Haddad F, Bittencourt L. Recomendações para o diagnóstico e tratamento da Síndrome da 

apneia  apneia obstrutiva do sono, 1ª  ed, São Paulo, Estação Brasil , 2013. 

 Pessoa JHL, Pereira Junior JCP, Alves RSC. Distúrbios do Sono na criança e no adolescente. 

2a edição. Ed. Atheneu, 2015. 

 Berry RB, Brooks R, Gamaldo CE, Harding SM, Lloyd RM, Marcus CL and Vaughn BV for the 
American Academy of Sleep Medicine. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and 
Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.3. 
www.aasmnet.org Darien, Illinois: American Academy of Sleep Medicine, 2016. 

 Bianchini EMG, Kayamori F; Lorenzi-Filho, GL. Distúrbios do Sono: Classificações e tipos de 
tratamentos. In: da Silva HJ; Tessitore A; Motta AR; Cunha DA; Berretin-Felix G; Marchesan IQ. 
(Org.). Tratado de Motricidade Orofacial. 1ed. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2019, v. 
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1, p. 234-254. 

 Bianchini EMG, Kayamori F, Ieto V. Distúrbios Respiratórios do Sono: Avaliação, elegibilidade 
e terapêutica. In: da Silva HJ; Tessitore A; Motta AR; Cunha DA; Berretin- Felix G; Marchesan 
IQ.. (Org.). Tratado de Motricidade Orofacial. 1ed.São José dos Campos: Pulso Editorial, 2019, 
v. 1, p. 256-269. 

 
Artigos sugeridos: 
1. Adult Obstructive Sleep Apnea Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. 

Clinical Guideline for the Evaluation, Management and Long-term Care of Obstructive Sleep 
Apnea in Adults Clin Sleep Med. 2009; 15;5(3):263-76.   

2. Aurora RN, Zak RS, Karippot A, et al. Practice parameters for the respiratory indications for 
polysomnography in children. Sleep. 2011;34(3):379-388.  

3. Hirata RP, Schorr F, Kayamori F, Moriya HT, Romano S, Insalaco G, et al. Upper airway 
collapsibility assessed by negative expiratory pressure while awake is associated with upper 
airway anatomy. J Clin Sleep Med. 2016 Oct 15;12(10):1339- 46. 

4. Eckert D J. Phenotypic approaches to obstructive sleep apnoea - New pathways for targeted 
therapy. Sleep Med Rev. 2018: 45-59. 

5. Schorr F,Kayamori F,Hirata RP,Danzi-Soares NJ,Gebrim EM,Moriya HT,Malhotra A, Lorenzi-
Filho G, Genta PR. Different Craniofacial Characteristics Predict Upper Airway Collapsibility in 
Japanese, Brazilian and White Men. Chest. 2016;149(3):737- 46. 

6. Puhan MA et al. Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnea
syndrome: randomized controlled trial. BMJ, 
doi:10.1136/bmj.38705.470590.55 (published 23 December 2005) 

7. Folha GA,Valera FC,de Felicio CM. Validity and reliability of a protocol of orofacial 
myofunctional evaluation for patients with obstructive sleep apnea. Eur J Oral Sci. 
2015;123(3):165-72. 

8. Valbuza JS, de Oliveira MM, Zancanella E, Conti CF, Prado LB, Carvalho LB, do Prado GF. 
Swallowing dysfunction related to obstructive sleep apnea: a nasal fibroscopy pilot study. 
Sleep Breath. 2011 May;15(2):209-13. 

9. Valarelli LP, Corradi AMB, Grechi TH, Eckeli AL, Aragon DC, Küpper DS et al. Cephalometric, 
muscular and swallowing changes in patients with OSAS. Journal of Oral Rehabilitation. 2018; 
45: 692-701. 

10. De Felicio C, Dias F, Trawitzki LV. Obstructive sleep apnea: focus on myofunctional therapy. 
Nature and Science of Sleep. 2018; 10: 271-286. 

11. Guimarães KC, Drager LF, Genta PR, Marcondes BF, Lorenzi-Filho G. Effects of 

oropharyngeal exercises on patients with moderate obstructive sleep apnea syndrome. Am J 
Respir Crit Care Med. 2009;179(10);962-6. 

12. Ieto V, Kayamori F, Montes MI, Hirata RP, Gregório MG, Alencar AM, et al. Effects of 

Oropharyngeal Exercises on Snoring: A randomized Trial. Chest. 2015; 148(3): 683-691.   
13. Kayamori F, Bianchini EMG. Effects of orofacial myofunctional therapy on the symptoms and 

physiological parameters of sleep breathing disorders in adults: a systematic review. CEFAC 
19(6) 2017. 

14. Cunali PA; Almeida FR; Santos CD; Valdrichi NY; Nascimento LS; Dal-Fabbro C, et al. 
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