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PREFÁCIO

Abordar aspectos da Fonoaudiologia e suas interfaces nos faz 
ver como esta profissão percorreu um caminho de aprendizagem e 
evolução, contribuindo para a promoção, prevenção, diagnóstico e 
intervenções precoces e atuar de forma integrada com uma grande 
equipe interdisciplinar visando a propagação de um melhor prognósti-
co, pensando diretamente no paciente e sua capacidade de autonomia 
e independência no meio em que se encontra. Embora a Fonoaudiolo-
gia seja regulamentada há 40 anos, somente nos últimos, houve uma 
maior presença da profissão nos concursos públicos, proporcionando 
mais oportunidades e reconhecimento no mercado de trabalho e na 
sociedade como um todo. Minha conquista é fazer parte desta bri-
lhante profissão formando profissionais que possam contribuir ainda 
mais com o campo científico da Fonoaudiologia, ampliando assim a 
tão querida área de conhecimento e garantindo o futuro da profissão. 
Acordo todos os dias com a certeza de que a cada fruto que foi e está 
sendo plantado, teremos uma grande colheita pela frente. Pensando 
nisso, convido o leitor a mergulhar nesse universo da Fonoaudiologia, 
por meio das próximas páginas. 

Com carinho  

Danielle Basílio dos Santos
Fonoaudióloga

Especialista em Disfagia com enfoque hospitalar
Professora do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário 

Fametro



APRESENTAÇÃO

O livro Tópicos em Fonoaudiologia I: Dados literários sobre a 
Fonoaudiologia e algumas de suas áreas de atuação foi organizado 
com o intuito me mostrar a diversidade de atuações no campo da Fo-
noaudiologia, reúne várias pesquisas realizadas por alunos finalistas 
do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro em Ma-
naus.

Nesta perspectiva, o livro tem trabalhos que abordam desde a 
atuação do Fonoaudiólogo em empresas, no âmbito escolar, hospita-
lar até na área da estética facial.

Espera-se que este livro possa contribuir para a formação de 
futuros profissionais da Fonoaudiologia, bem como para aqueles que 
já estão na profissão.

Joab de Souza Arouche
(Organizador)
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DIAS1, Bruna da Silva; MELO1, Vivian Kaline Silva de; QUEIROZ2, 
Aulisângela da Silva; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: Sabe-se que a audição é de vital importância para o desen-
volvimento humano é por intermédio dela que se adquirem as funções 
comunicativas oralizadas. Objetivo: identificar a importância do audio-
logista na triagem neonatal. Metodologia: Trata-se de uma revisão in-
tegrativa de literatura, sendo os critérios de inclusão: os artigos em por-
tuguês, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra no período de 2008 
a 2021. A busca foi realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE 
e GOOGLE ACADÊMICO. Resultados: O audiologista é um dos pro-
fissionais que potencializam os cuidados relacionados às deficiências 
auditivas detectadas na triagem neonatal, colaborando com técnicas 
e abordagens desenvolvidas para promover melhor qualidade de vida 
para o ser humano, além de oferecer acolhimento de forma humaniza-
da e acompanhamento de maneira sistemática e frequente. Conclu-
são: O estudo permitiu maiores conhecimentos e reflexões sobre a 
importância de ter o audiologista na triagem neonatal, revelando que a 
participação e o apoio do fonoaudiólogo da rede de atenção à saúde 
reduzem os riscos de deficiências auditivas na vida das pessoas.

Palavras-chave: Audiologista; Fonoaudiologia, Neonatologia; Surdez; 
Triagem.

1 INTRODUÇÃO

A perda da audição, mesmo que discreta, pode ocasionar al-
terações no desenvolvimento da comunicação oralizada, decorrente 
disso foram implantados programas voltados à atenção neonatal para 

1 Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: diasde-
bruna81@gmail.com;  vivianbela11@gmail.com 
2 Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fame-
tro. E-mail: auly.queiroz@gmail.com
3 Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
tário Fametro. E-mail: joab.arouche@fametro.edu.br

CAPÍTULO 1

A IMPORTÂNCIA DO AUDIOLOGISTA NO DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DA SURDEZ NA TRIAGEM NEONATAL

mailto:diasdebruna81@gmail.com;%20
mailto:diasdebruna81@gmail.com;%20
mailto:vivianbela11@gmail.com
mailto:auly.queiroz%40gmail.com?subject=
mailto:joab.arouche%40fametro.edu.br?subject=
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diagnóstico precoce e acompanhamento audiológico, além de inter-
venção clínica-terapêutica (SANTOS; RUSSO, 2011, p.12).

A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) é o método utili-
zado para o rastreamento auditivo no qual todas as crianças precisam 
ter acesso à triagem auditiva antes de um mês de vida (BERNI et al., 
2010). Visto que as crianças que faltarem na triagem auditiva inicial e 
no reteste devem receber avaliação médica e audiológica adequada 
para confirmar eventos adversos da perda auditiva antes de completar 
três meses de idade; crianças que apresentarem indicadores de risco 
para perda auditiva devem receber acompanhamento a cada seis me-
ses no período de três anos.

Vale ressaltar que o fonoaudiólogo é o profissional capacitado 
para a realização dos procedimentos previstos em todas as etapas do 
Programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU). A Resolu-
ção nº 568/2020 dispõe sobre seu exercício profissional e estabelece 
a implantação e execução de programas em hospitais e maternidades 
brasileiras em busca da identificação da deficiência auditiva (BRASIL, 
2020).

Por esse motivo, é importante frisar que a triagem auditiva neona-
tal tem como principal objetivo obter resultados que diminuam o agrava-
mento auditivo precocemente. É perceptível a importância do fonoaudió-
logo no ingresso dos serviços públicos assim como particulares, pois o 
acompanhamento precoce e especializado que beneficia a prevenção e 
o pós-diagnóstico das perdas auditivas desses neonatos (PAGNOSSIM; 
KÜLKAMP; TEIXEIRA, 2020). 

A presença do fonoaudiólogo no serviço de habilitação e reabili-
tação auditiva é bastante relevante principalmente na inserção de novas 
políticas públicas voltadas para os bebês com indicadores para a falta 
de audição. É fundamental a presença do fonoaudiólogo não só para o 
diagnóstico precoce da perda auditiva, mas também para orientar a fa-
mília e auxiliá-los no aprendizado sobre os possíveis riscos que a crian-
ça pode originar. Como por exemplo, o seu desenvolvimento motor oral, 
na linguagem, no meio social e outros fatores que são desencadeados 
por meio dos indicadores de riscos (NASCIMENTO; MOURA, 2018). 

A partir desse contexto, elaborou-se como questão norteadora 
da pesquisa: Qual a importância do audiologista na triagem neona-
tal? Para responder este questionamento o estudo teve como objetivo 
apresentar o processo de diagnóstico precoce da surdez, enfatizar a 
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relevância da avaliação audiológica para o diagnóstico precoce da sur-
dez e identificar os benefícios da triagem neonatal.

O presente estudo consiste em uma pesquisa aplicada em 
caráter descritivo, os resultados da pesquisa foram apresentados de 
forma qualitativa, às coletas de informações foram extraídas através 
de fontes secundárias, incluindo revisão bibliográfica através das pla-
taformas de pesquisa como Medline (Medical Literature and Retrieval 
System on Line), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) acessadas por meio da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), entre os meses de janeiro a maio de 2021 (SANTOS; 
RUSSO, 2011, p. 12). 

 No entanto, o estudo permitiu maior conhecimento e reflexões 
sobre a importância da presença do fonoaudiólogo na triagem neo-
natal, revelando que a participação e apoio do fonoaudiólogo na rede 
de atenção à saúde diminui o risco de deficiência auditiva na vida das 
pessoas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

 O presente estudo consiste em uma pesquisa aplicada em ca-
ráter descritivo, que segundo Gil (2008), este tipo de pesquisa propor-
ciona uma descrição de um determinado núcleo ou grupo. Visando 
identificar a importância do audiologista na triagem neonatal, os resul-
tados da pesquisa serão apresentados de forma qualitativa, onde não 
se preocupa com a quantidade, mas sim com a qualidade do aprofun-
damento de um grupo social seja ele específico ou não (TRIVIÑOS, 
2008). Portanto, a coleta de informações foi extraída através de fon-
tes secundárias, incluindo as plataformas de pesquisa como Medline 
(Medical Literature and Retrieval System on Line), LILACS (Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) acessadas por 
meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), entre os meses de janeiro 
a junho de 2021. Para a busca dos artigos nas bases de dados, foram 
utilizados os seguintes descritores: Audiologista; Triagem; Fonoaudio-
logia, Neonatologia; Surdez. Seguindo os seguintes critérios de inclu-
são: estudos envolvendo pacientes neonatais com deficiência auditi-
va, incluindo profissionais audiologistas; incluindo triagem auditiva em 
neonatos, todos os delineamentos de estudo, tais como ensaios clíni-
cos randomizados, estudos observacionais, estudos qualitativos, caso 
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controle, estudos transversais, relatos de caso, revisões sistemáticas 
e revisões da literatura; publicados entre 2010 e 2021, em português, 
inglês e espanhol. Quanto aos critérios de exclusão, consideraram-se 
ilegíveis para o estudo capítulos de livros, dissertações, teses e publi-
cações com dados duplicados. Para os estudos potencialmente elegí-
veis, foram buscados os textos completos para avaliação minuciosa e 
posterior resultados.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Atuação do fonoaudiólogo na neonatologia

A atuação do fonoaudiólogo no sistema único de saúde (SUS) 
está sendo de grande importância para o desenvolvimento saudável 
do neonato, uma vez que o fonoaudiólogo é o profissional que atua 
frente a triagem auditiva neonatal universal (TANU) facilitando o diag-
nóstico precoce de possíveis deficiências, além de impulsionar as 
ações de promoção, prevenção, avaliação e reabilitação mediante as 
necessidades de cada paciente. O fonoaudiólogo atua em diversas 
áreas do SUS, com ampliação ao acesso em diferentes âmbitos, pos-
sibilitando a expansão da fonoaudiologia em conjunto com a equipe 
multiprofissional em práticas diárias (BRASIL, 2020).

É importante ressaltar que o fonoaudiólogo atua de forma 
abrangente, desde o acompanhamento do pré-natal, por meio de 
orientações à gestante, familiares e comunidade, além de acompanhar 
puérperas e bebês, o mesmo auxilia no processo de amamentação, 
no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento de habilidades 
relativas à alimentação. O profissional fonoaudiólogo possui atribui-
ções positivas para uma infância saudável por meio da promoção da 
comunicação além de prevenção diagnóstica (BRASIL, 2020). 

Ter um fonoaudiólogo como integrante da equipe mínima de aten-
dimento ao neonato que nasceu com alto risco é fundamental, com base 
no método Canguru, podendo ser colocado nas unidades de atendimen-
to integral e humanizada ao neonato com agravos ou extremamente gra-
ve, do Sistema Único de Saúde (SUS). A participação deste profissional 
tem por objetivo proporcionar adequação do sistema estomatognático e 
suas funções, sucção, respiração, deglutição e melhorar a transição do 
alimento por via oral (VO) com segurança e eficácia, assim como promo-
ver incentivar o aleitamento materno (BASSO et al., 2019). 
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Vale ressaltar que de acordo com a resolução nº 260, de 10 de 
Junho de 2000, que “dispõe sobre a atuação do Fonoaudiólogo em Tria-
gem Auditiva Neonatal” do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) 
informa que o fonoaudiólogo tem a capacitação de implantar e desen-
volver programas TAN em unidades hospitalares (BRASIL, 2000).

Por tanto ter conhecimento do desígnio desses profissionais na 
atuação da saúde pública é de grande importância, uma vez que esses 
profissionais possuem capacidades de diagnosticar precocemente al-
gumas deficiências auditivas no RN, além de prevenir e promover saú-
de auditiva infantil no Brasil (OLIVEIRA; DUTRA; CAVALCANTI, 2021).

Para Amorim; Lira (2021) é necessário encontrar as crianças 
com deficiência auditiva antes de o bebê alcançar os três meses de 
vida e dar início ao tratamento até o bebê completar seis meses. Com 
relação à alimentação os tratamentos fonoaudiológicos impulsionam 
para a melhoria da sucção e deglutição do bebê, estando em riscos ou 
não. Fica evidente a relevância do trabalho prestado pelo fonoaudió-
logo na neonatologia, para detectar e intervir precocemente a perda 
auditiva.

Portanto, é necessário compreender os conceitos relaciona-
dos à atuação do fonoaudiólogo na neonatologia e sua importância na 
triagem auditiva neonatal (TAN) que possibilita o diagnóstico precoce 
de deficiências auditivas que poderão ser prevenidas por meio de uma 
avaliação precisa e eficaz do profissional perante o RN. Pode-se tam-
bém entender que a fonoaudiologia atua com características próprias 
sempre visando contribuir de forma positiva para a melhoria da saúde, 
do indivíduo.

3.2 Exames audiológicos no diagnóstico da surdez neonatal

A surdez é uma deficiência que acomete cerca de 3% da po-
pulação brasileira, sendo ela diagnosticada por muitas vezes na fase 
adulta e isso se dá constantemente pela falta conhecimento das mães 
aos testes ofertados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e pela falta 
de profissional capacitado para a realização da triagem (BRASIL, 2019). 

É importante enfatizar que os testes são realizados pelo 
fonoaudiólogo com desígnio de detectar precocemente as deficiências 
auditivas no neonato, o Exame de Emissões Otoacústicas (EOAE) ou 
como mais conhecido o teste da orelhinha, é oferecido pelo SUS e 
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deve acontecer entre o 2º e o 3º dia de vida do bebê, preferencialmen-
te durante o sono, esse teste tem a finalidade de detectar se o recém-
-nascido tem problemas na audição. É um teste de fácil execução, 
indolor e sem contraindicações, vale lembrar que o Conselho Federal 
de Fonoaudiologia e outras entidades recomendam que o teste seja 
realizado na maternidade antes da alta hospitalar (BRASIL, 2015). 

Além do teste da orelhinha, o teste Potencial Evocado Auditivo 
de Tronco Encefálico (Peate – automático ou em modo triagem), é 
utilizado quando há Indicadores de Riscos para a Deficiência auditi-
va. Sendo assim, é importante compreender os tipos de testes que 
são utilizados para identificação da perda auditiva. Que consistem em 
Teste e Reteste, quando há perda de 30 a 40 dB no primeiro Teste, se 
torna positivo para perda auditiva, fazendo com que seja necessário 
o reteste para a confirmação do primeiro, durante o 1º mês de vida. 
Contudo, é necessário obter orientações da realização da triagem e 
respectivamente as orientações quanto ao teste e reteste quando ne-
cessário (OGANDO, NETO 2012; BRASIL, 2012).

Ainda assim, existem outros testes comumente utilizados para 
a detecção precedente da perda auditiva sendo eles: Audiometria 
que se subdivide em Tonal, Vocal, Condicionada e Comportamental 
e a Imitanciometria. A imitanciometria, ou impedanciometria é o teste 
que examina a mobilidade do sistema tímpano-ossicular e verifica a 
presença ou ausência de reflexos acústicos. Ele também fornece da-
dos sobre a intangibilidade da orelha média, que é o diferencial como 
diagnóstico. A Audiometria Vocal, a qual avalia a aptidão do indivíduo 
por meio de estímulos sonoros, e vocal, é a que avalia a aptidão do 
indivíduo em compreender a fala tendo por desígnio identificar o limiar 
de recepção e do padrão de reconhecimento da fala (BRASIL, 2006) 

A Audiometria Infantil Condicionada é realizada geralmente em 
crianças com idade entre quatro e cinco anos, esse exame é indolor e 
visa analisar as reações da criança mediante a percepção dos sons emi-
tidos pelo profissional, de forma lúdica como a montagem de um brinque-
do. Por fim, a Audiometria Comportamental, sendo utilizada em crianças 
com até de dois anos de idade, nela observa-se o comportamento da 
criança através do impulso auditivo, este exame é indolor e sem contrain-
dicação, devendo ser realizado em uma cabine acústica (BRASIL, 2006).

Sendo um exame simples, não invasivo e objetivo o PAETE 
forma-se de um registro de atividades elétricas que advém do sistema 
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auditivo, o mesmo avalia as funções auditivas e caracteriza o grau da 
perda auditiva, identifica alterações retrococleares ou relacionadas ao 
sistema nervoso central e avalia a maturação do sistema auditivo cen-
tral em neonatos. Nesse sentido, o PAETE é realizado em duas fases, 
a primeira acontece durante a vida intrauterina e vai até a 26ª semana 
de gestação. A segunda fase principia logo após o nascimento e vai 
até o 18º mês de idade (CURADO et al., 2015).

A Diretriz de Atenção à TAN recomenda que a triagem deva ser 
realizada preferivelmente entre as primeiras 24 h até as 48 h de vida 
do recém-nascido ainda na maternidade (BRASIL, 2012). 

Compreender os indicadores de riscos para poder realizar os 
exames audiológicos é de suma importância, uma vez que, através 
destes indicadores podemos ter um conjunto de ações voltado aos 
cuidados da saúde auditiva circunscrevendo as fases do processo, 
começando pela triagem, supervisão e acompanhamento da evolução 
da audição.

Nascimento et al., (2020) adotou a literatura nacional dos Indica-
dores de Risco para a Deficiência Auditiva, apresentando os riscos como:

Possuir antecedentes familiares para a surdez; prematuridade; 
neonatos com peso abaixo de 1500 gramas; permanência em 
UTIN por mais de 5 dias uso de ototóxicos; ventilação mecânica; 
hiperbilirrubinemia; anomalias craniofaciais envolvendo orelha e 
osso temporal; síndromes associadas à perda auditiva; infec-
ções congênitas (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus 
e vírus da imunodeficiência humana-HIV); traumatismo crania-
no; quimioterapia; infecções bacterianas ou virais pós-natais 
(citomegalovírus, herpes, sarampo, varicela e meningite); Apgar 
de 0 a 4 no 1º minuto ou de 0 a 6 no 5º minuto, além de alcoo-
lismo ou uso de drogas durante a gestação (NASCIMENTO et 
al., 2020). 

Contudo, quando realizado os testes para a detecção precoce 
da surdez de maneira correta, eficiente e dentro do prazo indicado pos-
sibilita que o profissional fonoaudiólogo consiga identificar deficiências 
auditivas e intervir por meio de práticas terapêuticas individualizadas 
de acordo com cada diagnóstico, orientando a família e trabalhando 
em prol da saúde da criança para que a mesma cresça e desempenhe 
a comunicação da mesma forma que um ouvinte, facilitando a inclusão 
social da melhor forma possível.
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3.3 Os benefícios da triagem neonatal no diagnóstico precoce da 
surdez

Sabendo que a linguagem desempenha um papel essencial na 
organização sensorial, no acolhimento e composição das informações 
em sua aprendizagem e no convívio social do ser humano. É importante 
compreender, que a audição necessita de uma condição para adquirir 
o desenvolvimento da linguagem. A audição e a linguagem são funções 
correlacionadas, que estão entrelaçadas (GATTO, TOCHETTO, 2007). 

Para Santos, Russo (2011) às práticas terapêuticas são de 
grande importância para promover qualidade de vida do paciente em 
ambiente hospitalar, além de ser um processo onde o profissional ava-
lia o paciente como um todo, para que o mesmo possa elaborar ações 
e programas voltados para a recuperação da saúde desse pacien-
te. As práticas terapêuticas desenvolvidas pelo fonoaudiólogo estão 
sendo de grande importância para a recuperação do neonato, onde o 
profissional estimula e avalia a função neurológica e motora do recém-
-nascido por meio de técnicas simples e indolor de sucção. 

Nesta mesma perspectiva Amorim e Lira (2021) ressaltam a 
importância da detecção precoce da deficiência auditiva, e as boas 
práticas como a alimentação adequada, pois através da sucção para 
alimentação é possível obter um bom desenvolvimento neuromuscular 
e craniofacial. Ou seja, a amamentação é a forma mais satisfatória para 
proporcionar o desenvolvimento oral, através da sucção e estabelecer 
o melhor jeito para o funcionamento dos órgãos que auxiliam na fala. 

Dentre os cuidados, faz parte das Práticas Terapêuticas orien-
tar cada desenvolvimento da audição e linguagem, como dito ante-
riormente a linguagem e audição estão entrelaçadas, sendo assim, é 
imprescindível alertar a esta mãe como identificar se há regressão na 
deficiência auditiva. A Diretriz de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal 
sugere uma escala de acompanhamento para este desenvolvimento:

Recém-nascido prematuro poderá acordar com barulhos fortes, 
entre 0-3 meses acalma com sons moderados e músicas, entre 
os 3-4 meses presta atenção nos sons e vocaliza 6-8 meses 
Localiza a fonte sonora, aos 12 meses aumenta a frequência do 
balbucio e inicia a produção das primeiras palavras e entende 
ordens simples, aos 18 meses Fala no mínimo seis palavras, 
aos 2 anos produz frases com duas palavras e aos 3 anos pro-
duz sentenças (BRASIL, 2012). 
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Sendo assim, Fazito et al., (2008) complementam sobre a im-
portância do reconhecimento precoce da surdez e suas intervenções, 
podendo dessa maneira auxiliar no desenvolvimento da linguagem 
e expressões do recém-nascido. Portanto, quando diagnosticado de 
forma precedente o profissional fonoaudiólogo agirá com medidas de 
recuperação a este neonato, orientando a família e promovendo um 
desenvolvimento infantil satisfatório.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio, foram detectados 66 artigos, onde tratavam da tria-
gem neonatal pelo fonoaudiólogo. Após a seleção de acordo com o 
tema e objetivo da pesquisa, foram filtrados 34 periódicos. Posterior-
mente, foram feitas leituras dos selecionados e apenas 21 publica-
ções foram essencialmente relevantes para o objetivo deste estudo. A 
maioria dos periódicos foi encontrada no Scielo e Google Acadêmico. 
Pouco conteúdo foi identificado a respeito da triagem auditiva neona-
tal, mas com indicadores que mostram a eficácia do fonoaudiólogo na 
identificação precoce da surdez.

O levantamento dos dados é apontado na tabela1 e distribuído 
em: a importância do diagnóstico precoce realizado pelo fonoaudiólo-
go; práticas desenvolvidas pelo profissional fonoaudiólogo para recu-
peração da perda auditiva do neonato; os resultados foram positivos 
quando implementada a triagem neonatal; e os exames realizados 
como, por exemplo, o Exame de Emissões Otoacústicas (EOAE), tes-
te Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Peate – automá-
tico ou em modo triagem) e Audiometria que se subdivide em Tonal, 
Vocal, Condicionada e Comportamental e a Imitanciometria.

Tabela 1. Autores, ano, título dos artigos e base de dados dos 
artigos selecionados. 

Autor Ano Título Resultado

AMORIM, 
Kellyane Ro-
drigues de; 
LIRA, Kami-

la Lopes

2021

Os benefícios da 
atuação fonoau-
diológica na UTI 

neonatal.

“O fonoaudiólogo pode auxiliar no es-
tímulo a boca e o rosto do recém-nas-
cido através da amamentação, o que é 
muito importante, pois muitos distúrbios 
da deglutição podem ser precursores 
de problemas nutricionais e podem le-
var a inalação de alimentos (ou saliva) 

no trato respiratório, causando algumas 
doenças pulmonares e otorrinolaringo-

lógicas.”
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BASSO, 
Caroline 

Stefani Dias 
et al.

2019

 Índice de 
aleitamento 

materno 
e atuação 

fonoaudiológica 
no Método 
Canguru

“O fonoaudiólogo contribui para o alei-
tamento materno, ao estimular a sucção 
na” mama vazia”, concomitante à oferta 
de dieta por sonda, considerada uma 
técnica de sucção não nutritiva (SNN). 

Essa prática pode contribuir para o alei-
tamento materno exclusivo”

BERNI, Pa-
loma Savioli 

el at.
2010

Triagem Audi-
tiva Neonatal 

Universal: Índice 
de efetividade 
no Reteste de 

Neonatos de um 
Hospital da Rede 
pública de Cam-

pinas

“A triagem Auditiva Neonatal Universal 
mostrou efetividade de 69,4%, porém, 
a partir do reteste dos bebês que fa-

lharam, o índice de sucesso no segui-
mento cai acentuadamente. Do total 
da amostra, 11 bebês apresentaram 
suspeita de perda auditiva, dos quais 

quatro apresentaram alteração”

BRASIL 2015
Teste da Orelhi-
nha- Ministério 

da Saúde

“O Teste da Orelhinha ou Triagem Au-
ditiva Neonatal é um exame importante 
para detectar se o recém-nascido tem 

problemas de audição”

BRASIL 2017 Surdez “Surdez é o nome dado à impossibilida-
de ou dificuldade de ouvir”

BRASIL 2012

Diretrizes de 
Atenção da Tria-

gem Auditiva 
Neonatal

“A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem 
por finalidade a identificação o mais 

precocemente possível da deficiência 
auditiva nos neonatos e lactentes. Con-
siste no teste e reteste, com medidas 

fisiológicas e eletrofisiológicas da audi-
ção”

BRASIL 2019

Dia Nacional 
dos Surdos/Dia 
Internacional da 
Linguagem de 
Sinais/Semana 

Internacional dos 
Surdos

“A surdez de cóclea ou nervo auditivo é 
desencadeada por: virose, meningites, 

uso de certos medicamentos ou drogas, 
propensão genética, exposição ao ruído 
de alta intensidade, presbiacusia (pro-

vocada pela idade), traumas na cabeça, 
defeitos congênitos, alergias, proble-

mas metabólicos, tumores”

BRASIL 2020
Fonoaudiologia 
nas Redes de 

Atenção

“A atuação fonoaudiológica deve consi-
derar os fatores condicionantes e deter-
minantes da saúde, as características 

do território de atuação, o estilo de vida”
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BRASIL 2006
Perda Auditiva In-
duzida Por Ruído 

(PAIR)

“Perda Auditiva Induzida por Ruí-
do (Pair) é a perda provocada pela ex-

posição por tempo prolongado ao ruído. 
Configura-se como uma perda auditi-

va do tipo neurossensorial, geralmente 
bilateral, irreversível e progressiva com 
o tempo de exposição ao ruído (CID 10 

– H 83.3)”

CURADO, 
Nathália 

Raphaela 
Pessôa Vaz 

et al.

2015

Potencial evo-
cado auditivo de 
tronco encefálico 
por condução ós-
sea: uma revisão 

integrativa.

“O Potencial Evocado Auditivo de Tron-
co Encefálico (PEATE) é um exame de 
curta latência, objetivo e não invasivo 
e de avaliação da atividade eletrofisio-
lógica do sistema auditivo até o tronco 

encefálico”

DUCA, Ana 
Paula et al. 2020

Inserção da fo-
noaudiologia no 
Programa Bebê 

Precioso

“A participação da fonoaudiologia neste 
programa possibilitou a equipe ampliar 
a linha de atenção e cuidados aos re-
cém-nascidos de risco, com o objetivo 
prevenir e minimizar as possíveis alte-
rações no desenvolvimento com acom-
panhamento e a intervenção precoce.”

Entidades 
de fiscaliza-
ção do exer-

cício das 
profissões 

liberais/con-
selho federal 
de fonoau-

diologia

2020

RESOLUÇÃO 
Nº 568, DE 30 

DE MARÇO DE 
2020. “Dispõe 

sobre a atuação 
do fonoaudiólogo 
em Triagem Au-
ditiva Neonatal 

Universal.”

“Art. 1º O fonoaudiólogo é o profissional 
capacitado para realização da Triagem 
Auditiva Neonatal Universal (TANU).”

FAZITO, 
Ludmila Tei-
xeira et al.

2008

Triagem audi-
tiva neonatal e 
o diagnóstico 

precoce das defi-
ciências auditivas 

na criança

“Os potenciais evocados auditivos 
consistem no registro da atividade elé-
trica que ocorre da orelha interna até o 
córtex cerebral, em resposta a estímulo 

acústico. Podem ser classificados de 
acordo com vários critérios, sendo a 

mais utilizada a classificação quanto à 
latência da resposta.”

GATTO, 
Cladi Inês 
Gatto; TO-
CHETTO, 

Tania Maria.

2007

Deficiência au-
ditiva infantil: 
implicações e 

soluções

“A implementação dos programas de 
triagem auditiva neonatal pode garantir 
a detecção precoce, o diagnóstico e a 
reabilitação a tempo de minimizar os 
efeitos da deficiência auditiva sobre o 

indivíduo”

MENDES, 
Kelly; CAS-
SOL, Karlla.

2020

Triagem Audi-
tiva Neonatal 
Universal: Co-
nhecimento De 
Profissionais Da 
Saúde Atuantes 

Em Hospital.

“É possível avaliar a audição nos pri-
meiros seis meses de vida.”



24

NASCI-
MENTO, 

Gicélia Bar-
reto et al.

2020

Indicadores de 
risco para a de-
ficiência auditiva 
e aquisição da 
linguagem e 

sua relação com 
variáveis so-

cioeconômicas, 
demográficas e 
obstétricas em 

bebês pré-termo 
e a termo.

“Os prematuros apresentaram maior 
frequência de indicadores de risco, 

comparados aos bebês a termo. Dos fa-
tores ambientais, o pré-natal que inter-
fere no desfecho da idade gestacional, 
peso ao nascer, apgar e presença de 
doenças infecciosas, além da alimen-

tação, despontaram como significativos 
relacionados com o desenvolvimento 

da audição e a aquisição da linguagem. 
A prematuridade foi o fator biológico 

relevante relacionado ao risco auditivo 
e linguístico”

NASCI-
MENTO, 
Vinicius; 
MOURA, 
Maria Ce-

cília

2018

Habilitação, 
reabilitação e 

inclusão: o que 
os sujeitos Sur-
dos pensam do 
trabalho fonoau-

diológico?

“Na clínica fonoaudiológica do trabalho 
com a surdez em uma perspectiva de 

reabilitação aural a protetização é con-
siderada como fator primordial para a 

aquisição da linguagem oral.”

OGANDO, 
Patrícia 

Barcelos; 
NETO, José 
Faibes Lu-

bianca

2012

Entendendo a 
triagem auditiva 
neonatal e as 

causas de perda 
auditiva na in-

fância

“No Brasil, as causas infecciosas, como 
a rubéola congênita e a meningite 

neonatal são as principais causas. A 
investigação da causa deve iniciar com 
uma boa anamnese, questionando-se a 
possibilidade de infecções gestacionais, 

história familiar, permanência em UTI 
neonatal, uso de mediações ototóxicas. 

A realização de exames laboratoriais 
de rotina já se mostrou pouco custo 

efetiva”
OLIVEIRA, 
Thalita da 
Silva; DU-
TRA, Moni-
que Ramos 
Paschoal; 
CAVAL-
CANTI, 

Hannalice 
Gottschalck

2021

Triagem Auditiva 
Neonatal: asso-

ciação entre a co-
bertura, oferta de 
fonoaudiólogos e 
equipamentos no 

Brasil.

“A cobertura da triagem apresentou um 
aumento no Brasil, porém ainda abaixo 

do recomendado e está relacionada 
com o aumento da inserção de fonoau-
diólogos no SUS. A distribuição espacial 
se apresenta heterogênea em todo seu 

território.”

PAGNOS-
SIM, Débo-
ra Frizzo; 

KÜLKAMP, 
Naiara Mo-
ratelli; TEI-

XEIRA, Mar-
luce Cristine.

2020
A triagem audi-
tiva neonatal no 

processo de diag-
nóstico e reabili-
tação auditiva.

“Em relação à presença de IRDA, verifi-
cou-se, nos prontuários e caderneta de 
saúde da criança, que 19 (63,34%) pos-
suíam indicador de risco, 10 (33,33%) 

não possuíam e 1 (3,33%) não foi iden-
tificado. Das 19 crianças que possuíam 

risco para a PA, duas apresentavam 
mais de um indicador”
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SANTOS, 
Teresa Mo-
mensohn; 
RUSSO, 

Iêda Chaves 
Pacheco.

2011 Prática da audio-
logia clínica.

“As práticas terapêuticas desenvolvidas 
pelo fonoaudiólogo auxiliam na recupe-
ração do neonato, onde o profissional 
estimula e avalia a função neurológica 

e motora do recém-nascido por meio de 
técnicas simples e indolor de sucção”

Fonte: Autores, (2021).

Vários autores estudaram e destacaram a necessidade de in-
tegração do audiologista ao cotidiano das práticas na atenção básica 
para a efetivação da integridade do cuidado. Nesse contexto, o fo-
noaudiólogo audiologista surge com uma grande importância frente à 
triagem neonatal, relacionado ao diagnóstico precoce da surdez neo-
natal de modo a garantir um cuidado ampliado à saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), a surdez consiste 
na perda da audição ou dificuldade de escuta e para sua identificação 
é realizado o Teste da Orelhinha que deve ser feito pelo profissional 
fonoaudiólogo de acordo com a Resolução nº 568 de 30 de março, a 
qual dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo em Triagem Auditiva 
Neonatal Universal (TANU) (BRASIL, 2015).

Sendo assim, Gatto; Tochetto (2007) expõe sobre a implemen-
tação dos programas de triagem auditiva neonatal, pois, pode garantir 
a detecção precoce, o diagnóstico e a reabilitação a tempo de mini-
mizar os danos auditivos causados sobre o indivíduo. Nessa mesma 
perspectiva, Brasil (2012) retrata a finalidade da Triagem Auditiva Neo-
natal, que consiste em identificar precocemente a deficiência auditiva 
nos neonatos e lactentes.

Para tanto, Berni et al., (2010) a TAN consiste no teste e re-
teste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, o teste 
mostrou a efetividade de 69,4% da triagem Auditiva Neonatal, porém, 
a partir do reteste dos bebês que falharam o índice de sucesso no seg-
mento caiu acentuadamente. Do total da amostra, 11 bebês apresen-
taram suspeita de perda auditiva, dos quais quatro apresentaram al-
teração. Nessa mesma perspectiva, Oliveira; Dutra; Cavalcanti (2021) 
relatam que no Brasil houve um aumento de realização da TAN que 
está diretamente ligada a inclusão do fonoaudiólogo no SUS.

 A participação da fonoaudiologia na triagem possibilitou à equi-
pe ampliar a linha de atenção e cuidados aos recém-nascidos de ris-
co, com o objetivo de prevenir e minimizar as possíveis alterações 
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no desenvolvimento com acompanhamento e a intervenção precoce 
(DUCA et al., 2020). Esse mesmo pensamento é compartilhado por 
Nascimento; Moura (2018) o qual traz a importância da presença do 
fonoaudiólogo não só para o diagnóstico precoce da perda auditiva, 
mas também para orientar a família e auxiliá-los no aprendizado sobre 
os possíveis riscos que a criança pode originar.

Já o estudo de Amorim; Lira (2021) fala sobre a importância 
do audiologista no aleitamento materno atuando para que o neona-
to estimule os músculos faciais através da amamentação, que, por 
conseguinte auxiliarão no desenvolvimento da audição. Nesse mesmo 
sentido, Basso et al., (2019) reforça que o estímulo da sucção pode 
auxiliar na recuperação da audição.

Para tanto, foi possível perceber que o fonoaudiólogo deve 
considerar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, reali-
zar exames necessários para a identificação precoce da perda auditi-
va (BRASIL, 2020). Curado, et al., (2015) aponta o teste do Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) como um exame de 
curta latência, preciso e não invasivo, serve para a avaliação da ativi-
dade eletrofisiológica do sistema auditivo até o tronco encefálico, no 
mesmo ponto de vista, Fazito, et al., (2008) delineia o teste de poten-
cial evocado como a classificação mais utilizada no que diz respeito 
a latência da resposta, o qual é feito no registro da atividade elétrica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos aspectos já mencionados pode-se compreen-
der a importância quanto à participação do fonoaudiólogo audiologista 
como integrante da equipe de saúde no atendimento direto a pacientes 
na triagem neonatal, pois a relevância do reconhecimento precoce da 
surdez, através de testes de detecção realizados pelo profissional, ca-
pacitado e treinado auxilia na recuperação destes neonatos, além de 
orientar a família e promover um desenvolvimento infantil satisfatório.

Posto isto, os resultados desta pesquisa, apontam a neces-
sidade e os benefícios de implementar na rotina hospitalar o fonoau-
diólogo como atuante indispensável na triagem neonatal para facilitar 
no rastreio de possíveis deficiência auditiva. Ao decorrer da pesquisa 
notou-se que há uma escassez referente ao assunto abordado, sendo 
importante que haja mais pesquisas de campo para melhor evidenciar 
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os resultados e os benefícios da atuação do fonoaudiólogo na triagem 
neonatal.
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Resumo: Indivíduo queimado possui cicatrizes que limitam a amplitu-
de dos movimentos que ocorrem na face, dificultando o ato motor da 
fala e a ingestão de alimentos, esse fato revela a importância da ava-
liação e acompanhamento fonoaudiológico, na evolução adquirida, 
na reabilitação física, no potencial funcional e nas possibilidades de 
recuperação das estruturas estomatognáticas do indivíduo queimado. 
Objetivo: Evidenciar a importância do atendimento fonoaudiológico, 
nos processos terapêuticos dentro da equipe multidisciplinar. Meto-
dologia: Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo e 
abordagem qualitativa com bases em materiais extraídos de periódi-
cos online, tendo como autores principais Meurer, Goldferder, Luchesi, 
Borges, Reiner, Magnani, Nunes, Toledo. O período da coleta de dados 
foi entre 2005 a 2020. Resultado: Através das informações obtidas 
a partir de 38 artigos coletados entre os autores citados foi possível 
evidenciar a eficiência do tratamento fonoaudiológico ao queimado de 
cabeça e pescoço, sendo imprescindível a atuação da fonoaudiologia, 
visto que promoverá maior qualidade alimentar e comunicativa no pa-
ciente queimado. Considerações finais: O estudo obteve a percepção 
de compreender melhor a fonoaudiologia na equipe multidisciplinar de 
reabilitação ao queimado de cabeça e pescoço, pois os traumas ou 
regiões lesionadas causam deformações estruturais que alteram as 
funções estomatognáticas do paciente queimado de face e pescoço e 
o profissional fonoaudiólogo trata por meio de terapia miofuncional e 
estomatognática, realizadas com manobras intraorais na região media 
da face e nas direções verticais, horizontal e oblíquo.
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Pescoço.

1 INTRODUÇÃO

As queimaduras são um dos principais problemas de saúde 
pública no Brasil, afetando pessoas de todas as idades e sexos. Di-
versos estudos epidemiológicos têm apontado de forma consistente 
que as principais vítimas dessas lesões são crianças, com uma média 
de 80% dos casos ocorrendo no país e no exterior, porém, há poucas 
estatísticas sobre essas lesões no Brasil (MEURER; GOLDFEDER; 
LUCHESI; 2018).

Segundo Costa (apud BORGES 2016), as queimaduras podem 
ser classificadas em primeiro, segundo e terceiro graus, quanto à sua 
profundidade, de acordo com o envolvimento da pele, este tipo de trau-
ma pode apresentar graves alterações morfológicas que comprometem 
o desempenho de funções do sistema estomatognático. Sabe-se que o 
indivíduo queimado possui cicatrizes que limitam a amplitude dos movi-
mentos que ocorrem na face, dificultando o ato motor da fala e a inges-
tão de alimentos.

A motivação para o desenvolvimento deste tema é justificar 
a importância do profissional fonoaudiólogo no atendimento de pa-
cientes com queimaduras de face e pescoço, pois apresentam defor-
mações morfológicas graves, que afetam funções do sistema oral e 
mandibular, prejudicando assim a mímica facial. Portanto, as pessoas 
devem questionar como a comunicação verbal irá proceder e se a 
alimentação oral irá causar danos. Este fato revela a importância do 
acompanhamento fonoaudiológico na recuperação física do indivíduo 
queimado, visto que este profissional auxilia no estabelecimento das 
funções musculares e articulares, a fonoaudiologia tem a definição 
de “habilitação e reabilitação morfológica e funcional das estruturas 
quanto à simetria, tonicidade, mobilidade, sensibilidade, diadococine-
sia, dinâmica das estruturas e funções da fala, sucção, mastigação, 
deglutição, dinâmica respiratória e articulação da fala” (SILVA; SILVA, 
2019). 

Dessa forma é de extrema relevância a avaliação e acompa-
nhamento do fonoaudiólogo, na evolução adquirida, na reabilitação fí-
sica, no potencial funcional e nas possibilidades de recuperação das 
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estruturas estomatognáticas do indivíduo queimado (REINER; 2015). 
Portanto, é possível direcionar os pacientes à terapia fonoaudiológica 
mais adequada para o alívio de queimaduras orofaciais. No entanto, 
o objetivo geral da pesquisa foi identificar, por meio de evidências, a 
importância da Fonoaudiologia nos processos terapêuticos da equipe 
multiprofissional em queimaduras de cabeça e pescoço.

Para isso, os objetivos específicos foram verificar na literatura 
as desordens orofaciais mais prevalentes nos pacientes com queima-
duras de cabeça e pescoço, expor a inserção da fonoaudiologia na 
equipe multiprofissional de reabilitação ao queimado de face e pesco-
ço e relatar a atuação do profissional fonoaudiólogo na reabilitação do 
paciente queimado.

Para o desenvolvimento desta pesquisa a metodologia aplica-
da foi de revisão de literatura de caráter descritivo e abordagem qua-
litativa por meio da pesquisa nas bases de dados Cochrane Library, 
Lilacs e SCIELO (Scientific Eletronic Libray Online). Foram seleciona-
dos artigos escritos na língua portuguesa, inglesa e espanhola, que 
abordassem sobre o papel da fonoaudiologia a pacientes queimados 
na região da face e pescoço. Os descritores utilizados na busca foram; 
queimaduras de face, tratamentos fonoaudiológicos e equipe multidis-
ciplinar. Foram excluídos artigos com mais de 15 anos de publicação e 
aqueles que não continham o tema pesquisado.

No entanto, o fonoaudiólogo promoverá o equilíbrio das fun-
ções estomatognáticas com a atenção dirigida à respiração e fonação, 
nos processos terapêuticos, pois os pacientes avaliados são tratados 
por meio de terapia miofuncional e estomatognática, serão realizadas 
manobras intraorais na região média da face e nas direções verticais, 
horizontal e oblíquo, com a utilização de substância química deslizante 
(DA SILVA, 2013).

Portanto, considerando a extensão da lesão quanto ao local e 
tipo desse comprometimento, demostra-se a atuação do fonoaudiólo-
go como um dos profissionais indicado na equipe multidisciplinar de 
reabilitação ao queimado de face e pescoço (SILVA, 2019).

2 MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo de revisão sistemática descritivo, orga-
nizado de acordo com os critérios dos itens de artigos preferidos para 
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revisões sistemáticas qualitativas. O estudo foi efetuado por meio de 
buscas nas bases de dados: Pubmed, Cochrane Library e Scielo 
(Scientific Eletronic Libray Onilene) coletados em português e inglês. 
O período temporal a tipologia de busca aplicada foi à pesquisa boo-
leana, utilizando palavras chaves dos descritores (DECs) em ciências 
da saúde. Os critérios de inclusão para o estudo foram à seleção de 
artigos que abordassem a temática, cujos textos fossem completos e 
gratuitos, publicados no inglês ou português. Os descritores utilizados 
tanto em português quanto inglês foram: Fonoaudiologia, queimados 
da face, tratamento a queimados.

Foram excluídos aqueles que não mostraram no título, no re-
sumo e/ou no texto o assunto abordado nesta revisão. Sendo assim 
também foram excluídos aqueles com 15 anos a mais de publicação 
e aqueles que não continham dados que abordassem a temática, não 
tendo nenhuma relação com o tema.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Queimaduras de cabeça e pescoço

As queimaduras são um dos principais problemas de saúde 
pública no Brasil, afetando pessoas de todas as idades e sexos. Di-
versos estudos epidemiológicos têm apontado de forma consistente 
que as principais vítimas dessas lesões são crianças, com uma média 
de 80% dos casos ocorrendo no país e no exterior, porém, há poucas 
estatísticas sobre essas lesões no Brasil (MEURER; GOLDFEDER; 
LUCHESI; 2018).

A queimadura é definida como uma lesão de pele causada por um 
agente externo em decorrência de trauma térmico, elétrico, químico ou ra-
dioativo, ocasionando sua destruição parcial ou total, em determinada ex-
tensão da superfície corporal. A gravidade e o prognóstico de uma quei-
madura são definidos avaliando- se: agente causal, fundura, extensão da 
superfície corporal queimada, localização, idade, doenças pré-existentes 
e lesões associadas. O tratamento dessas lesões, incluindo a necessida-
de ou não de internação hospitalar de tais pacientes, será orientado com 
base nesses fatores (LEÃO, apud P ECHARA 2019).

Segundo Costa (apud BORGES 2016), a queimadura repre-
senta um dos traumatismos mais devastadores que atinge o homem. 
O nível de acometimento e gravidade das estruturas afetadas pelas 
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queimaduras é resultante da localização do trauma, seu agente en-
volvido e profundeza da lesão. Quanto mais profunda for à queima-
dura maior será a lesão de estruturas adjacentes, levando a potencial 
formação de tecido de granulação e contração tecidual pós-trauma 
(FELZEMBURGH et al, apud ROCHA et al, 2016).

As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a pro-
fundura da perda tecidual, extensão da área acometida, etiologia e 
gravidade a depender de ditos aspectos, pode haver maior ou menor 
comprometimento das funções desempenhadas na região comprome-
tida (MEURER, et al 2018).

Quanto à fundura, conforme Meurer et al (2018), as queimadu-
ras podem ser classificadas de acordo com o comprometimento das 
camadas constituintes da pele. Considera-se queimadura de: 1° grau, 
quando está atinge somente a epiderme, evoluindo com descamação, 
sem deixar cicatrizes, 2° grau, quando há comprometimento total da 
epiderme e parcial da derme, com cicatrização entre duas e quatro 
semanas, 3° grau, quando acomete toda a derme e atinge tecidos sub-
cutâneos, com destruição de nervos, folículos pilosos e glândulas su-
doríparas, podendo inclusive acometer músculos, tendões, ligamentos 
e estruturas ósseas, há diminuição da elasticidade tecidual, tornando 
o tecido rígido. Nesse grau, não há regeneração espontânea, neces-
sitando de enxertia de pele. Na maior parte dos casos encontram-se 
lesões deformantes e sequelas irreversíveis.

De acordo com Magnani et al (2018), as queimaduras de face e 
pescoço podem ser consideradas as mais graves e ainda trazer como 
prejuízo: déficit na sensibilidade labial, dificultar o acesso para reali-
zação da higiene oral e dentária, produzir movimentos limitados de 
mandíbula que dificultam a mastigação, causar a adesão da língua no 
assoalho bucal e causar uma incompetência oral em que o indivíduo 
apresenta escape de saliva e dificuldade para articular os sons da fala.

Outro agravante da queimadura de face é a inalação por fuma-
ça, que pode gerar edema na mucosa traqueobrônquica, manifestada 
por rouquidão, estridores, dispneia, broncoespasmo e escarro com fu-
ligem, que são fatores prejudiciais à permeabilidade das vias aéreas 
(LIMA et al, 2018), podendo levar à insuficiência respiratória, carac-
terizando o quadro de lesão inalatória, contribuindo assim para uma 
piora no prognóstico e para o aumento da morbidade e mortalidade 
dos pacientes queimados.
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O processo cicatricial da queimadura causa muitas vezes uma 
redução do funcionamento do sistema estomatognático (mastigação, 
fonação, deglutição e fala) e da mímica facial devido à retração teci-
dual da face e pescoço (cicatrizes hipertróficas e quelódes), limitando 
os movimentos e as expressões faciais (REINER, 2015). Distúrbios 
fonoaudiológicos decorrentes de queimaduras de cabeça e pescoço

3.2 Distúrbios fonoaudiológicos decorrentes de queimaduras de 
cabeça e pescoço

A face humana é reconhecida e identificada pelas expressões 
faciais e pela voz, auxiliando na comunicação. Através das estruturas 
do sistema estomatognático a comunicação oral é realizada, a articu-
lação da fala torna-se importante para a projeção vocal, pois contribui 
para o equilíbrio das pressões infra e suplaglóticas, evitando um es-
forço oral, dessa forma pode obter-se o equilíbrio articulatório (TURC-
ZINSKI; BARBOSA, 2008).

Queimaduras de cabeça e pescoço apresentam modificações 
fisiológicas etiológicas externas, disfunções temporomandibulares, 
distúrbios miofuncionais orofaciais, disfonia causada pelo uso incorre-
to da voz e o trauma de face, quando o indivíduo é acometido por uma 
queimadura de cabeça e pescoço, trazendo assim uma debilidade fí-
sica na comunicação verbal, além da alimentação por via oral. São 
causadas por agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos, de-
terminando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podem 
atingir camadas mais profundas (TURCZINSKI, BARBOSA, 2008).

As modificações vocais são decorrentes de queimaduras nas 
vias aéreas superiores. A queimadura inalatória e complicações res-
piratórias ainda são causas de mortalidade em queimaduras severas 
(NUNES, 2005, p. 468). Lesão por inalação envolve um grande es-
pectro de problemas respiratórios com diversidade de manifestações 
fisiológicas, patológicas e clínicas (NUNES, NEMR, 2005).

O paciente que apresenta queimaduras de face e pescoço en-
contra-se no mais absoluto estado de sofrimento, devido às suas difi-
culdades da incapacidade de morder uma maçã, por exemplo, depen-
dendo da gravidade do caso, à impossibilidade de articulação da fala 
com produção vocal satisfatória (MAGNANI, 2018, p. 24).

A microstomia é uma redução na abertura oral decorrente do 
processo de cicatrização hipertrófica, principalmente em região de co-
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missura (BORGES, 2011, p. 1). Este comprometimento pode resultar 
em mudança na habilidade de se alimentar, na articulação, na sime-
tria, no controle de saliva, na higienização oral, dificuldades nos proce-
dimentos odontológicos, além de deformidades estéticas, associadas 
a alteração dental e esquelética. Portanto, as queimaduras de cabe-
ça e pescoço causam graves deformações morfológicas comprome-
tendo algumas funções do sistema estomatognático, como: sucção, 
mastigação, deglutição e fala (RAMOS, et al, 2009). Sabe-se que o 
indivíduo queimado apresenta cicatrizes que limitam a amplitude dos 
movimentos, esses também, ocorrem na face dificultando o ato motor 
da fala e a ingestão de alimentos. Este fato revela a importância do 
acompanhamento fonoaudiológico na reabilitação física e psicoafetiva 
do indivíduo queimado (FREITAS, 2005, p. 1).

A fonoaudiologia atua relativamente no atendimento de pacien-
tes decorrentes de trauma de cabeça e pescoço, pois apresentam re-
tração tecidual e perda de tecido causando redução das funções das 
estruturas anatômicas musculares dessa região (SILVA, SOUZA, 2013).

O cuidado dos pacientes com queimadura de cabeça e pescoço 
requer frequentes exames clínicos, ausculta, laringoscopia e broncos-
copia. Avanços recentes no acompanhamento destes pacientes permi-
tiram a sobrevivência e têm os auxiliado a retornar como membros ati-
vos da sociedade. Em uma pesquisa realizada com 185 pacientes com 
alterações fonoaudiológicas em queimados 467 que deram entrada no 
setor de queimados, 76 (41%) apresentaram queimaduras de cabeça e 
pescoço, nos quais as modificações mais relevantes foram às mudan-
ças morfo- funcionais, a disfonia e a disfagia (NUNES, 2005, p. 466).

Nas variações de mastigação ou articulação, mostram que as 
cicatrizes tem uma redução dos movimentos do pescoço, ocorre uma 
relação direta entre o local da cicatriz e a fisiologia da região corpórea 
afetada pela queimadura (NUNES, NEMR, 2005).

Toda queimadura da face pode evidentemente atingir a boca, 
determinando lesões superficiais ou profundas, dentro ou fora da cavi-
dade oral e apresentam uma variedade de sequelas, como retrações 
cicatriciais no pescoço, região perioral, prega nasolabial e pálpebras 
(MAGNANI, 2014, p. 7).

Nos distúrbios de movimentos mandibulares resultam na modi-
ficação dos espaços intraorais, impactando as funções de mastigação, 
deglutição e fala, existe a limitação funcional ou estrutural que normal-
mente não são percebidos pelo indivíduo (MAGNANI, el al, 2018).
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Restrições prolongadas na atividade muscular podem futura-
mente desencadear déficit estruturais como a atrofia, com redução de 
força muscular, podendo restringir ainda mais os movimentos mandibu-
lares e causar modificações estruturais permanentes nas ATMs. Portan-
to, a prevenção dessas adaptações é essencial para os pacientes com 
sequelas de cicatrização pós-queimaduras (MAGNANI, 2018, p. 6).

Nesse sentido, em relação à intervenção fonoaudiológica, fica 
evidente na literatura pesquisada a importância de orientar a equipe e 
o paciente em relação à amplitude dos movimentos da mastigação. A 
boca é a área de maior concentração de feixes musculares, onde se 
insere grande parte dos músculos superficiais (NUNES, 2005, p. 470).

Alguns distúrbios fonoaudiológicos decorrentes de queimadu-
ras de cabeça e pescoço: redução da mímica facial, assimetria facial, 
oclusão parcial ou ausência de oclusão dos lábios e olhos, diminuição 
da mobilidade de lábios e bochechas e deformações das funções oro-
faciais (NUNES, NEMR, 2005).

O fonoaudiólogo conquista seu espaço, no desenvolvimento de 
pesquisas em diversas áreas de atuação, com finalidade de prevenir, 
diagnosticar e tratar transtornos da comunicação (SILVA, 2013, p. 7). 
A abordagem pode ser tanto subjetiva quanto objetiva, qualitativa e 
quantitativa e oferece ao profissional a oportunidade de identificar dis-
túrbios fonoaudiológicos que estejam interferindo no equilíbrio e no 
bem-estar do paciente.

3.3 O trabalho do fonoaudiólogo na equipe multidisciplinar de 
reabilitação ao queimado de cabeça e pescoço

A prática fonoaudiológica com pacientes queimados iniciou-se 
em 1997, com o atendimento de um paciente na Clínica de Fonoau-
diologia da Universidade Camilo Castelo Branco – Unicastelo, em 
São Paulo. O objetivo dessa intervenção era de aumentar a abertura 
máxima da boca facilitando a alimentação, este foi alcançado após 
aproximadamente três meses de terapia. A partir desse sucesso, o 
fonoaudiólogo iniciou a realizar atendimentos mais frequentes a essa 
população bem como desenvolver pesquisas, a fim de melhorar a qua-
lidade do atendimento à pacientes queimados (FREITAS, 2005, p.1). 

A presença do fonoaudiólogo é importante na equipe multipro-
fissional, principalmente quando há lesões no comprometimento do 
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sistema miofuncional orofacial (SILVA, 2019). A fonoaudiologia tem a 
definição de “habilitação e reabilitação morfológica e funcional das es-
truturas quanto à simetria, tonicidade, mobilidade, sensibilidade, diado-
cocinesia, dinâmica das estruturas e funções da fala, sucção, mastiga-
ção, deglutição, respiração e fala” (SILVA, SILVA, 2019). Em pacientes 
queimados em face e pescoço pode ser constatado que a retração 
tecidual e possível perda de tecido acarretam em redução das funções 
das estruturas musculares desta região, influenciando diretamente a 
mobilidade orofacial e suas funções relacionadas (TOLEDO, 2003).

No estudo foi possível observar os seguintes aspectos em pa-
cientes com queimaduras de face e pescoço: Ineficiência estomatog-
nática, redução da função das estruturas musculares da região bucal, 
limitação de sensações, expressões faciais reduzidas, dificuldade do 
ato motor da fala e ingestão de alimentos.

O objetivo principal do fonoaudiólogo na equipe de atuação ao 
paciente queimado é de realizar um trabalho preventivo, precoce e 
de reabilitação das sequelas funcionais do sistema estomatognático, 
provenientes de atrofias, hipertrofias e retrações na região de face 
(REINER, 2016). Com tudo, adequar às funções estomatognáticas. A 
intervenção fonoaudiológica na região do tecido cicatricial é realizada 
com o emprego de técnicas que promovam o alongamento dos feixes 
musculares, o alinhamento e o direcionamento da deposição de colá-
geno quando necessário (BARRETO, 2011).

No tratamento fonoaudiológico das queimaduras, na fase aguda, 
a primeira preocupação funcional estomatognática no atendimento do 
paciente queimado na unidade de terapia intensiva e na enfermaria é 
com a respiração. Neste momento do processo terapêutico, o objeti-
vo maior é promover o equilíbrio das funções estomatognáticas com a 
atenção dirigida à respiração e fonação, diferentemente de outros pro-
cessos terapêuticos, esta fase é ativa para o paciente (DA SILVA, 2013).

Todos os pacientes avaliados serão tratados por meio de te-
rapia miofuncional e estomatognática, serão realizadas manobras in-
traorais na região média da face, nas direções vertical, horizontal e 
oblíquo, com a utilização de substância química deslizante. Em segui-
da serão realizados alongamentos da musculatura da região cervical 
e do pescoço (DA SILVA, 2013).

Os exercícios realizados pelo fonoaudiólogo devem ser isomé-
tricos e de alongamento, pois o maior problema é a redução da mobi-
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lidade das estruturas envolvidas na região orofacial e cervical (TOLE-
DO, 2004). Manobras isométricas intraorais devem respeitar o sentido 
das fibras musculares dos músculos mastigatórios e faciais.

Com a utilização das manobras, pode-se observar melhora 
na aparência das cicatrizes, no entanto, esse não é o foco principal 
da intervenção fonoaudiológica. Entende-se que, o ganho na melhora 
da aparência das cicatrizes é secundário na realização das funções 
(COIMBRA, 2004).

No entanto, após o período de cicatrização incluem-se as ma-
nobras de compressão intra e extraoral, durante 5 a 8 segundos, em 
locais pontuais da área cicatricial (TOLEDO, 2004).

Com isso, a atuação do fonoaudiólogo junto aos pacientes com 
mudanças motoras orais tem evoluído para a proposição de modelos 
e técnicas que visam o direcionamento e a adequação da musculatura 
facial e da região cervical, favorecendo a organização funcional, evi-
tando compensações indesejáveis e prevenindo sequelas. Por essa 
razão, a atuação do fonoaudiólogo faz-se imprescindível, já que pro-
moverá maior qualidade alimentar e comunicativa no paciente queima-
do (DA CUNHA, 2010).

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

As pessoas com queimaduras de face e pescoço apresentam 
cicatrizes que limitam a amplitude de seus movimentos, essas cicatri-
zes também trazem prejuízos na fala, ingestão de alimentos e prática 
de exercícios. É neste contexto que foi elaborada a tabela 1 com as 
linhas de pesquisas que envolvem os principais autores que defendem 
a atuação da fonoaudiologia no tratamento de indivíduos queimados 
de face e pescoço.

Tabela 1: Principais abordagens e técnicas terapêuticas fonoau-
diológicas no tratamento a queimados de face e pescoço.

Obra Autor Ano Citação

Reabilitação motora 
orofacial em queimaduras 

em cabeça e pescoço

Magnani, 
Sassi, An-

drade
2019

Investigar estudos sobre o 
tratamento das queimaduras em 

cabeça e pescoço [...]
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Funções estomatogná-
ticas e queimaduras em 

face e/ou pescoço

Meurer, 
Goldfeder, 

Luchesi
2005

Descrever as alterações nas 
funções do sistema estomatog-

nático [...]

A fonoaudiologia no 
atendimento do paciente 

queimado
Silva, Souza 2013

Apresentar o trabalho fono-
audiológico com pacientes 

queimados [...]

Efetividade de um 
programa terapêutico 

fonoaudiológico para pa-
ciente com queimadura 
de cabeça e pescoço

Magnani 2019
Verificar a efetividade de um 

programa de reabilitação fono-
audiológico da motricidade [...]

Plano terapêutico para 
pacientes com quei-
madura em cabeça e 

pescoço

Magnani, 
Sassi, An-

drade
2015

Os programas terapêuticos na 
prática clínica no potencial do 

fonoaudiólogo [...]

Fonte: autores, (2021).

De acordo com a tabela 1, foi possível verificar que as principais 
terapias utilizadas foram por meio de manobras miofuncionais intrao-
rais na região média da face, nas direções vertical, horizontal e oblíquo, 
utilizando substância química deslizante, realização de alongamentos 
da musculatura da região cervical e do pescoço (DA SILVA, 2013). Para 
tanto, Magnani (2019) avalia a eficácia das técnicas utilizadas na rea-
bilitação da mobilidade da musculatura e funções orofaciais miofun-
cionais, realizando uma análise de tratamento multidisciplinar ao quei-
mado de cabeça e pescoço, concluindo de forma geral que a maioria 
dos trabalhos traz benefícios ao paciente queimado de face e pescoço, 
destaca as atividades motoras isoladas e mobilidade mandibular.

No entanto, Meurer (2005) descreve as alterações no sistema 
estomatognático resultante de queimaduras, considerando que as 
queimaduras afetam estruturas de face e pescoço, facilitam complica-
ções e comprometimento anatomofuncional, causando modificações 
na deglutição, na restrição na abertura de boca, respiração, fala e mí-
mica facial por exemplo.

Para Silva (2013) explica o trabalho fonoaudiológico com pacien-
tes queimados internados em Unidade de Terapia Intensiva, semi-intensi-
va e leito. O estudo mostra uma abordagem miofuncional e estomatogná-
tica, através de registros de prontuários, onde foi aplicado protocolos para 
avaliação da mobilidade, propriocepção e sensibilidade dos pacientes 
queimados, para comparar os resultados entre inicio e final da terapia. O 
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tratamento fonoaudiológico teve como prioridade a parte funcional esto-
matognática por motivo das queimaduras na fase aguda.

Segundo Magnani (2019) comprova a eficácia da efetividade do 
programa terapêutico fonoaudiológico em pacientes com trauma de ca-
beça e pescoço decorrentes de queimaduras, o estudo teve um período a 
abril de 2016 a abril de 2018, os critérios da pesquisa foram “queimaduras 
de 3° grau, realização de tratamento cirúrgico prévia da ferida, ausên-
cia de falhas dentárias, presença de queixas relacionadas às alterações 
motoras orais, quadro clínico, alimentação por via oral exclusiva”. Os pa-
cientes foram organizados em grupos, o programa terapêutico foi execu-
tado por 8 sessões de trinta minutos cada semanalmente, foi composto 
por “manobras de compreensão e alongamento em tecido cicatricial, ma-
nobras de alongamento intra e extras orais dos músculos da face, exer-
cícios para mobilidade da musculatura da face e região cervical e exercí-
cios para adequação das funções de mastigação e deglutição”. O estudo 
comprovou que os grupos apresentaram melhora considerável nas ava-
liações miofuncional oral e na amplitude mandibular.

Para tanto, Magnani et al (2015, p. 531), leva em considera-
ção os danos causados por queimadura em cabeça e pescoço, que 
trazem redução da mímica facial, assimetria facial, hiperfunção da 
musculatura orofacial, postura cervical alterada, contratura muscular, 
oclusão parcial ou ausência de oclusão dos lábios e olhos, diminuição 
da mobilidade de lábios, bochechas, amplitude mandibular e amplitude 
cervical, alterações e/ou adaptações durante as funções miofuncio-
nais orofaciais de respiração, mastigação e deglutição. Diante desses 
prejuízos o fonoaudiólogo pode fornecer informações sobre a relação 
entre o bom funcionamento muscular, a queimadura, a postura cér-
vico-facial, a mímica facial, respiração, a mastigação e a deglutição, 
com o uso de figuras, vídeos e programas específicos (simuladores 
3D) para visualização do funcionamento da musculatura facial. 

A manipulação em região cicatricial deverá ser realizada utili-
zando produto hidratante (creme ou óleo) receitado pelo médico res-
ponsável, nessa região cicatricial utiliza manipulação digital circular: 
Deslizamento suave do dedo com movimentos circulares em região ci-
catricial (máximo de cinco minutos), o efeito da atividade resulta em de-
salinhamento das fibras de colágeno, melhora da mobilidade muscular.

Ainda na região cicatricial, manobra de pressão intra e extrao-
ral, durante a palpação dos feixes musculares, realizar pressão com 
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os dedos indicadores e polegar (formato de pinça) em pontos de dor 
durante cinco a oito segundos, a atividade tem o efeito de diminuição 
da dor e melhora da mobilidade muscular. Manobras de alongamento 
muscular, alterações de postura, alterações da mímica facial, estrutu-
ras e mobilidades dos órgãos motores orais e alterações miofuncio-
nais orofaciais, com o uso de produto hidratante (hidratante ou óleo). 
Abaixo a tabela 2, descreve técnicas praticáveis pelo profissional fo-
noaudiólogo no tratamento ao queimado de face e pescoço.

Tabela 2: Técnicas terapêuticas fonoaudiológicas segundo Mag-
nani et al (2015, p. 534).
Músculo 

Avo Descrição Efeito da Atividade

Frontal

Deslizamento suave com os dedos 
indicador, médio e anelar, percorrendo 
o trajeto da implantação capilar até a 

sobrancelha e manter por três segundos 
(máximo de dez repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Orbicular 
do olho

Deslizamento suave do dedo indicador 
na pálpebra, percorrendo o trajeto do 

septo do olho (canto interno) até o canto 
externo na pálpebra superior e inferior. 
Os movimentos deverão ser realizados 
separadamente (máximo de dez repeti-

ções).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Levan-
tador 

do lábio 
superior 
e asa do 

nariz

Deslizamento do dedo indicador, percor-
rendo o trajeto da columela do septo do 
olho, passando pela face lateral do nariz 

até a comissura labial (máximo de dez 
repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Zigomá-
tico

Deslizamento do dedo polegar, percor-
rendo o trajeto do arco zigomático até o 
ponto médio entre a comissura labial e 

a columela. Os movimnetos deverão em 
conjunto com o alongamento do múscu-
lo zigomático, promover o alongamento 
da pele, ou seja, deverá exercer uma 
força no sentido de dentro para fora 

durante a manipulação (máximo de dez 
repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular
Aumento da elasticidade da 

pele
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Bucina-
dor

O dedo indicardor deverá ser posicio-
nado em região de bucinador (intraoral), 
após o posicionamento deverá empurrar 
a bochecha no sentido de dentro para 
fora e mater por cinco segundos (máxi-

mo de dez repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular
Aumento da elasticidade da 

pele

Masseter

Deslizamento o dedo polegar (intrao-
ral), percorrendo o trajeto da margem 

inferior do arco zigomático até o osso da 
mandíbula (região de angulo mandibular) 

(máximo de dez repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular
Aumento da elasticidade da 

pele

Orbicular 
da boca

Deslizamento do dedo indicador, percor-
rendo o trajeto da columela em diração 

a comissura labial.
Deslizamento do dedo indicador, percor-
rendo o trajeto da linha média do lábio 
inferior em direção à comissura labial. 
Os movimentos deverão em conjunto 
com o alongamento do músculo orbi-

cular da boca promover o alongamento 
também da pele, ou seja, exercer uma 

força no sentido de dentro para fora 
durante a manipulação (máximo dedez 

repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular
Aumento da elasticidade da 

pele

Mentual

Deslizamento do dedo indicador do 
ponto médio entre a comissura labial e a 
linha média do lábio inferior até a região 
da sínfise da mandíbula (máximo de dez 

repetições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Temporal

Deslizar os dedos da região das têmpo-
ras (próxima à implantação do cabelo) 

em sentido descendente até a região da 
articulação temporomandibular (anterior 

ao tragus da orelha).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Plastis-
ma

Lateralizar a cabeça para um dos lados 
como se fosse encostar a orelha no 

ombro.
Deslizar uma das mãos no sentido da 
borda inferior da mandíbula até a parte 
superior do tórax (máximo de dez repe-

tições).

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular

Esterno-
cleido-
mastoi-

deo

Iniciar movimentos dos dedos em região 
posterior e abaixo da mastoide (atrás da 

orelha) e realizar o movimento des-
cendente até a região da inserção do 

múculo da clavícula.

Evitar hiperfuncionalidade 
Aumento da oxigenação 
Aumento da mobilidade 
Aumento da flexibilidade 

muscular
Fonte: Autores, (2021).
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De acordo com Andrade et al (2015, p. 536), a mobilidade da 
musculatura da face e da região cervical, melhora da contenção do 
alimento em cavidade oral durante a alimentação, da amplitude man-
dibular, da amplitude cervical e das funções de mastigação e de de-
glutição. Embaixo a tabela 3, exposição das práticas terapêuticas e 
tratamento fonoaudiológico do indivíduo queimado de cabeça e pes-
coço.

Tabela 3: Técnicas terapêuticas fonoaudiológicas de acordo com 
Andrade et al (2015, p. 536).
Músculo 

Avo Descrição Efeito da Atividade

Orbicu-
lar dos 
lábios e 
risório

Realizar protusão e retração labial, 
com a boca fechada (máximo de 

dez repetições).

1. Estimulação da flexibilidade 
muscular e da pele.

2. Aumento da oxigenação.
3. Melhora da coordenação e si-

metria entre os músculos em 
questão.

Orbicu-
lar dos 
lábios e 
mandí-

bula

Abrir o máximo a boca lentamente e 
manter aberta por cinco segundos 

(máximo de dez repetições).

1. Estimulação da flexibilidade 
muscular e da pele.

2. Aumento da oxigenação.
3. Melhora da coordenação e si-

metria entre os músculos em 
questão

4. Aumento da amplitude mandi-
bular.

Região 
cervical

1. Lateralizar a cabeça para direita 
lentamente e manter por cinco 
segundos (máximo de dez repe-
tições).

2. Lateralizar a cabeça para esquer-
da levemente e manter por cinco 
segundos (máximo de dez repe-
tições).

3. Inclinar a cabeça para trás com 
o queixo o mais distante possível 
do peito e manter por cinco se-
gundos (máximo de dez repeti-
ções).

4. Deitar o paciente com a cabeça 
para fora da maca e deixar a ca-
beça inclinada para trás, com o 
queixo o mais distante possível 
do peito e manter por quinze se-
gundos
(máximo de dez repetições).

1. Estimulação da flexibilidade 
muscular e da pele.

2. Aumento da oxigenação.
3. Melhora da coordenação e si-

metria entre os músculos em 
questão

4. Aumento da amplitude cervi-
cal.
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Mastiga-
ção

Durante exercício supervisionado 
com alimento sólido, os pacientes 
são orientados:
1. Mastigar bilateralmente e alterna-

damente.
2. Perceber e adequar se necessá-

rio, os movimentos de lábios-ca-
pitação e manuntenção da oclu-
são.

3. Perceber e adequar se neces-
sário, os movimentos da língua-
-captação, lateralização e poste-
riolização do alimento, formação 
do bolo e posicionamento para a 
propulsão do bolo.

4. Perceber e adequar se necessá-
rio os movimentos de bochechas-
-manunteção do bolo em posição 
para trituração/pulverização.

5. Perceber e adequar se necessá-
rio os movimnetos de mandíbula/
dentes-ciclo mandibular completo 
e coordenado.

6. Perceber e adequar postura cer-
vical e da cabeça durante a mas-
tigação.

Melhorar a percepção e a função 
da mastigação

Degluti-
ção

Durante exercícios supervisionados 
com alimentos líquidos e sólidos os 
pacientes são orientados a:
1. Perceber, sentir e manter a língua 

no palato durante a deglutição.
2. Perceber e manter a oclusão dos 

lábios sem contração da muscu-
latura peri-oral durante a degluti-
ção.

3. Perceber e adequar à musculatu-
ra cervical e da cabeça durante a 
deglutição.

1. Melhorar a percepção efunção 
de deglutição.

2. Funcionalidade adequada do 
lábio, língua e mandíbula du-
rante a deglutição

Fonte: Autores, (2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa buscou apresentar a atuação do fonoau-
diólogo na equipe multidisciplinar de reabilitação ao queimado de face 
e pescoço, nos estudos alcançados, foi observado que a abordagem 
fonoaudiológica é eminente na equipe multidisciplinar ao paciente quei-
mado de cabeça e pescoço, no entanto há poucos trabalhos voltados 
para área, e se ver a necessidade de inserção desse profissional, pois 
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promoverá maiores condições alimentares e uma melhor comunicação 
para o paciente queimado.

Espera-se com a problemática do estudo contribuir com o in-
tuito em despertar a importância do atendimento fonoaudiológico em 
pacientes com queimaduras orofaciais, tais queimaduras causam 
grandes prejuízos estruturais, funcionais e emocionais, prejudicando a 
vida social e produtiva desses indivíduos, tornando o trabalho fonoau-
diológico significativo.
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CAPÍTULO 3

A FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE 
ASSISTÊNCIA AO INDIVÍDUO COM FISSURA OROFACIAL

CARVALHO1, Crysline de Almeida Gaspar de; VLAXIO4, Susan Lima 
Brito Alcantara; QUEIROZ2, Aulisângela. da Silva; AROUCHE3, Joab 

de Souza

Resumo: Fendas orofaciais localizadas nos lábios ou palato são alte-
rações congênitas mais comuns na região da cabeça e pescoço e tem 
etiologia multifatorial. Acarretando, portanto, o comprometimento esté-
tico-funcional de tais estruturas, com isso ocasionando mudanças nos 
padrões estomatognáticos exigindo uma abordagem de tratamento 
multidisciplinar. Para tanto, o fonoaudiólogo é um agente ativo desde 
o diagnóstico até a reabilitação respiratória, bem como da deglutição 
e da audição e de padrões vocais nesses pacientes. Objetivo: Ca-
racterizar as publicações fonoaudiológicas voltadas para o padrão de 
fala e articulatório do paciente com fissura orofacial, tendo sempre em 
vista o foco na melhor qualidade de vida do paciente e promovendo 
a comunicação. Metodologia: A presente pesquisa foi realizada por 
meio de publicações acerca das fissuras labiopalatinas. Priorizando a 
identificação dos procedimentos em avaliação ou terapia fonoaudioló-
gica. Desta forma foram utilizadas as bases de dados SciELO, Lilacs e 
o acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro com os descrito-
res: Fendas Orofaciais, Fissura Palatina, Fonoaudiologia e Anomalias 
Craniofaciais. Tendo como critério de inclusão artigos em português 
e inglês atualizados entre os anos de 2005 a 2021, onde foram se-
lecionados no total 25 artigos. Considerações finais: Sendo assim, 
foi possível compreender que as fissuras orofaciais podem desencadear 
uma série de alterações que comprometem o padrão de fala e articulatório 
do indivíduo, desta forma é de fato que a fonoterapia é fundamental no 
bem-estar do mesmo e somará na qualidade de vida funcional, estética e 
psicológica do reabilitado com fissuras.

1 Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: crysli-
necarvalho@gmail.com; susilbav@gmail.com
2 Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia da Fametro.
3 Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitá-
rio Fametro. E-mail: joab.arouche@fametro.edu.br 
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Palavras-chave: Fissuras; Tratamento; Fonoaudiológico; Fonoaudio-
logia; Multidisciplinar.  

1 INTRODUÇÃO

Uma das deformidades craniofaciais congênitas mais comuns 
é a fenda palatina, que pode ou não estar associada à fenda labial que 
ocorre devido ao não fechamento das estruturas nasais médias e das 
estruturas maxilares (CHAVES; SILVA; ALMEIDA, 2016). Segundo o 
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivo - SINASC, foram regis-
trados 17.925 casos de fendas orofaciais ao nascimento entre 2010 e 
2019 tornando-se a prevalência geral destes defeitos congênitos que 
acometem 6,14 indivíduos a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil. Con-
forme a literatura, em todo o mundo está prevalência é de cerca de 10 
indivíduos a cada 10 mil nascidos vivos, o que varia de acordo com 
áreas geográficas, exposição ambiental, grupos étnicos e situação 
econômica (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2021).

As alterações decorrentes das fendas orofaciais não afetam 
apenas as funções orgânicas, mas também psicossociais. O trata-
mento de reabilitação deve seguir a mesma pluralidade, sendo as-
sistido por equipes multidisciplinares com especialistas em medicina, 
enfermagem, nutrição, psicologia, assistência social, odontologia e fo-
noaudiologia. O fonoaudiólogo é um desses profissionais e sua contri-
buição é desde o nascimento até a velhice, pois suas áreas de atuação 
incluem: amamentação, respiração, deglutição, produção vocal, audi-
ção e processos de linguagem oral e escrita (CARTILHA SUS, 2015).

Diante do exposto, a presente pesquisa nasceu do interesse 
das autoras na atuação e intervenção do fonoaudiólogo junto à equipe 
multidisciplinar, como agente ativo no processo de reabilitação e pro-
moção de qualidade de vida do paciente fissurado, por meio da fono-
terapia ressaltando inclusive as contribuições e malefícios causados 
pela ausência deste profissional no grupo de especialistas.

Partiu-se da percepção e compreensão de que o conhecimen-
to sobre as competências e contribuições do fonoaudiólogo na equipe 
multidisciplinar de reabilitação do paciente fissurado resultará em uma 
melhor qualidade de vida para este, uma vez que as funções e estru-
turas do sistema estomatognático serão ajustadas de acordo com os 
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procedimentos cirúrgicos e terapias fonoaudiológicas (DELMIRO, et 
al, 2021; SIGNOR, 2019).

Além desses aspectos, esta pesquisa teve como objetivo: Ca-
racterizar as publicações fonoaudiológicas voltadas para o padrão de 
fala e articulatório do paciente com fissura orofacial, tendo sempre em 
vista o foco na melhor qualidade de vida do paciente e promovendo 
a comunicação. No decorrer da mesma foram realizadas análises de 
publicações acerca das fissuras labiopalatinas, sendo um estudo do 
tipo descritivo, de abordagem qualitativa, através do método hipotéti-
co-dedutivo, priorizando a identificação dos procedimentos em avalia-
ção ou terapia fonoaudiológica. Desta forma foram utilizadas as bases 
de dados SciELO, Lilacs e o acervo bibliotecário do Centro Universi-
tário Fametro com os descritores: Fendas Orofaciais, Fissura Palati-
na, Fonoaudiologia e Anomalias Craniofaciais. Tendo como critério de 
inclusão artigos em português e inglês atualizados entre os anos de 
2005 a 2021, onde foram selecionados no total 38 artigos. Tendo como 
palavras-chave: Fissuras; Tratamento; Fonoaudiológico; Fonoaudiolo-
gia; Multidisciplinar. 

No entanto, com os achados da presente pesquisa foi possível 
encontrar dados que evidenciam a eficácia e importância da fonotera-
pia na qualidade de vida do paciente fissurado; assim como compro-
vou a falta de reconhecimento do papel deste profissional no processo 
reabilitativo da pessoa com fissura e sua função na equipe multidisci-
plinar, destacando-se ainda a pouca produção de publicações científi-
cas sobre o referido tema.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva e de 
abordagem qualitativa. O período de busca de artigos referentes ao 
tema estudado que é retratar a temática sobre a fonoaudiologia na 
atenção multidisciplinar na saúde do paciente com fissura orofacial 
compreendeu-se no período de fevereiro até novembro de 2021.

Foram consultadas as seguintes bases de dados: Scientific 
Electronic Library Online, (SciELO), Biblioteca Nacional de Medicina 
dos Estados Unidos (Pubmed), Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e o acervo bibliotecário do Centro 
Universitário Fametro com os principais unitermos: Fissuras; Trata-
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mento; Fonoaudiológico; Fonoaudiologia; Multidisciplinar. Tendo como 
principais norteadores da pesquisa: ELISA BENTO. CARVALHO ALT-
MANN e IRENE QUEIROZ MARCHESAN autores esses de grande re-
levância para a área de pesquisa adotada. Para a seleção dos artigos 
foram adotados como critério de inclusão artigos publicados em 2005 
a 2021 em português e inglês e que assim aborde o tema proposto. 

No total foram selecionados 38 artigos todos atualizados e com-
pletos sendo que 10 artigos não obedeceram ao critério de inclusão. 
Para os critérios de exclusão encontram-se os artigos que não abordam 
assuntos fonoaudiológicos e que não são articulados ao tema. Após o 
levantamento do material bibliográfico foi realizada a etapa de análise e 
interpretação das informações para discursão e resultados da pesquisa. 

3 FUNDAMENDAÇÃO TEÓRICA
3.1 Classificação e período embrionário das fissuras labiopalatinas

Como todas as alterações anatomofisiológicas as fissuras são 
reconhecidas por suas malformações congênitas (DAVID et al, 2015), 
portanto, origina-se ainda no período embrionário da formação do feto, 
entre a 3° a 8° semana de vida intrauterina, estendendo-se ao início 
do período fetal, que se dá na 8° a 12° semana de vida intrauterina; 
acarretada por deformidade ou por ausência de fusão junto aos pro-
cessamentos faciais e palatinos (apud JARDIM et al 2017).

Com base no desenvolvimento embriológico várias classifica-
ções foram idealizadas, mas atualmente a mais utilizadas é de Spina 
et al (1979), que tem como ponto de referência o forame incisivo que 
forma a junção do palato primário e palato secundário, classificando 
assim as fissuras em: fissuras pré-forame incisivo, que são unica-
mente labiais e que não foi realizada a função do mesênquima e a 
infiltração do processo maxilar com o epitélio dos processos nasais 
medianos; as fissuras pós forames incisivos, que são vendas palatinas 
resultantes da falta de fusão dos processos palatinos entre si e com 
o septo nasal; fissuras transforame incisivo, a mais grave de todas, 
envolvendo estruturas anatômicas, são decorrentes da não fusão do 
mesênquima dos processos palatinos laterais do palato primário e do 
septo nasal (MARCHESAN; apud PEREIRA 2019).

Há muitas coisas para estudar principalmente relacionado a 
etiologia das fissuras lábio palatinas, no início do segundo mês de 
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gravidez, a mãe ainda nem sabe que está grávida, e que está sendo 
construídos os blocos que constituem a face, a boca, o nariz, a língua 
e o palato, então neste período que de acordo com (KOEPP-BAKER; 
apud PEREIRA 2019) os mecanismos genéticos embrionários que 
causam outras malformações entram em jogo.

Sobre a causa podemos encontrar fatores endógenos e exó-
genos. Quanto aos fatores exógenos eles estão relacionados à mãe, 
ao estresse, a infecções e medicamentos, às carências alimentares e 
às irradiações (MODOLIN; CERQUEIRA; apud TOLEDO NETO 2015). 

A razão entre os sexos também difere: a fissura palatina é mais 
frequente no sexo feminino, enquanto a fissura labiopalatina ocorre 
em maior número no masculino (ALTMANN, 1997). A maior incidência 
de fissura palatina no sexo feminino pode ser explicada pelo fato do 
tempo de fusão das lâminas palatinas mais tardias neste caso, sendo, 
portanto, suscetível à ação dos fatores ambientais. 

Cerca de um terço dos casos de fissuras lábio palatinas tem 
história familiar positiva, o que acaba comprovando os fatores endó-
genos (BATHIA 1972).  

3.2 Distúrbios oromiofaciais em pacientes com fissuras labiopa-
latinas

Para que se tenha uma comunicação eficiente é indispensável 
à integridade dos órgãos da fonação e da articulação.

As alterações nessas estruturas faciais comprometem a res-
sonância da voz e a articulação dos fonemas, interferindo significati-
vamente na comunicação humana através da oralização e causando 
problemas no desenvolvimento das capacidades afetivas sociais do 
indivíduo (ALTMANN, 1992).

Historicamente, problemas de fala e linguagem tem sido um as-
pecto importante das muitas sequelas que a fissura lábiopalatina 
poderá deixar. Os problemas estruturais da função velofaríngea, 
otites médias e perdas auditivas, alterações dentárias e oclusais 
são fatores de risco para as alterações da fala (Kuehn, Moller 
2000).

Durante o fechamento velofaríngeo, podem ocorrer disfunções, 
causando alterações na produção da fala e dos sons orais (PEGORA-
RO-KROOK, 1995). Essas falhas podem ser causadas por perda total 
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ou parcial do palato, fenda palatina não reparada, presença de palato 
mole congênito curto ou reparo cirúrgico ineficiente. Nestes casos de 
falta de tecido, a doença orgânica é denominada insuficiência velofa-
ríngea.

3.3 Disfunção Articulatória Compensatória

Os distúrbios articulatórios compensatórios são secundários a 
hipernasalidade e interferem na inteligibilidade de fala, sendo essa a ha-
bilidade com que o falante simboliza verbalmente a transmissão do pen-
samento na intenção de se comunicar efetivamente (FLETCHER,1978).

As fissuras que acometem o lábio e o palato ou apenas o pa-
lato, os pacientes com frequência apresentam problemas articulató-
rios da fala (VASCONCELOS, 2006). O surgimento destes problemas 
pode ser atribuído à idade em que foi realizada a intervenção cirúrgica 
ou ainda a má qualidade do resultado cirúrgico desse tipo de fissura.

Os distúrbios articulatórios compensatórios se manifestam nas 
seguintes características (D’AGOSTINO et al, 2013):

- Golpe de glote: na emissão dos sons plosivos, por adução 
brusca das pregas vocais;

-Fricativa faríngea: é produzido pela constrição do trato vocal 
ou por uma constrição provocada pela retração da língua contra a fa-
ringe, provocando uma fricção audível;

- Fricativa velar; golpe meio-dorso palatina é produzido pelo 
toque do dorso da língua com a região central do palato, anteriorizan-
do o ponto de articulação dos fonemas /k/ e /g/ e posteriorizando os 
fonemas /t/ e /d/

- Golpe faríngeo; fricativa laríngea: ocorre uma fricção no nível 
da laringe, geralmente produzida pela substituição de um fonema fri-
cativo;

- Coarticulação: quando a substituição compensatória é prece-
dida por uma articulação correta do som de fala.

Os mecanismos articulatórios compensatórios posteriorizam 
a língua, com uso acentuado do dorso, anteriorizando a mandíbula 
durante a fala, acarretando tensão na região faríngea e laríngea, com 
agravamento da função velofaríngea.

Pinho e Joo (1995) observaram, em sua experiência clínica 
com as disfonias, relações significativas entre determinados tipos de 
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fendas glóticas e o fechamento velofaríngeo deficiente. Podem-se 
considerar as fendas glóticas secundárias à insuficiência velofaríngea 
em decorrência da tensão gerada na região laríngea na tentativa de 
controlar o escape nasal.

A presença de sincinesias faciais indica insuficiência velofarín-
gea, na tentativa de realizar um ponto de constrição nasal anterior. As 
alterações do ritmo de fala, normalmente acelerado, pioram a qualida-
de da emissão, tornando-a mais nasal, uma vez que os pontos articu-
latórios são pouco definidos.

3.4 Disfunção Velofaríngeo e Fala

A maioria das alterações de fala em pacientes com fissura la-
biopalatina está direta ou indiretamente relacionadas à disfunção do 
mecanismo velofaríngeo, pois a ação muscular sinérgica da estrutura 
do véu e faringe é a condição básica para o equilíbrio da ressonância 
oronasal (GENARO et al, 2007). Quando há disfunção velofaríngea, 
parte do fluxo de ar expiratório turvo se dirige para a cavidade nasal, 
resultando em alterações na pronúncia.

Marchesan (2005) afirma que além da produção de ar articula-
tória prejudicada, as crianças vão apresentar alterações importantes 
de voz. Com isso a qualidade vocal relacionada à dimensão biológica 
dada pela malformação acarretará prejuízos relevantes na inteligibili-
dade da fala. 

De acordo com Campillary (2012):

A fala depende da integridade do sistema nervoso central, sis-
tema estomatognático, audição, aparelho respiratório, laringe, 
cavidades supraglóticas, órgãos fonoarticulatórios. Além disso, 
deve-se possuir uma articulação adequada, um bom equilíbrio 
ressonantal e sinérgico funcionamento velofaríngeo. As altera-
ções que caracterizam a fala de indivíduos com fissura labio-
palatina são diversas, podendo afetar a efetiva comunicação, 
comprometendo, por vezes, a inteligibilidade de fala. Distúrbios 
dessa ordem podem interferir na interação do indivíduo no meio 
em que vive.

A hipernasalidade e o escape de ar nasal caracterizam a dis-
função velofaríngea (CAMPILLARY, 2012). Sendo que a hipernasa-
lidade é a alteração da ressonância que repercute na emissão das 
vogais e o escape de ar nasal é uma alteração da articulação da fala 
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que prejudica a produção das consoantes de alta pressão como nas 
plosivas e fricativas. 

Um trabalho de conscientização vocal e percepção da própria 
nasalidade é provavelmente, um dos recursos mais afetivos para o 
controle desse desvio (BEHLAU; PONTES, 1992).

Marchesan (2005) propõem estratégias que visam à adequa-
ção fonoarticulatória no ponto de vista fonético e fonológico. 

3.5 Atendimento fonoaudiológico em pacientes issurados

O atendimento prestado na área da fonoaudiologia engloba 
atendimento ao neonato, orientações aos familiares e tratamento pré e 
pós-cirúrgico (LEITE et. al, 2003). Nesta concepção, na fase neonatal 
o atendimento fonoaudiológico retrata orientações aos cuidadores do 
portador de fissura, relacionadas à alimentação, postura no momento 
da amamentação. 

Geralmente, contém acompanhamento fonoaudiológico nos horá-
rios de alimentação do recém-nascido. Na fase pós-cirúrgica, o fonoau-
diólogo desempenha treinamentos para mobilidade do véu palatino, fric-
ções intra-orais e estímulo da fala e linguagem (LEITE et. al, 2003). 

 Para Marchersan (1998) a tentativa metodológica fonoterapêu-
tica busca levantar uma proeminência de terapia tanto a linguagem, 
como a fala do portador de fissura labiopalatina, no qual é necessário 
que a linguagem seja formada, das quais as circunstâncias íntegras 
estabelecidas para seu desenvolvimento sejam normais. Em relação 
à fala do portador de fissura, a terapia deve conter benefícios para 
articulação dos fonemas, e voz.

A terapia fonoarticulatória de enfoque fonético para com as FLP 
segue os parâmetros focados na produção isolada dos fones 
(vogais e consoantes), seguindo a hierarquia de formação de 
sílabas, palavras, frases simples e discursos espontâneos, com 
mínimo esforço e pressão junto aos pontos articulatórios (ALT-
MANN et al., 1997; HARDING; GRUNWELL, 1998; PETERSON-
-FALZONE et al., 2005; DI NINNO; JESUS, 2009 apud MAR-
TINS; CARDOSO, 2015, p. 6).

De acordo com o autor Altmann et al (1997):

Para a adequação das variações articulatórias sugere a “Tera-
pia de Fluxo Aéreo Bucal”, cujo princípio básico é a colocação 
de fluxo aéreo direcionado à cavidade oral em todos os fones, 
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inclusive os plosivos. A autora reforça que com a utilização e 
automatização do “novo” padrão articulatório (do gesto motor-ar-
ticulatório) a “fricatização” dos fones alcançada, vai diminuindo 
paulatinamente. (apud MARTINS; CARDOSO, 2015, p. 7).

 Daiane Melo et al. (2013) relata uma prática com caso de aten-
dimento fonoaudiológico na utilização da terapia intensiva no portador 
de fissura palatina, aferindo o comportamento na produção da fala de 
uma paciente, após a palatoplastia, antes e depois da terapia fonoau-
diológica intensiva. Dado que a paciente apresentou linguagem oral 
no decorrer em que a fissura de palato pós-forame incisivo estava 
aberta, onde adveio para os distúrbios articulatórios compensatórios, 
realizou a cirurgia reparadora aos 10 anos de idade. 

Na terapia ficou definido estimular a produção correta dos fo-
nemas através da conscientização e instalação do ponto articulatório, 
utilizaram-se pistas táteis-cenestésicas, visuais, auditivas para dire-
cionamento do fluxo aéreo para a cavidade oral.  Inicialmente foi tra-
balhado com produção de som isolado, em sílabas, palavras, frases 
e por último em textos. Estabelecendo a estimulação dos fonemas 
fricativos alveolares e oclusivos velares (/s/, /z/, /k/ e /g/), de anteriores 
para posteriores, respeitando a adversidade apresentada pelo pacien-
te, sendo trabalhados simultaneamente até que estivessem adequa-
dos no nível da sílaba, para que pudessem ser introduzidos dois fone-
mas oclusivos linguodentais (/t/ e /d/).

 Neste seguimento, a terapia intensiva concordante a Maria do 
Rosário et.al. (2007) no quadro de uma criança com 12 anos, operada 
de fissura transforme unilateral esquerda, não realizou acompanha-
mento fonoaudiológico anteriormente por escassez de profissionais. 
Criança possui uma fala hipernasalidade moderada, fraca pressão in-
tra-oral nos fonemas /b/, /d/, /f/, /v/, /z/ e /dƷ/; escape de ar nasal com 
fonema /k/. No procedimento a estratégica terapêutica para paciente 
ocorreu de forma prazerosa com recursos de jogos para aperfeiçoa-
mento do aumento da pressão aérea intra-oral nos fonemas /b/, /d/, /f/, 
/v/, /z/ e /dƷ/, adequação do ponto articulatório dos fonemas /g/ e /s/; 
/k/ e /g/; /s/, /z/, /Ʒ/, /tʃ/ e do arquifonema(s), ligado ao direcionamento 
do fluxo aéreo para cavidade oral.

 No caso de crianças com fissura de palato que não tenham 
passado pelo procedimento cirúrgico, pregressa terapêutica fonoau-
diológica, propicia orientações com esclarecimentos e exercícios acer-
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ca do desenvolvimento da linguagem, fala e audição, com o enfoque 
de prevenção articulatório compensatória, que compõe em estimular o 
bebê de uma maneira lúdica para emitir sons plosivos e fricativo (MO-
DOLO et al, 2012). Nessa situação os pais desempenham um toque 
leve e descontínuo de oclusão nas narinas. Cabe ressaltar que essa 
técnica é conjunta as orientações fonoaudiológicas, são retiradas as-
sim que consegue adequação da fala, frequentemente precisa, depois 
da correção cirúrgica (palatoplastia).  

A terapia enfoca, na sua última etapa, a estimulação para o 
abandono do antigo padrão de produção da fala e automatização da 
nova produção sonora (ROCKLAND et. al, 2006).

3.6 Contribuições da Equipe Multidisciplinar para uma melhor 
Adequação da fala
 

 Dependendo do grau e do número de estruturas afetadas, as 
fissuras labiopalatinas irão causar alterações estéticas e funcionais, 
levando ao comprometimento do desenvolvimento alimentar, psicos-
social e educacional (ZAMBONATO et al, 2009). Dentre diversas al-
terações a estética facial e a comunicação oral serão significativas, 
pois o indivíduo perante a social será rotulado, já que a face e sua fala 
serão referência no contato entre as intenções sociais. 

O processo de reabilitação precisa ser realizado o mais preco-
ce possível, com a participação de uma equipe multidisciplinar com-
posta por várias especialidades como: cirurgia plástica, fonoaudiologia 
e odontologia, entre outras, de modo a garantir que indivíduos com 
fissuras recebam melhor qualidade de vida.

A fonoterapia deve ser iniciada na primeira cirurgia, sendo ins-
truídas as alterações de fala que podem ser ocasionadas pela fissura 
labiopalatina e os métodos de linguagem e estimulação da fala (ALT-
MANN et al 1997; KUMMER, 2011). No entanto, a melhor época para 
avaliar a linguagem de uma criança e iniciar um tratamento específico é 
por volta dos três anos de idade, porque neste momento a criança ge-
ralmente começa a falar e é suficiente para uma avaliação adequada e 
está madura o suficiente para atender às recomendações de tratamento 

O tratamento cirúrgico do palato é o mais eficaz para o desen-
volvimento da fala, e tem por objetivo corrigir as estruturas do palato 
para possibilitar uma condição anatômica que favoreça a função velo-
faríngea (MITUUTI et al, 2010; DI NINNO et al, 2012).
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Outro procedimento cirúrgico essencial para o restabelecimen-
to anatômico, estético e funcional nos casos de fissuras com envolvi-
mento do rebordo alveolar é a cirurgia com enxerto ósseo (IBRAIM et 
al, (2004). Esse procedimento é realizado no final da dentadura mis-
ta, preferencialmente antes da erupção do canino permanente, e tem 
como objetivos reestabelecer a continuidade do rebordo alveolar rom-
pido pela fissura, através do preenchimento total do defeito alveolar, 
e criar suporte periodontal para movimento dentário espontâneo ou 
induzido durante o tratamento ortodôntico 

Posteriormente, são realizadas cirurgias estéticas e funcionais 
secundárias, como a rinoplastia, palatoplastia secundária, cirurgia or-
tognática, faringoplastia e cirurgias otológicas, quando necessário. As 
cirurgias secundárias serão necessárias em casos de sequelas sobre 
os tecidos moles, que incluem alterações de lábio superior e nariz, e/
ou quando a palatoplastia primária não for suficiente para restabelecer 
a função dos músculos palatinos, assegurando que o palato fique com 
um comprimento adequado em relação à parede posterior da faringe 
(SANTIAGO; DIETRICH, 1997; YAMASHITA et al, 2012).

3.6.1 Fatores Psicossociais e Psicológicos dos Pacientes com 
Fissuras

Os fatores psicossociais correm conseguintemente pela dificul-
dade de comunicação e da aparência física que está comprometida, 
visto que nos dias atuais o mundo capitalista a estética e comunicação 
são características exigidas para que possamos ser valorizados e re-
conhecidos na sociedade (GARCIA, 2006).

Pacientes com fissuras labioplatinas enfrentam estresse logo 
no início de suas vidas, situações como cirurgias, dificuldades de fala 
e alimentação, insatisfação com a aparência, baixa aceitação social, 
dificuldades de aprendizagem e bullying são fontes e comuns (NEL-
SON, et al, 2012). 

Independentemente de idade, sexo e diferenças culturais, os 
indivíduos com fissuras labiopalatinas apresentam pior adaptabilidade 
social e psicológica do que os indivíduos sem fissuras labiopalatinas, 
sintomas de depressão e ansiedade são frequentemente observados 
nesses pacientes (LEWIS et al, 2017). 

O estresse também pode afetar os pais das crianças, pois o 
nascimento de uma criança com deformidade pode gerar sentimentos 
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conflitantes, como culpa, choque (NELSON et al, 2012), apresentar 
um recém-nascido com fissuras aos membros da família é difícil, in-
certo, portanto, o apoio psicológico para lidar com o estresse, ansieda-
de e medo é essencial para o paciente e sua família. 

A família e principalmente os pais de uma criança com fissura 
labiopalatina tem um papel fundamental no seu desempenho 
social. A atitude dos pais, frente aos problemas que a criança irá 
enfrentar, influencia o seu comportamento perante a sociedade 
e, consequentemente, a visão que essa mesma sociedade terá 
de suas potencialidades. (ALTMANN, 1997)

O papel do psicólogo é ajudar os pais a entender como se sentem 
em relação aos filhos, ajudar na reorganização do seu estado pessoal, 
para que possam aceitá-los plenamente e, ao mesmo tempo, reconhecer 
o potencial por trás de seus desejos e participar do processo de recupe-
ração (BORGES, 2014). Ao fornecer informações sobre o que é desejo e 
possíveis tratamentos, eles ajudam os pais a controlar a ansiedade, acei-
tar a condição da criança e estabelecer conexões mais eficazes.

A criança malformada deve ser vista de forma holística uma 
entidade psicobiofuncional (SEGOVIA, 1988). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 01 - Principais obras e autores consultados da fonoau-
diologia na atenção multidisciplinar na saúde do paciente com 
fissuras orofaciais

Obra Autor Revista
Tipo de 

Estudo e 
Ano

Citação

Contribuição 
da Fonoau-
diologia para 
o Avanço do 
SUS

Organização 
Sistema de 
Conselhos 
Federal e 
Regionais de 
Fonoaudio-
logia

Conselho 
Federal de 
fonoaudio-
logia 

Cartilha 
Informativa

2015

O fonoaudiólogo é 
um profissional que 
contribui desde o 
nascimento até a 
velhice [...] (CARTI-
LHA SUS, 2015).

Abordagem fo-
noaudiológica 
nas fissuras 
orofaciais
não sindrômi-
cas: revisão 
de literatura

Signor, Rita 
de Cassia 
Fernandes.

Rev. 
Ciências 
Médicas 

Artigo de 
revisão 
Literária 

2019

“A inserção do fo-
noaudiólogo na 
equipe multidisci-
plinar resultará em 
uma melhor quali-
dade de vida para o 
paciente [(“...] SIG-
NOR, 2019).
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Importância 
da equipe mul-
tiprofissional 
no acompa-
nhamento de 
pacientes com 
fissuras labial 
e palatal.

Cosme Alves 
Delmiro

Revista 
Cathedral 

Artigo ori-
ginal

2021

A atuação da equi-
pe multiprofissional 
parte de princípios 
consc ien t i zado-
res a respeito das 
sequelas geradas 
pelas fissuras [...] 
Delmiro et al (2021)

Caracterís-
ticas da fala 
de indivíduos 
com fissuras 
transforme 
incisivo e 
atendidos no 
NAPADF - 
UFSC

Schmitt, 
Thamy Fer-
nandes

Universida-
de Federal 
de Santa 
Catarina

Trabalho de 
conclusão 
de curso

2013

Dependendo do 
grau e do número 
de estruturas afe-
tadas, as fissuras 
labiopalatinas irão 
causar alterações 
[...] 
Zambonato et al, 
(2009).

Fundamentos 
de Fonoaudio-
logia – Aspec-
tos clínicos da 
motricidade 
orofacial – 
Seg ed, 

Marchesan, 
Irene Queiroz

Editora 
Guanabara 
Koogan. 
S.A. 

Capítulo 
do livro – 
Fissuras: 
Avaliação e 
Tratamento

2005

Segovia (1988) “a 
criança malforma-
da deve ser vista 
de forma holística 
“uma entidade psi-
cobiofuncional” [...]

Fonte: autores, (2021).

De acordo com a cartilha de fonoaudiologia do SUS (2015), o 
fonoaudiólogo é um profissional que contribui desde o nascimento até 
a velhice, pois, suas áreas de atuação incluem: amamentação, respi-
ração, deglutição, vocalização, audição e processos de linguagem oral 
e escrita. 

Para os autores Genaro, Modolo e Miguel (2012), divergem da 
cartilha do SUS ao declararem que, a atuação fonoaudiológica pode 
ser iniciada desde a gestação, quando inclui casos na família. Com 
isso, orientando e favorecendo a aceitação e contato com o bebê ain-
da no período gestacional. 

Na visão de Leite et. al. (2003), os cuidados prestados na área 
da fonoaudiologia incluem o cuidado neonatal, orientação aos familia-
res e tratamento pré e pós-operatório; nesse contexto, a fase neonatal 
é a mais importante, pois, o fonoaudiólogo irá orientar quais cuidados 
os familiares dos pacientes com fissuras deverão ter com relação à 
alimentação e às diretrizes para os tipos de postura durante a ama-
mentação. 
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Signor (2019), por sua vez, afirma que o fonoaudiólogo é mem-
bro ativo da equipe multidisciplinar e se volta eminentemente para o 
cuidado dirigido ao desenvolvimento dos aspectos oromiofuncionais 
da linguagem, da aprendizagem e da ressonância, que resultará em 
resultados estéticos e funcionais pertinentes, assegurando interações 
sociais mais convenientes e por consequência melhor qualidade de 
vida ao fissurado.

Porém, Rosa Ângelo (2011) diverge e ressalta que o fonoau-
diólogo tem papel importantíssimo, especificamente na área da fala, 
onde o tal profissional pode orientar e planejar procedimentos terapêu-
ticos, prevenir e diagnosticar. 

No entanto, Delmiro (2021) reitera que a participação do pro-
fissional da fonoaudiologia se dar por meio de acompanhamentos na 
finalidade de descobrir a existência de disfunção velo faríngea, onde se 
podem encontrar sintomas e sinais como: alteração anatômica, fazen-
do com que possa haver dificuldades na hora de alimentar-se, de falar 
e de ouvir. Ainda correspondente à equipe multidisciplinar que parte 
de princípios conscientizadores a respeito das sequelas geradas pelas 
fissuras, o autor destaca que a mesma, age na prevenção para que a 
primeira ação seja voltada para o tratamento, buscando, desta forma, 
uma qualidade de vida para o paciente no seu âmbito pessoal e social. 

Zambonato et. al. (2009) alega que, dependendo do grau e nú-
mero de estruturas afetadas, a fissura labiopalatina pode causar altera-
ções estéticas e funcionais, levando a obstáculos no desenvolvimento 
alimentar, psicossocial e educacional, dentre as muitas alterações, a 
estética facial e a comunicação oral serão importantes devido ao aspec-
to social. A gravidade das consequências será visível porque o rosto e 
sua voz serão a referência para a conexão entre as interações sociais.

Santos e Oliveira (2021) relatam que os aspectos psicossociais 
são fatores importantíssimos, estão relacionados diretamente ao estres-
se, gerando insatisfação com a aparência e menor aceitação social; além 
disso, sinais e sintomas como: depressão e ansiedade, pois são situa-
ções frequentemente observadas em crianças com fissuras, passam por 
situações estigmatizantes como, por exemplo, a rotulação e as críticas, 
gerando constrangimento e afetando a qualidade de vida do paciente. 

No entanto, para Segovia (1988) a criança malformada deve ser 
vista de forma holística “uma entidade psicobiofuncional” e que devemos 
“tratar uma criança com uma fissura e não a fissura de uma criança”.
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Altmann (1997) confirma que a família e principalmente os pais 
de uma criança com fissuras orofaciais tem um papel importantíssimo 
no comportamento e conduta social do indivíduo, esta atitude visa que 
a criança possa enfrentar os problemas perante a sociedade. 

Marchesan (2005), por sua vez, parte da mesma ideia de Alt-
mann (1997), muitas das vezes a criança não é aceita por familiares 
devido as dificuldades apresentadas, fazendo com que este fator gere 
uma difícil adaptação social e baixa estima, causando descrédito das 
capacidades do indivíduo por conta da deformidade. 

Altmann (1997) finaliza seu pensamento esclarecendo que o fo-
noaudiólogo tem um papel extremamente significativo no desempenho 
de um tratamento holístico pois, o sucesso do tratamento vai influenciar 
no desenvolvimento da criança com fissuras orofaciais.

Tabela 02 - resultados da pesquisa bibliográfica contendo as prin-
cipais obras e autores consultados da terapia fonoaudiológica 
em pacientes com fissuras orofaciais

Obra Autor Revista
Tipo de 
Estudo e 
Ano

Citação

Características 
da fala de in-
divíduos com 
fissuras trans-
forme incisivo 
e atendidos no 

NAPADF - 
UFSC

Schmitt, 
Thamy 
Fernan-

des

Universida-
de Federal 
de Santa 
Catarina

Trabalho 
de conclu-
são de cur-

so 2013.

Trindade, (2010). “O pro-
cesso de reabilitação 
precisa intervir o mais 
precocemente possível, 
e determinar a prioridade 
de cada tipo de fissuras 
nas etapas do tratamento 
junto com a equipe multi-
disciplinar” [...]

Caracterização 
do padrão de 

fechamento ve-
lofaríngeo em

Pacientes com 
fissura palatina.

DI NIN-
NO, C. 

Q. M. S. 
et al.

Rev So-
ciedade 

Brasileira 
de Fonoau-

diólogia.

Artigo Ori-
ginal

2012

Di Ninno et al (2012). O 
tratamento cirúrgico do 
palato é o mais eficaz 
para o tratamento e de-
senvolvimento da fala” 
[...]

Variações 
articulatórias 
nas fissuras 

labiopalatinas: 
enfoque fonote-

rapêutico*

Martins, 
Patrícia 
Brum 

Cardoso, 
Maria 

Cristina 
de Al-
meida 
Freitas

Universitas: 
Uniceub 
Ciências 

da

Saúde

Artigo Ori-
ginal

2015

A terapia fonoarticulató-
ria de enfoque fonético 
para com as FLP segue 
os parâmetros focados 
na produção isolada dos 
fones (vogais e consoan-
tes) [...] (ALTMANN et al., 
1997)
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Aspectos da 
fala de indiví-
duos com fis-

sura palatina e 
labial, corrigida 
em diferentes 

idades

Palandi, 
Novaes 
Bianca 
Brito; 

Guedes 
Zelita 

Caldeira 
Ferreira

Rev. CE-
FAC

Artigo Ori-
ginal

2011

Marchersa, (1998). “A 
tentativa fonoterapêutica 
busca levantar uma proe-
minência de terapia tanto 
na linguagem como na 
fala do portador de fissu-
ra orofacial” [...]

Terapia fonoau-
diológica inten-
siva e fissura de 
palato: relato de 

caso

Melo, 
Daiane 
et al.

Rev. CE-
FAC

Artigo Ori-
ginal

2013

Daiane Melo et al (2013). 
“Relata uma pratica de 
atendimento fonoaudio-
lógico na utilização de 
terapia intensiva no por-
tador de fissura palatina 
relacionado a produção 
de fala” [...]

Fonte: autores, (2021).

No que diz respeito à reabilitação de um paciente fissurado é 
necessário salientar que a precocidade da intervenção será um dife-
rencial na adequação do indivíduo como um todo. 

Para Trindade (2010), Ribeiro e colaboradores (2007), o início 
da intervenção, assim que descoberta a alteração, permitirá uma me-
lhora na qualidade de vida e adequação estrutural dos órgãos estoma-
tognáticos e, por consequente, também os órgãos fonoarticulatórios, 
ao longo do processo de reabilitação.

A atuação fonoaudiológica precoce nos primeiros anos de vida 
garante as informações e instruções à família desde a primeira cirurgia 
no pré e pós-operatório, uma vez que esta exerce um papel fundamental 
na reabilitação, sendo necessário serem instruídas de forma clara e com 
linguagem de fácil compreensão sobre as possíveis alterações de fala e 
atrasos de linguagem mesmo em fissuras pré-forames e nos demais tipos 
de fendas, assim como os estímulos necessários para diminuir o surgi-
mento de articulações compensatórias (ALTMANN et. al 1997).

Para a adequação das estruturas da cavidade oral, a cirurgia 
de palatoplastia é a que propicia melhores condições para a adequa-
ção de fala, como aponta o estudo de Di Ninno (2012) onde o mesmo 
defende que a cirurgia deve ser feita em torno dos 12 meses de vida 
para garantir que não ocorra a disfunção velofaríngea e melhor ade-
quação do foco ressonatal, por meio da fonoterapia. 

No entanto, o adiamento desta correção mostra um aumento 
na hipernasalidade em graus moderado e severo, conforme a idade 
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em que se é feita a correção, de acordo com o estudo publicado por 
Palandi e Guedes em (2011).

As intervenções fonoterapêuticas de linguagem e fala de um 
fissurado deve iniciar com uma boa base de avaliação e planejamento, 
segundo Altmann (1997) e, para tal, se faz necessário que a criança 
esteja apta a ser avaliada quanto à linguagem e fala, o que se espera 
aos 3 anos de idade. 

Para Marchesan (1998) o fonoaudiólogo precisar saber equili-
brar a terapia para o desenvolvimento simultâneo de linguagem e fala. 
Altmann (1997), no entanto, afirma que, havendo atraso de linguagem, 
esta deve ser trabalhada em primeiro plano não como forma hierárqui-
ca, mas, como direcionamento da terapia, uma vez que muitas altera-
ções vocais estão diretamente ligadas a movimentos compensatórios 
da fala nos indivíduos com fissura.

Para diversos autores, a abordagem necessária para a adequa-
ção dos distúrbios compensatórios decorrentes das fissuras, parte do 
princípio de diminuir a tensão sobre as articulações, modificar e ade-
quar o ar da adequada caixa de ressonância. A “Terapia Articulatória 
de Fluxo Bocal” nos propõe que ao modificarmos o fluxo aéreo para 
a cavidade oral de todos os fonemas, fricativos e plosivos, mantendo 
desta forma as pregas vocais abduzidas, o que age de maneira caden-
ciada, inibindo as tensões na laringe e faringe, o golpe de glote e quais-
quer outros mecanismos compensatórios da fala do fissurado. Altmann 
apresentou esta terapia em sua publicação de 1997 e mostra-se eficaz 
até o presente momento, sendo aplicada de diversas maneiras.

Uma das alternativas de tratamento encontradas que se mos-
tram eficazes na adequação da produção de fala foi à terapia intensiva 
onde se utiliza de estimulação correta da produção de fonemas como 
a instalação de ponto articulatório e produção do ato articulatório, por 
meios de pistas táteis, visuais e auditivas com a finalidade de dire-
cionar o fluxo aéreo bocal, como nos propõe Altmann (1997), de for-
ma diária. Estudos realizados em 2007 e 2013 por Maria do Rosário 
e Daiane Melo, respectivamente, mostraram a eficiência da terapia, 
mesmo em pacientes fissurados que nunca tiveram contato com a fo-
noterapia anteriormente. Com esta abordagem, as correções e estí-
mulos podem ser feitas mais prontamente e onde se tem resultados 
mais rapidamente.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa esclareceu a relevância da presença do 
fonoaudiólogo junto à equipe multidisciplinar que assiste o paciente 
fissurado desde o princípio de sua vida, compreendendo que a reabili-
tação equivale a uma soma de intervenções e ações, onde o paciente 
é visto de forma holística e não apenas com uma fissura. Foi eviden-
ciado que, ainda hoje, o papel do fonoaudiólogo é, para alguns, des-
conhecido e mesmo com o grande número de publicações científicas, 
relatos e intervenções atualizadas ainda são uma minoria.

O fonoaudiólogo, dentro da atenção ao paciente fissurado, está 
integrado não apenas em pontos isolados deste processo, mas é um 
agente ativo na melhoria e da qualidade de vida deste, onde vai estar 
presente em determinados casos antes mesmo de seu nascimento, 
orientando e preparando a família para sua chegada, assim como em 
todo o percurso que este indivíduo irá trilhar nessa reabilitação ao lon-
go de sua vida.
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CAPÍTULO 4

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA COMO FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL PARA CONFIRMAÇÃO VOCAL DE 

PESSOAS TRANSEXUAIS

BORGES1, Krishna Pennutt; NASCIMENTO1, Nohara Costa do; 
QUEIROZ2; Aulisângela S.; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: Quando uma pessoa não se reconhece no corpo a que per-
tence e ao sexo que lhe foi determinado, pode ser intitulada como 
transgênero ou transsexual. A transexualidade é quando essa mesma 
pessoa transforma o corpo e a voz que pertence com o qual se identi-
fica, através de cirurgias, suplemento médico ou métodos hormonais. 
Uma das características desenvolvidas no processo de transição é 
a voz. Ela é considerada importante para que o transexual se reco-
nheça no seu novo corpo e para sua identificação dentro da própria 
sociedade. Objetivo: a pesquisa teve como objetivo esclarecer como 
atua o Fonoaudiólogo na readequação vocal da pessoa transexual. 
Materiais e Métodos: a presente pesquisa foi realizada através de 
revisões bibliográficas, com abordagem qualitativa do método hipotéti-
co-dedutivo, extraídos da biblioteca virtual como o Gloogle Acadêmico 
e o Scielo e do acervo bibliotecário da FAMETRO, optando por publi-
cações atualizadas entre os anos de 2005 a 2021. Resultados: fo-
ram levantados 21 artigos, onde desses foi priorizado o incentivo que 
trará na criação de novas políticas públicas valorizando a terapêutica 
fonoaudiológica na voz do transgênero, com levantamentos satisfa-
tórios que agregaram para o meio acadêmico, profissional e sociais. 
Conclusão: Desta forma, foi possível através das técnicas utilizadas 
para readequação vocal da pessoa trangênero, compreender o quanto 
o tratamento é seguro e eficaz, amenizando assim riscos por conta de 
métodos invasivos que podem trazer consequências irreversíveis para 
o paciente.

Palavras-chave: Transexual; Readequação; Fonoaudiólogo; Voz.
1  Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: krish-
napennutt@gmail.com; noharanascimento27@gmail.com 
2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fame-
tro. E-mail: aulisangela.queiroz@fametro.edu.br 
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1 INTRODUÇÃO

A comunidade LGBT no Brasil (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros) surgiu no final da ditadura dos 
anos 1980, onde as comunidades se fortaleceram para combater o 
preconceito e lutar pela igualdade de direitos. Após algumas décadas 
em busca de ressignificação dentro da sociedade, hoje o movimento 
LGBT brasileiro tem uma história de conquistas que de certa forma 
ainda pode ser considerada discutível (TEISCHMANN, 2018).

A transexualidade envolve corpo, identidade e gênero e desafia 
as ideias da sociedade (DORNELAS et al., 2020). Os (as) transexuais 
exibem uma discordância entre sexo biológico e gênero (SAMPAIO et 
al., 2012). Transexual é quando o indivíduo passa por uma transição 
onde ocorre a transformação do corpo e da voz, utilizando métodos 
hormonais e cirúrgicos na maioria das vezes (CAMPOS, 2021).

Partimos nesta pesquisa, da conjectura de que a voz seja um 
dos principais marcadores de gênero na interação social e de que o 
processo de readequação vocal (categoria construída no campo fo-
noaudiológico) seja um importante aspecto na reelaboração das per-
formances de gênero entre pessoas transgênero. Além do que, a 
pesquisa está contribuindo de forma significativa tanto para o meio 
acadêmico, profissional e social, no entanto a presente pesquisa tem 
como objetivo esclarecer como atua o fonoaudiólogo na readequação 
vocal da pessoa trans, tendo em vista a importância do fonoaudiólogo 
na equipe multidisciplinar que agregará ao paciente com terapias não 
invasivas e mostrar a realidade para o transgênero ter um acompanha-
mento fonoaudiológico adequado.

Para o desenvolvimento do estudo, a metodologia aplicada foi do 
tipo descritiva, com abordagem qualitativa, do método hipotético-deduti-
vo, com uma revisão bibliográfica e documental de livros, artigos, teses, 
dissertações, leis e pareceres, extraídos da biblioteca virtual como o 
Google Acadêmico, Scielo e do acervo bibliotecário da FAMETRO, op-
tando por publicações atualizadas entre os anos de 2005 a 2021. Tendo 
como descritores: Transexual; Readequação; Voz; Fonoaudiólogo. 

Pôde-se considerar que a presente pesquisa, mostrou que a 
atuação fonoaudiológica na readequação vocal na pessoa transexual, 
mesmo sendo uma área da voz ainda pouco pesquisada e trabalha-
da no âmbito acadêmico e profissional no campo da Fonoaudiologia, 
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contribuiu nesta transição com maior satisfação em alguns indivíduos, 
além do que os dados no Sistema Único de Saúde (SUS) referente ao 
trabalho do fonoaudiólogo na readequação vocal são escassos, tendo 
em vista que a presente pesquisa tem como relevância favorecer a 
sociedade LGBTQI+ e os profissionais da área.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa iniciou dia 8 de março de 2021, no 7° período do 
curso de Fonoaudiologia. Os dados colhidos foram para integrar o 
tema “Atuação fonoaudiológica como ferramenta fundamental para a 
readequação vocal das pessoas transexuais”, optamos por materiais 
que foram importantes para a pesquisa, como: Qualidade de vida e 
voz: autopercepção vocal de pessoas trangênero, Transexualidade, 
ordem médica e política de saúde: controle normativo do processo 
transexualidade do Brasil e Histórias do movimento LGBT no Brasil. 
A metodologia aplicada em relação ao objeto de estudo foi do tipo 
descritiva, de abordagem qualitativa, através do método hipotético-de-
dutivo, tendo como base procedimental uma revisão bibliográfica e 
documental de livros, artigos, teses, dissertações, leis e pareceres, 
extraídos da biblioteca virtual como o Google Acadêmico e o Scielo, ou 
do acervo bibliotecário da FAMETRO, optando por publicações atua-
lizadas entre os anos de 2005 a 2021. Foram analisados e interpreta-
dos para paltar os resultados da pesquisa em questão. Tendo como 
descritores: terapia fonoaudiológica; voz; transgênero.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Anatofisiologia do aparelho fonador

Iniciemos um breve estudo dos órgãos responsáveis pela fona-
ção através da observação de Paulo Louzada citada em seu livro “As 
bases da educação vocal”: 

A fonação parece simples embora, de fato, seja bastante com-
plexa: o ar sob pressão passa pela glote estreitada, promove vibrações 
e se constitui em som; os harmônicos deste som sofrem supressão ou 
ganham reforço nos espaços que vão da glote ao plano anterior das 
fossas nasais. A provisão de ar é assegurada pelo reservatório pulmo-
nar, num regime funcional específico e numa regulagem adequada à 
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equação fônica em questão, ou seja, às exigências dos dois setores 
anteriores.

Dessa maneira, é possível compreender que são três os seto-
res responsáveis pela fonação: a laringe (órgão fonador), a caixa har-
mônica ou de ressonância (espaços que vão da glote ao plano anterior 
das fossas nasais), e o setor respiratório (pressão aérea subglótica) 
(CARVALHO, 2006).

3.2 Laringe

A laringe é a extremidade superior do tubo traqueal, onde este 
último se abre na parte posterior da garganta (faringe). Ela (a laringe) 
é o principal órgão da voz, contudo essa é uma função secundária, 
pois a principal é “a de permitir a obturação da traquéia” (LE HUCHE; 
ALLALI, 1999).

É na laringe que se situam as pregas vocais, responsáveis 
pela produção da voz. Ainda frequentemente chamadas de “cordas 
vocais”, as pregas vocais apresentam-se como dois lábios horizontais 
posicionados na extremidade superior da traquéia, formando saliên-
cias na parede interior da laringe, um à direita e outro à esquerda (LE 
HUCHE; ALLALI, 1999; ZEMLIN, 2000).

3.3 Os ressonadores (Pavilhão Faringobucal e Cavidades Ane-
xas) 

A laringe abre-se em sua porção superior dentro da faringe. 
Essa é uma “encruzilhada aerodigestiva”; uma cavidade que se se-
gue à boca, por trás da língua, a que chamamos garganta. Trata-se 
de uma cavidade muscular capaz de se contrair lateralmente ou no 
sentido de trás para frente, mediante a ação dos músculos constrito-
res da faringe. Seu volume também pode variar verticalmente. Essas 
variações dependem dos movimentos de elevação e de abaixamento 
da laringe de que acabamos de falar. Os movimentos participam de 
maneira muito importante na articulação das vogais. A cavidade divi-
de-se em três estágios superpostos, e são eles de baixo para cima: a 
hipofaringe (ou laringofaringe), a orofaringe e a rinofaringe (BEHLAU 
ET AL., 1993).
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3.4 Sistema Respiratório

A produção de som nos seres humanos é disponível através 
do sistema respiratório pulmonar, formado por diafragma, pulmões, 
laringe, vias aéreas superiores e vários outros músculos além de es-
truturas ósseas e cartilaginosas. A respiração vital cumpre a função 
reflexo-vegetativa de manutenção da vida, tendo sua atuação involun-
tária (CAMPOS, 2007).

A voz pode ser considerada uma expiração sonorizada. Na res-
piração calma, os pulmões são cheios (mais, ou menos) pela ação 
dos músculos inspiradores e se esvaziam (relativamente) pelo simples 
retorno ao repouso desses músculos. Na fonação, ao contrário, a ex-
piração é ativa: o ar é expulso dos pulmões pela ação dos músculos 
expiradores, e essa expiração ativa, necessária a produção da voz 
chama-se “sopro fonatório” (LE HUCHE; ALLALI, 1999).

A emissão do sopro fonador é precedida em princípio, de uma 
inspiração, de um impulso respiratório: é necessário armazenar ar 
dentro dos pulmões, uma vez que se trata da matéria prima da fona-
ção. O diafragma, músculo inspirador principal, é uma lâmina muscu-
lar em forma de calota que separa o tórax do abdômen. Acima dele 
situam-se coração e pulmões. Abaixo, as vísceras do abdome: estô-
mago, fígado, baço, intestino (SOBOTTA, 1977).

3.5 Condicionamento da população Transexual

Em 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM), através da 
Resolução nº 1.482, autorizou a realização de cirurgias de transge-
nitalização em pacientes transexuais no país, alegando seu caráter 
terapêutico (SILVA, 2014). Essa resolução parte do princípio de que o 
paciente transexual é portador de desvio psicológico permanente de 
identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutila-
ção ou autoextermínio (CARDOSO et al., 2012). A intervenção cirúrgi-
ca passou a ser legítima no Brasil, desde que o paciente apresente os 
critérios necessários para a realização da mesma e o tratamento siga 
um programa rígido, que inclui a avaliação de equipe multidisciplinar e 
acompanhamento psiquiátrico por no mínimo dois anos, para a confir-
mação do diagnóstico de transexualismo (ARÁN et al., 2008).

Com a designação “pessoa transgênero” (ou, simplesmente, 
pessoa transexual) entende-se aquela que tem identidade de gênero 



76

diversa da imposta pelos padrões binários (POPADIUK et al., 2017). 
Essa categoria inclui as travestis e transexuais. As pessoas transe-
xuais subvertem a lógica dominante de que existe um alinhamento 
natural e inequívoco entre sexo biológico e gênero, ou seja, a crença 
no sexo de nascimento como determinante da identidade de gênero. 
Frequentemente, pessoas que escapam da lógica binária e dicotômica 
(homem - mulher) estão sujeitas a sofrer preconceitos e discriminação 
(Santos et al., 2019).

3.6 A realidade do atendimento fonoaudiológico para pessoas 
transexuais no SUS

Em 2011, o Ministério da Saúde lançou a política nacional de 
saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
através da portaria n° 2836, que normatizou o direito ao “uso do nome 
social de travesti e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos 
dos Usuários do SUS”. Porém, essas normativas ainda não foram in-
tegralmente acolhidas no cotidiano de trabalho dos profissionais de 
saúde, impedindo a garantia do acesso universal da saúde pelos pa-
cientes trans. 

Com o processo transexualizador no SUS, observa-se de certa 
forma que na equipe multiprofissional o Fonoaudiólogo não se faz pre-
sente. Segundo o Ministério de Saúde, afirma que no:

Art. 13. Fica alterada na Tabela de Serviço/Classificação do 
SCNES a denominação da classificação 001 do serviço 153 - Atenção 
Especializada no Processo Transexualizador conforme descrita abai-
xo, incluindo a classificação 002 e as respectivas equipes mínimas de 
Classificação Brasileira de Ocupação (CBO): Médico Psiquiatra, Médi-
co Endocrinologista, Médico Clinico, Enfermeiro, Psicólogo, Assisten-
te Social, Médico Ginecologista Obstetra, Medico Cirurgião Plástico, 
Médico Urologista.

Diante disso, a publicação de Gasparini et al. (2007), afirma 
que, dentro desta concepção, o fonoaudiólogo deve fazer parte da 
equipe multidisciplinar do processo transexualizador, que tem como 
foco a melhor qualidade de vida da população transexual, sendo a voz 
um importante aspecto na percepção de gênero do sujeito. 

Citado por Dornelas et al. (2014), em função das necessidades 
de saúde da população, a Fonoaudiologia buscou ampliar suas formas 
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de atendimento, modificando as práticas que tiveram bases biomédi-
cas, em que se valorizava apenas a doença e a reabilitação individual, 
para uma prática de aproximação entre a Fonoaudiologia e os ideais 
de Educação em Saúde, considerando a saúde como um direito de 
todos e dando funcionalidade aos princípios de universalidade e equi-
dade do SUS.

 Portando, quanto à qualidade de vida em voz da população 
transexuais, reforçam a ideia da importância fundamental que os as-
pectos vocais ocupam no processo transexualizador de construção de 
uma nova identidade, seja na própria autoaceitação, ou na aceitação 
do meio social, sendo que a voz deve ser considerada um elemento 
essencial na identificação do gênero (Dornelas et al., 2020).

 A multiprofissionalidade é prevista não apenas para o público 
em geral no SUS, mas enfatizado na Portaria 457/2008 que regula o 
PT no âmbito do SUS. Ela define, entre outras atribuições, a integrali-
dade da atenção, não restringindo ou centralizando a meta terapêuti-
ca ás cirurgias de transgenitalização e demais intervenções (BRASIL, 
2018).

3.7 Terapia não invasivas como benefícios na readequação vocal

As terapias não invasivas trarão um benefício duradouro e indo-
lor para as pessoas transexual, sendo uma forma de readequadar a voz 
sem o uso excessivo de hormônios que poderá trazer consequências, 
sendo assim, a autora Mara Behlau afirma que a voz, assim como a 
aparência, tem muitas variedades. Fatores culturais, ambientais e in-
dividuais contribuem para a determinação do que designado normal. 

Homens transexuais são pessoas que reivindicam o reconheci-
mento social e legal como homens, sendo que alguns também se deno-
minam transhomens, ou female-to-male (FtM) e as mulheres transexual 
são pessoas que reivindicam o reconhecimento social e legal como mu-
lheres, ou transmulheres, ou male-to-female (MtF) (JESUS, 2012).

Geralmente nos homens transexuais, as modificações vocais, 
são beneficiadas com o tratamento hormonal, requerendo menos es-
tratégias, como cirurgias ou acompanhamento fonoaudiológico, já a 
obtenção de uma voz feminina é uma meta altamente desejável, po-
rém difícil de ser alcançada, na maioria dos casos, dependendo mui-
to do início do processo de transição, pois, quanto mais próximo do 
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processo de muda vocal, melhores serão os resultados (GORHAM-
-ROWAN, 2005).

Estratégias como entonação, articulação e linguagem podem 
auxiliar nesse processo de construção vocal, tanto para homens tran-
sexuais, como para mulheres transexuais (HANCOCK et al., 2013).

Sendo assim, afirmado pelo autor Dornelas et al. (2020), que a 
voz é um importante aspecto na percepção de gênero do sujeito e está 
diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas, salienta-se 
também que estudos como este, que avaliam e estudam a autoper-
cepção vocal de pessoas transexuais, ainda escassos na literatura 
brasileira, podem servir como um parâmetro importante na avaliação 
das políticas públicas e na elaboração de protocolos específicos volta-
das para essa população.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 01. Resultados da pesquisa bibliográfica contendo as prin-
cipais obras e autores consultados na atuação fonoaudiológica 
como ferramenta fundamental na confirmação vocal da pessoa 
transexual.

Obra Autor Ano Citação
Gov.br- O MINISTRO DE 
ESTADO DE SAUDE, no 
uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do pa-
rágrafo único do art. 87 da 
constituição.

Governo Federal
 

2011

VI - Garantir acesso ao 
processo transexualizador 
na rede do SUS [...] (BRA-
SIL,2011)

Qualidade de vida: valida-
ção da versão brasileira 
da medida de qualidade 
de vida relacionada a voz.

Gasparini G

Maria Behlau 2007

O fonoaudiólogo deve fa-
zer parte da equipe mul-
tidisciplinar do proces-
so transexualizador [...]. 
(Guasparine et al., 2007).

Qualidade de vida e voz: 
a autopercepção vocal de 
pessoas trangênero.

Alberto Silva 
Souza

Ane Keslly Batis-
ta de Jesus

Raphaela Barro-
so Guedes

Rodrigo 
Dornelas

2020

[...] importância fundamen-
tal que os aspectos vocais 
ocupam no processo tran-
sexualizador [...](Dornelas 
et al., 2020)
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Gov.br- O MINISTRO DE 
ESTADO DE SAUDE, no 
uso da atribuição que lhe 
confere o incisos I e II do 
parágrafo único do art. 87 
da constituição.

Governo Federal 2013

Art.13. Fica alterada na Ta-
bela de Serviço/Classifica-
ção do SCNES a denomi-
nação da classificação 001 
do serviço 153- Atenção 
Especializada no Processo 
Transexualizador[...] (BRA-
SIL, 2013)

Entonação e percepção 
de gênero: inscrições para 
falantes transgêneros. 

Adrianne Han-
cock

Lindsey Colton

Fiacre Douglas

2013

Estratégias como entona-
ção, articulação e lingua-
gem podem auxiliar nesse 
processo de construção 
vocal tanto para homens e 
mulheres transexuais [...] 
(Hancock et al., 2013).

Fonte: Autores, (2021).

Segundo MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atri-
buição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e considerando o direito à saúde garantido no art. 196 
da Constituição Federal.

 Art. 1º Esta Portaria institui a Política Nacional de Saúde In-
tegral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Po-
lítica Nacional de Saúde Integral LGBT) no âmbito do SUS, com o 
objetivo geral de promover a saúde integral da população LGBT, eli-
minando a discriminação e o preconceito institucional e contribuin-
do para a redução das desigualdades e para consolidação do SUS 
como sistema universal, integral e equitativo.

Art. 2º A Política Nacional de Saúde Integral LGBT tem os se-
guintes objetivos específicos: 

VI - Garantir acesso ao processo transexualizador na rede do 
SUS, nos moldes regulamentados;

Segundo o MINISTRO DE ESTADO DE SAUDE, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso I e II do parágrafo único do art. 87 
da constituição, destaca-se que: 

Com o Processo Transexualizador no SUS, observa-se de cer-
ta forma que na equipe multiprofissional o Fonoaudiólogo não se faz 
presente. Segundo o Ministério de Saúde, afirma que no:

Art. 13. Fica alterada na Tabela de Serviço/Classificação do 
SCNES a denominação da classificação 001 do serviço 153 - Atenção 
Especializada no Processo Transexualizador conforme descrita abai-
xo, incluindo a classificação 002 e as respectivas equipes mínimas de 
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Classificação Brasileira de Ocupação (CBO): Médico Psiquiatra, Médi-
co Endocrinologista, Médico Clinico, Enfermeiro, Psicólogo, Assisten-
te Social, Médico Ginecologista Obstetra, Medico Cirurgião Plástico, 
Médico Urologista.

Diante disso, os autores Gasparini (2007), afirmam que, dentro 
desta concepção, o fonoaudiólogo deve fazer parte da equipe multi-
disciplinar do processo transexualizador, que tem como foco a melhor 
qualidade de vida da população transexual, sendo a voz um importan-
te aspecto na percepção de gênero do sujeito. 

Portando, quanto à qualidade de vida em voz da população 
transexual, reforçam a ideia da importância fundamental que os as-
pectos vocais ocupam no processo transexualizador de construção de 
uma nova identidade, seja na própria auto aceitação, ou na aceitação 
do meio social, sendo que a voz deve ser considerada um elemento 
essencial na identificação do gênero (DORNELAS et al., 2020).

Estratégias como entonação, articulação e linguagem podem 
auxiliar nesse processo de construção vocal, tanto para homens tran-
sexuais, como para mulheres transexuais (HANCOCK et al., 2013).

Sendo assim, afirmado pelo autor Dornelas et al. (2020), que 
a voz é um importante aspecto na percepção de gênero do sujeito e 
está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas, salien-
ta-se também que estudos como este, que avaliam e estudam a auto 
percepção vocal de pessoas transexuais, ainda escassos na literatura 
brasileira, podem servir como um parâmetro importante na avaliação 
das políticas públicas e na elaboração de protocolos específicos volta-
das para essa população. 

Dentre os seis autores conclui-se que a participação do fonoau-
diólogo na equipe interdisciplinar no cuidado da voz do transexual é 
essencial para um tratamento vocal que proporcione mais autoesti-
ma, segurança e sociabilidade. Sendo que é possível perceber o hiato 
extenso que existe entre a citação de Mara Behlau em 2007 comen-
tando a importância da atuação fonoaudiológica no processo transe-
xualizador, e a o artigo 13 de 2013 do Ministério da Saúde onde o 
Fonoaudiólogo ainda não estava inserido na equipe multidisciplinar. E 
mesmo 8 anos depois, o trabalho do mesmo ainda não é reconhecido 
oficialmente no processo de confirmação vocal da pessoa transexual.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que a participação do Fonoaudiólogo na confirma-
ção vocal da pessoa transexual, irá contribuir de forma significativa 
tanto para o meio acadêmico, profissional e social, como também ser-
vir de incentivo para criação de novas políticas públicas que eviden-
ciem a terapêutica fonoaudiológica na voz do transexual. Por mais 
que haja poucos estudos publicados, obtivemos uma resposta posi-
tiva, onde profissionais como Rodrigo Dornelas, realiza estudos na 
defesa de acompanhamento fonoaudiológico para confirmação vocal 
do transexual. Como pontos negativos não foram encontrados dados 
no Sistema Único de Saúde (SUS) referente ao trabalho do fonoaudió-
logo na equipe multiprofissional de atenção à pessoa transexual com a 
acessibilidade necessária. O tema é um assunto inovador com poucas 
fundamentações teóricas e com escassez profissional no âmbito da 
atuação vocal em voz trans. 
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CAPÍTULO 5

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO 
DESEMPENHO VOCAL

GONÇALVES1, Heldy Andrade; QUEIROZ2, Aulisângela S.; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A voz é produzida pelo trato vocal, a partir de um som bá-
sico gerado na laringe, o chamado “buzz” laríngeo. O som produzido 
através da vibração das pregas vocais, a fonação gera alta demanda 
energética e de nutrientes e com isso uma boa alimentação ajuda na 
saúde vocal. Objetivo: Mostrar o contexto das ações entre os micronu-
trientes e macronutrientes associados na melhoria do processo vocal. 
Métodos: Consistiu em uma revisão de literatura nacional utilizando 
os bancos de dados Scielo, Google Acadêmico e Biblioteca Fame-
tro; sendo artigos publicados nos últimos dezesseis anos, abordando 
a palavra-chave alimentação e voz, sendo selecionados de acordo 
com os critérios da pesquisa. Resultados: Foi possível identificar que 
os alimentos e suas propriedades nutricionais podem influenciar na 
vantagem em promoção à saúde vocal, os alimentos adstringentes 
e frutas cítricas, fornece melhoria na vibração das pregas vocais e 
a redução de secreção da mucosa. Considerações finais: O estu-
do constatou que hábitos de vida saudáveis ajudam na prevenção de 
fadigas, lesões laríngeas e no fortalecimento das defesas do corpo. 
Identificou a importância do cuidado com a voz através da boa alimen-
tação e hábitos saudáveis, pois, isso promove melhora no processo 
vocal. Portanto conhecer os alimentos torna-se eficaz para todos que 
desejam manter uma voz saudável e uma boa comunicação.
 
Palavras-chave: Alimentação; Micro e Macronutrientes; Saúde Vocal; 
Voz.
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1 INTRODUÇÃO

A voz é produzida pelo trato vocal, a partir de um som básico 
gerado na laringe, o chamado “buzz” laríngeo. A laringe localiza-se no 
pescoço e é um tubo alongado, no interior localizam as pregas vocais 
em posição horizontal, formadas por músculo e mucosa (BEHLAU; 
et al, 2017). Seu funcionamento depende de um refinado controle ce-
rebral por meio de informações enviadas para os nervos laríngeos, o 
combustível para a vibração e o ar que sai dos pulmões e se transfor-
ma em som.

Durante esse processo vocal ocorre um alto gasto energético, 
portanto, a alimentação é essencial à fonação, na qual proporciona 
energia necessária para um perfeito funcionamento das estruturas en-
volvidas, garantido mobilidade e lubrificação fundamentais durante o 
uso vocal. Apesar dos avanços na promoção da saúde vocal, alguns 
hábitos alimentares podem influenciar na produção da voz, podendo 
danificar os tecidos laríngeos e produzindo uma qualidade de voz al-
terada. Alguns alimentos por suas propriedades podem ajudar na me-
lhora durante a vibração da mucosa diminuindo a secreção e auxilian-
do a fonação (PINHO, 2007; FARIA et al., 2008).

A Fonoaudiologia tem papel importante quando o desenvolvi-
mento das habilidades comunicativas humanas. Entretanto, para que 
isso seja possível, é necessário ampliar suas formas de atuação, nes-
sa perspectiva, a atuação fonoaudiológica deve ser fundamentada em 
conceitos e diretrizes que visem enfrentar os problemas da saúde vo-
cal, o nutricionista é o profissional também um porta-voz da qualidade 
de vida, estimulando hábitos saudáveis a partir dos alimentos. O Fo-
noaudiólogo realiza avaliação, diagnóstico intervenções e orientações, 
o nutricionista se encarregará de verificar os alimentos que tenham os 
nutrientes necessários (VIEIRA et al., 2018).

A alimentação deve ser composta principalmente por carboi-
dratos (graus, massas e legumes), verduras e frutas com baixos níveis 
de gordura. Frutas duras também preparam os músculos articulado-
res, a maça vermelha contém pectina, substância que higieniza a cavi-
dade oral, os líquidos quentes como chás de frutas e ervas, melhora a 
circulação e geram uma sensação de conforto. O efeito dos alimentos 
pode ser notado na voz, por cerca de 3 horas após a ingestão (SALO-
MÃO, 2011, p.6).
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Diante do exposto, o objetivo geral da presente pesquisa foi 
caracterizar o contexto das ações entre os macronutrientes e micro-
nutrientes dos alimentos associados na melhoria do processo vocal, 
com base na literatura, auxiliando nas escolhas mais saudáveis e que 
favoreçam o processo vocal. 

O contexto da pesquisa justifica o bem-estar da saúde vocal, 
através da alimentação e dos hábitos saudáveis antes e durante a fona-
ção. A compreensão de como os hábitos alimentares pode influenciar 
na percepção, da vantagem e desvantagem vocal, pois, tem a capacida-
de de proporcionar a redução do atrito entre as pregas vocais melhoran-
do a vibração da mucosa e estimulando uma mastigação mais vigorosa.  

A metodologia utilizada à pesquisa foi bibliográfica qualitati-
va, como fonte de pesquisa a Biblioteca Fametro e as plataformas de 
busca, Scielo e Google Acadêmicos, onde houve mais achados na 
plataforma Google Acadêmico e em conjunto com os livros de fonoau-
diologia em voz. Após a seleção dos materiais, buscou-se identificar 
os dados pertinentes à pesquisa. 

Conclui-se que podemos obter uma voz saudável acompanhan-
do os hábitos e uma alimentação saudável. Os alimentos apresentam 
grandes benefícios à produção vocal fornecendo energia, hidratação e 
a melhora na vibração das pregas vocais, funcionando como combus-
tível energético para a fonação. Portanto, conhecer os alimentos torna-
-se importante não só para os profissionais da voz, mas também para 
todos que desejam manter uma boa comunicação e qualidade vocal.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão de literatura, visando com-
preender o assunto sobre a importância dos alimentos no desempe-
nho vocal, através de dados nacionais coletados a partir das bases 
de dados de revistas e periódicos online, permitindo a construção de 
análise ampla, contribuindo para reflexões sobre a pesquisa.

A metodologia utilizada à pesquisa qualitativa, buscando ba-
ses do conhecimento teórico que fossem suficientes com objetivo de 
caráter explicativo para que estas bases teóricas contribuíssem ou ex-
plicassem os fenômenos. 

A busca dos estudos foi realizada no período de março a no-
vembro de 2021 através das bases de dados: Scientific Electronic Li-
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brary Online (Scielo), Google Scholar (Google Acadêmico) e Biblioteca 
Fametro. O cruzamento de informações foi realizado na forma de as-
sociação, utilizando como foco os descritores para sustentar as ações 
dos alimentos no desempenho vocal.  

Após a delimitação escolhida, procedeu-se a análise crítica dos 
estudos. Com base nos critérios de inclusão: artigos publicados entre os 
anos de 2005 á 2021 e que abordam os benefícios dos alimentos a voz. 
Já os critérios de exclusão foram os registros em que não foi possível 
identificar a temática abordada por meio da leitura de título e resumo. 
Os dados selecionados nos estudos receberam uma análise dos prin-
cipais resultados, através de leitura frequente e interpretação coerente 
que se torna relevante à abordagem teórica do presente estudo.
  
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Benefícios da alimentação no processo vocal

No processo de produção vocal, a alimentação se destaca, 
visto que tal processo demanda um alto gasto energético. Entretan-
to, é imprescindível o conhecimento dos alimentos para que sejam 
realizadas escolhas que irão proporcionar a saúde vocal (BEHLAU; 
PONTES, 2009).  

Alguns alimentos, por suas propriedades, podem melhorar a vi-
bração da mucosa e diminuir a secreção, auxiliando a fonação. Outros 
podem causar sensação de anestesia, fazendo com que ocorra abuso 
vocal e utilização da voz de maneira inadequada, o que em longo pra-
zo, pode gerar uma alteração vocal (PINHO, 2007; FARIA et al., 2008). 

Há alimentos que podem ainda promover aumento da secre-
ção mucosa, prejudicando a vibração das pregas vocais e alterando 
seu movimento muco-ondulatório. Qualquer alteração nas estruturas 
do aparelho fonador influência a produção da voz e consequentemen-
te, a qualidade vocal do indivíduo (PINHO, 2007; FARIA et al., 2008).

Os alimentos constituídos por fibras promovem uma mastiga-
ção mais vigorosa e com amplitude de movimentos, que auxilia na 
abertura da boca e no treinamento da musculatura facial e conse-
quentemente na articulação dos fonemas (BEHLAU; PONTES, 1995; 
BEHLAU; PONTES, 2009).

A alimentação é essencial à fonação, visto que proporciona a 
energia necessária ao perfeito funcionamento de todas as estruturas 
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envolvidas, garantindo as quantidades de macronutrientes, micronu-
trientes, água e substâncias antioxidantes fundamentais (BEHLAU; 
PONTES, 2009).

3.2 Alimentos que promove micro e macronutrientes em função 
ao aparelho fonador

A maçã tem propriedades adstringentes que diminuem a secre-
ção da mucosa, além de ter efeito na hidratação. O consumo da maçã 
auxilia na produção vocal, promove uma melhora da articulação e da 
ressonância por meio dos movimentos vigorosos da mastigação que 
exercitam a musculatura da boca e da mandíbula (GONÇALVES et 
al., 2005; PINHO, 2007; QUINTEIRO, 2007; FERREIRA et al., 2010). 

O mel pode agir como um lubrificante das caixas de ressonân-
cia, por conter diversos compostos bioativos e enzimas com ativida-
de antioxidante e antibacteriana (JANTAKEE; TRAGOOLPUA, 2015; 
KYRILLOS et al, 2003) relatam que o mel, especialmente quando as-
sociado ao limão, promove boas condições para a produção vocal.

As frutas cítricas como a banana prata, o caqui, a manga, o ma-
mão, a pera, o pêssego, a goiaba e a ameixa, também são ricas em pec-
tina, uma fibra solúvel amplamente distribuída na parede celular de frutas 
e vegetais, que promove a higienização da cavidade oral, melhorando a 
ressonância vocal (BEHLAU, 2005; FARIA et al., 2008; ZOU et al., 2016).

As proantocianidinas, também conhecidas como taninos con-
densados, são os compostos fenólicos presentes em maior quanti-
dade na maçã, representando 80% dos polifenóis (KOUTSOS et al., 
2015). Os taninos condensados e seus precursores, como as catequi-
nas e epicatequinas, são compostos que apresentam atividade bioló-
gica, atuando na prevenção de doenças cardiovasculares e inativan-
do radicais livres, que são moléculas instáveis e altamente reativas 
(CÓRDOVA; NAVAS, 2000). 

O salsão ou aipo apresentam a mesma propriedade adstrin-
gente da maçã (PINHO, 2007). Esse vegetal é rico em vitaminas, ami-
noácidos, minerais, fibras, ácidos orgânicos e flavonoides (LI et al., 
2014). Apresenta atividade antioxidante, anti-inflamatória, anticancerí-
gena e antimicrobiana (SOWBHAGYA, 2014).

A romã também apresenta propriedades antimutagênicas e an-
tioxidantes devido à presença das vitaminas C, B1, B2 e betacaroteno 
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e dos compostos fenólicos, como o ácido elágico, quercetina, taninos, 
dentre outros, que apresentam grande potencial de eliminação de ra-
dicais livres. A capacidade adstringente do fruto se deve a presença 
dos taninos (SHAYGANNIA et al., 2016).

3.3 Hidratação vocal e hábitos não saudáveis 

Para manter a saúde orgânica e funcional da laringe é neces-
sário manter o corpo hidratado, o que contribui para a diminuição das 
queixas vocais e, consequentemente, para a melhora da produção vo-
cal. Além disso, a hidratação é considerada importante na prevenção e 
tratamento de distúrbios vocais. Quanto aos procedimentos de hidra-
tação, tem-se a interna ou sistêmica (ingestão de água ou eletrólitos) e 
a externa (inalação de água ou soro fisiológico) (MÁRCIA et al., 2016). 

A hidratação adequada é muito importante no desempenho vo-
cal, sendo a água o principal contribuinte. A hidratação contribui para 
a saúde orgânica e funcional da laringe (FUJITA et al., 2004; BEHLAU, 
2005). A hidratação da laringe é uma proteção adicional contra o atrito 
da fonação, reduzindo a possibilidade de irritação da mucosa, pois 
absorve os choques entre as pregas vocais, reduzindo os efeitos do 
mau uso ou abuso vocal (VAN WYK et al., 2016).

Dentre os hábitos não saudáveis, os mais citados pela literatu-
ra estão: evitar chocolate, cafeína, abuso vocal, pigarrear, tossir, uso 
de medicamentos, álcool, drogas ilícitas, falar excessivamente duran-
te quadros gripais ou crises alérgicas, evitar ar-condicionado, evitar 
balas ou partilhas quando estiver com a garganta irritada e falar ou 
cantar inadequadamente sem preparo vocal (KELLY; LEILA; LARA, 
2008).

Outros hábitos não saudáveis, também mais frequentes são: o 
tabagismo, o etilismo, pouca hidratação, alimentação ou sono inade-
quado, a falta de técnica na utilização da voz consequente tensão na 
produção, uso excessivo da voz, podendo acontecer em ambientes 
com fumaça e ruídos. Além disso, estão sujeitos ao estresse, geral-
mente causado por horários desregrados ou por instabilidade financei-
ra (ANA PAULA; ANDRÉ; ROBERTA, 2011).

O conhecimento e a investigação sobre hábitos em saúde vo-
cal são fundamentais, para os fonoaudiólogos compreenda melhor as 
particularidades envolvidas nesse tipo de atuação, para desenvolver 
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um trabalho adequado que beneficie o grupo em questão. Além disso, 
o fonoaudiólogo é considerado referência de orientação, quando com-
parado com os diferentes seguimentos de especialistas, que se des-
tinam a orientar pessoas que utilizam a voz profissionalmente (ANA 
PAULA; ANDRÉ; ROBERTA, 2011).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Síntese dos resultados mais relevantes em relação à 
alimentação. 

OBRA AUTOR ANO CITAÇÂO

Atividade antioxidante de fru-
tas cítricas. ZOU et al. 2016

“Tem propriedades adstringen-
tes, auxilia na produção vocal, 
promove melhora na articula-
ção, a higienização da cavida-
de oral”.

Atividades de diferentes ti-
pos de bactérias não pato-
gênicas do mel tailandês que 
causam doenças de pele, 
enzima tirosinase e geram 
radicais livres.

JAN-
TAKEE; 

TRA-
GOOL-
PUA.

2015
“Agir como lubrificante, contem 
bioativos e enzimas, atividade 
antioxidante e antibacteriana”.

Estudos da interação entre 
proteínas e taninos: influên-
cia da presença de polissa-
carídeos.

CARVA-
LHO. 2007

“Atua na prevenção de doen-
ças cardiovasculares, ação na 
estimulação do apoptose, esti-
mulando a salivação”.

Atividade antiinflamatória e 
perfil fenólico da própolis de 
dois locais da Región Metro-
po litana de Santiago, Chile.

VALEN-
ZUELA-
-BARRA 

et al.
2015

“Auxilia na imunomodulação 
e na prevenção de doenças 
relacionadas a radicais livres, 
infecções e inflamações, ace-
lerando o processo de cica-
trização de feridas, possui 
propriedade anestésica (nega-
tiva)”.

Manual de higiene vocal 
para profissionais da voz.

PINHO.
2007

“Aumenta a secreção da mu-
cosa, dificulta a vibração das 
Pregas vocais, torna a saliva 
mais espessa, provoca pigar-
ro”. (negativa)

Muito além do ninho de 
mafagafos: um guia de exer-
cícios práticos para aprimo-

rar sua comunicação.

FARIA et 
al. 2008

“Aumenta a acidez, causa re-
fluxo gastroesofágico, irritação 
a mucosa da laringe, desidra-
tação corporal”.        (negativa).

Fonte: Autores, (2021).

Dentre os alimentos popularmente conhecidos, encontra-se 
comumente a maçã, alimento mais citados pela literatura como benéfi-
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cos a voz, os estudos mostram que a ação adstringente da maçã auxi-
lia na limpeza da boca e da faringe, diminuindo o excesso de secreção 
da mucosa, além do efeito de hidratação. Tabela 1.

Segundo Zou et al., (2016) relata que a maçã contém pectina 
com propriedades funcionais auxiliando na saúde cardiovascular e do 
sistema digestivo, modulando a composição e atividade da microbiota 
intestinal, a fibra solúvel amplamente distribuída na parede de frutas 
e vegetais, que promove a higienização da cavidade oral melhorando 
a ressonância vocal. A maçã também é rica em compostos fenólicos 
que estão presentes na polpa da fruta e em maior quantidade na cas-
ca (FERREIRA et al., 2010). 

Segundo Jantakee; Tragooepua, (2015) relatam que o mel, 
especialmente quando associado ao limão, promove boas condições 
para a produção vocal. O mel pode agir como um lubrificante das cai-
xas de ressonância, por conter diversos compostos bioativos e enzi-
mas com atividade antioxidante e antibacteriana. 

Segundo Carvalho, (2007) os taninos condensados e seus pre-
cursores, como as catequinas e epicatequinas, são compostos que 
apresentam atividade biológica, atuando na prevenção de doenças 
cardiovasculares e inativando radicais livres, que são moléculas ins-
táveis e altamente reativas, os taninos condensados, são os compos-
tos fenólicos presentes em maior quantidade na maçã, representando 
80% dos polifenóis (KOUTSOS et al., 2015).

Ademais, estudos têm observado sua possível ação na esti-
mulação do apoptose de células danificadas, prevenindo o câncer e 
na preservação da integridade de células normais, evitando doenças 
neurodegenerativas. Os taninos condensados são responsáveis pela 
característica adstringente de alguns frutos, devido a sua interação 
com as proteínas salivares, estimulando a salivação (LESSCHAEVE; 
NOBLE, 2005; PUIGGRÒS et al., 2014). 

Segundo Kubliene et al., (2015); Valenzuela-Barra et al., (2015) re-
latam que a própolis, uma substância resinosa produzida pelas abelhas, 
apresenta atividade anti-inflamatória, antimicrobiana e de eliminação de 
radicais livres, por conter compostos fenólicos, flavonóides e derivados 
do ácido cafeico. Essa substância oferece ação anti-inflamatória, sendo 
lubrificante da boca e da faringe (BEHLAU; PONTES, 2009).

De acordo com Carvalho (2007) o leite e derivados aumentam 
a secreção da mucosa no trato vocal, dificultando a vibração das pre-
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gas vocais e prejudicando a ressonância vocal, por isso, é aconselhá-
vel evitá-los antes da atuação profissional. FARIA et al., 2008 relatam 
que esses alimentos tornam a saliva mais espessa, provocando o pi-
garro e dificultando a propagação do som através do trato vocal. 

Wang et al., (2015) ressaltam que, apesar de ser um alimento 
controverso, o leite apresenta na sua composição proteínas impor-
tantes, ácidos graxos e micronutrientes como o cálcio e a vitamina 
D. Para os indivíduos que não apresentam intolerância à lactose ou 
alergia a proteína do leite, recomenda-se evitar sua ingestão somente 
antes do desempenho profissional.

Segundo Faria et al., (2008) relatam que a cafeína pode aumen-
tar a eliminação de líquidos através da urina, levando a desidratação 
corporal, incluindo as pregas vocais, o que compromete a qualidade 
vocal. Alimentos que contém cafeína podem aumentar a acidez, pro-
vando refluxo gastroesofágico, que pode irritar a mucosa da laringe. 
Entretanto, estudos recentes têm demonstrado que não há evidências 
da ação diurética intensa da cafeína na hidratação ou no balanço dos 
fluidos corporais.

Uma alimentação saudável e variada de macro e micronutrien-
tes, rica fibras e antioxidantes é sempre uma boa escolha para a saú-
de do corpo, das pregas vocais principalmente para os profissionais 
da voz. O conhecimento do efeito fisiológico de cada alimento se faz 
necessário para a escolha alimentar ideal e melhora no desempenho 
vocal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de bibliografias sobre a alimentação no processo vo-
cal conseguiu reúner dados argumentativos suficientes para justificar 
o impacto dos alimentos nas pregas vocais, porém este assunto mere-
ce atenção, sobre os benefícios dos alimentos à saúde vocal. 

A alimentação adequada por meio da promoção da qualidade 
de vida impacta indiretamente no desempenho fisiológico do organis-
mo como um todo e consequentemente afeta a produção vocal. Como 
suas estruturas desempenhando propriamente suas funções; como a 
produção adequada de energia, a lubrificação adequada, sustentação 
muscular e vascularização e a fonação ocorre de maneira precisa, 
clara e limpa.
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Conclui-se que há necessidade de mais estudos acerca do 
tema, devido à notoriedade dos profissionais da voz para a sociedade 
e escassez dos estudos específicos. O conhecimento é de extrema 
importância do cuidado com a voz através da boa alimentação e há-
bitos saudáveis, pois, isso promove melhora no processo vocal. Por-
tanto conhecer os alimentos torna-se eficaz para todos que desejam 
manter uma voz saudável e uma boa comunicação.
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CAPÍTULO 6

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA COM PACIENTES 
DISFÔNICOS DECORRENTE DA INTUBAÇÃO 

OROTRAQUEAL: COVID-19

COSTA1, Elizangela Souza; PEREIRA1, Raylana Oliveira; 
QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A pandemia causada pelo vírus COVID- 19 resultou-se em 
grande preocupação para profissionais de saúde, pacientes entubados 
devido complicações respiratórias podem sofrer disfônia e comprome-
timento na voz causando traumas mecânicos no processo de pós ex-
tubação. Objetivo: A disfonia aparente resulta em pacientes que foram 
intubados provenientes da infecção do COVID 19. A presente pesqui-
sa tem por escopo fazer uma breve análise sobre as consequências e 
alterações que podem modificar a voz e ao mesmo tempo ocasionar 
sérios danos vocais aos pacientes por longos períodos pós extubação, 
trazendo como abordagens a intervenção do trabalho do fonoaudiólo-
go ao tratamento. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura e exploratória sendo constituída por pesquisas bibliográficas, 
através de publicações científicas, como PubMed, acervos físicos, Scie-
lo, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). 
Resultados: Diante dos estudos extraídos foi possível verificar que a 
atuação do fonoaudiólogo é essencial, através da avaliação e interven-
ção fonoaudiológica a fim de evitar o agravamento de tais disfunções. 
Os estudos demonstram que o fonoaudiólogo atua principalmente nos 
distúrbios de deglutição e da voz. Considerações Finais: Uma doença 
descoberta há pouco tempo, tem desafiado a comunidade científica a 
aprofundar seus estudos e métodos em relação ao comportamento do 
vírus no organismo. Pelos estudos realizados neste trabalho é possível 
concluir que as alterações afetadas pela intubação invasiva podem aco-
meter diversos traumas na voz do paciente e com isso as disfonias e 
dentre outras alterações. É importante intensificar o papel do fonoaudió-
logo no tratamento da doença de forma a contribuir com recuperação.

Palavras-chave: Covid19; disfonia; extubação; intubação; voz.
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2 Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fame-
tro. E-mail: auly.queiroz@gmail.com
3 Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
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1 INTRODUÇÃO

O novo coronavírus foi identificado em meados de dezembro 
de 2019 em Wuhan províncias de Hubei na China, os primeiros infec-
tados tinham contato direto e constante com o mercado de frutos do 
mar exóticos situados na mesma cidade onde supostamente deu-se 
a origem ao vírus do SARS-COV-2 (FREITAS, et al.2020). A contami-
nação pelo vírus se espalhou rapidamente em outros continentes. Por 
fim, em 30 de janeiro de 2020 a organização mundial de saúde (OMS), 
declarou pandemia e renomeou à doença de (Covid-19).

A covid -19 é uma infecção respiratória aguda ocasionada pelo 
vírus SARS-CoV-2. É essencial a identificação de características de 
cada paciente, casos confirmados ou suspeitos, precisam ser tratados 
conforme o estado clínico. Os indivíduos acometidos podem manifes-
tar desde sintomas leves até sintomas graves resultando em morte 
(LOVATO et al., 2020).

De acordo com estatísticas em torno de 20% dos casos de 
COVID-19 evoluem para quadros mais graves sendo necessária hos-
pitalização, e um grupo de 25% demandam atendimento em unidades 
de terapia intensiva. Quando seu quadro evolui para insuficiência res-
piratória grave, por aumento da frequência respiratória e hipoxemia, 
ou seja, se perde a capacidade de respirar sozinho, se faz necessá-
rio à utilização de ventilação mecânica invasiva (IOT) para adequada 
oxigenação (FREITAS et al., 2020). As estruturas da laringe correm o 
risco de serem comprometidas por diversas causas, dentre elas a in-
tubação, o apoio ventilatório para pacientes sob ventilação mecânica. 
A presença de tubos em contato com as estruturas orotraqueal pode 
ocasionar lesões nas mucosas, principalmente em intubações prolon-
gadas.

Neste sentido, a atuação do fonoaudiólogo na equipe multipro-
fissional do paciente com COVID-19 é de grande importância, espe-
cialmente na reabilitação pós-terapia intensiva. No momento atual em 
cada leito é fundamental a presença do profissional da Fonoaudiologia 
para viabilizar e avaliar a situação de cada paciente, possibilitando a 
alta hospitalar e a reabilitação. O fonoaudiólogo é um dos principais 
profissionais em termos de tratamentos como disfonia e disfagia, e 
tem como papel fundamental auxiliar na recuperação, reabilitação e 
melhora na qualidade de vida do paciente. O tratamento por meio da 
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fonoterapia ainda na unidade de terapia intensiva é minucioso, pois o 
paciente precisará apresentar evolução no seu quadro clínico.

A temática dessa hipótese tem como contribuição esclarecer 
sobre o processo de intervenção do profissional na prática terapêutica 
de pacientes pós intubados por COVID-19 que apresentam disfonia. 
A relevância do assunto é importante para dar uma melhor qualidade 
de vida para seus pacientes e transpor conhecimentos para pesquisas 
educacionais e científicas.

O presente estudo se fundamenta em abordagens significati-
vas nas disfunções vocais (traumas vocais), que podem aparecer em 
pacientes submetidos à intubação por agravamentos pelo COVID-19. 
As orientações e planejamentos das terapias vocais vêm se atualizan-
do constantemente. Porém pouco se tem dado a importância do con-
cerne fonoaudiológico na reabilitação do paciente com disfonia pós 
intubação. Entretanto, o projeto vem a esclarecer sobre o tratamento 
fonoaudiológico oferecido aos pacientes com disfonia pós intubado 
decorrente ao COVID-19.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa é de revisão bibliográfica, descritiva, qualitativa, 
usando de hipótese-dedutiva, vem sendo desenvolvido ao longo do 1° 
semestre de 2021, onde houve a escolha do tema, sobre a atuação 
do fonoaudiólogo com pacientes disfônicos durante o período de pós 
extubação, as definições de problemática, hipóteses, justificativa, ob-
jetivos gerais e específicos, se estenderá até o final do 2021/2, assim 
como a utilização de diversos livros. A captação do material vem sen-
do realizada em bibliotecas virtuais e acervos físicos.

As bases de dados pesquisadas foram Google Acadêmi-
co, Scielo (Scientific Eletronic Library Online), acervo bibliográfi-
co do Centro Universitário Fametro, Biblioteca Nacional de Medi-
cina dos EUA (PubMed). A busca resultou nos seguintes termos: fo-
noaudiologia, intubação disfonia, tratamento, Covid19. Tendo como prin-
cipais autores ALLENDES, TAVARES, MARTINS. Foram selecionados 
para critérios de inclusão: artigos e livros entre os anos de 2006 e 
2021, que abordassem a atuação do fonoaudiológica em pacientes 
disfônicos pós extubação orotraqueal, para critérios de exclusão, arti-
gos e resumos que não aborde o tema. A partir da análise bibliográfica 
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foram os 26 artigos, todos atualizados. No qual 4 deles selecionados 
para estudos na construção.

3 FUNDAMENTAÇÃ TEÓRICA
3.1 O mecanismo da voz

De acordo com Tavares, (2020) a voz é o meio a qual o ser 
humano extravasa seus sentimentos como sensações e expressões, 
é o maior canal de comunicação interpessoal e reflete o que somos e 
como pensamos. Para a produção da fala contribuem três processos: 
o mecanismo de fole utilizando o ar oriundo dos pulmões. 

A geração do som na glote através da vibração das pregas 
vocais, a ressonância e a articulação deste som, as quais ocorrem 
no segmento supra-glótico. No entanto, a fonação não é apenas o re-
sultado da atividade dentro da laringe. A atividade muscular do corpo 
inteiro é também responsável pela função apropriada. A voz depende 
fundamentalmente da atividade muscular de todos os músculos que 
servem à produção vocal, além da integridade de todos os tecidos do 
aparelho fonador.

Conforme afirma Tavares:

 “A voz depende fundamentalmente da atividade muscular 
de todos os músculos que servem à produção vocal, além 
da integridade de todos os tecidos do aparelho fonador 
(tavares, 2008)”

A vibração de pregas vocais exige um esforço coordenado en-
tre a liberação da corrente de ar expirado dos pulmões e a adução 
das pregas vocais. À medida que o ar expirado sobe dos pulmões e 
se aproxima da laringe, as pregas vocais são aduzidas. A adução das 
pregas vocais gera uma obstrução ao ar expirado, de forma que ele 
fica preso abaixo das pregas vocais dentro do espaço subglótico, con-
forme o ar expirado continua a crescer abaixo das pregas vocais, ela 
gera certa quantidade de pressão contra as superfícies inferiores das 
pregas vocais dando a formalização da produção da voz.

 Quando falamos em voz, nos referimos a uma peça-chave 
para a comunicação e qualquer alteração nela, já é visível, pois o tom 
de voz é a sua identidade, a voz não é apenas um processo anatômico 
e sim quem realmente você é. Nossa voz está interligada com nossos 
sistemas, e com a voz não seria diferente. Cuidar da nossa voz é de 
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uma importância crucial e envolve nossa alimentação, hidratação e 
também os cuidados para não fazer uso inadequado, para não ter dis-
túrbios na voz e contribuir para a autoestima e saúde vocal.

3.2 O impacto da intubação orotraqueal na voz do paciente pós-
-covid-19

Com a pandemia causada pelo Covid-19 a intubação orotra-
queal teve mais visibilidade em ser muito utilizado em pacientes com 
complicações graves de insuficiência respiratórios com secreção pul-
monar, e com isso sendo necessário o paciente ser levado a intubação 
orotraqueal, por conta da deficiência na respiração e a falta de oxige-
nação no sangue. O tratamento com IOT podendo ser de pouca ou 
longa duração, dependerá da evolução do paciente. 

Para Mota et al., (2012)   às delicadas estruturas da laringe 
podem ser comprometidas por inúmeras causas e uma delas é a in-
tubação orotraqueal, que é um procedimento que visa em preservar 
a respiração do paciente, e onde o paciente recebe anestesia geral 
dependendo da gravidade. Esse procedimento tem como inserção de 
tubo que são colocados no nariz ou boca, até a traqueia do paciente 
com um auxílio de uma laringoscopia, que ajuda na instalação do tubo, 
para a ventilação mecânica pulmonar.

Com presença de tubos em contato direto com as estruturas 
das vias aéreas pode provocar lesões na mucosa e nos tecidos, decor-
rentes principalmente das intubações traumáticas e prolongados. Uma 
das queixas mais presentes nos pós intubação é a disfonia que é qual-
quer alteração na qualidade da voz, decorrente de um distúrbio funcio-
nal ou orgânico. A disfonia está presente em cerca de 14, 4% a 50% 
dos pacientes submetidos a intubação orotraqueal. E esse sintoma, na 
maioria das vezes, é temporário, durando em cerca de dois a três dias. 
Esse distúrbio vocal pós intubação pode estar alterando tanto o índice 
da satisfação dos pacientes quanto suas atividades ao deixar o hospital 
como no dia a dia. Entretanto, em 10% dos casos a rouquidão torna-se 
permanente, modificando a qualidade de vida do paciente.

Allendes borda que alguns pacientes pós intubação por co-
vid-19 apresentam rouquidão (disfonia): 

“Intubação pode causar alterações de voz e deglutição. As evi-
dências demonstram claramente que quanto maior o tempo de 
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intubação (superior às 48h), maior a prevalência e gravidade 
das lesões laríngeas pós-extubação”. (“Allendes, 2020, p.7).”

A fraqueza neste paciente pode repercutir em voz rouca e so-
prosa, além de alterações da capacidade respiratória, fluxo de expira-
tório insuficiente e incoordenação pneumofônica, ou seja, quando há 
pouco fluxo de ar para vibrar as pregas vocais, o paciente só conse-
gue falar poucas palavras e já tem que respirar novamente. 

Conforme Martins et al., (2004), a disfonia vai estar associada 
aos traumas que a laringe pode sofrer e acarretar alterações na qua-
lidade do tom da voz e trazendo um desconforto visível. Acarretando 
uma série de consequências e complicações das vias aéreas relacio-
nadas à intubação orotraqueal, como edemas, lacerações, traumatis-
mo muscular.

O edema é uma lesão benigna que envolve o espaço de Reinke 
onde o principal fator para o desenvolvimento do edema é a irritação 
das pregas vocais, onde pode vir acontecer por lesão mecânica que 
acomete a ondulação do muco, ou seja, fluído na borda livre da prega 
vocal, causando uma alteração na qualidade vocal. Com a insuficiên-
cia da drenagem linfática, o edema vai ocupando o espaço lentamen-
te, trazendo um padrão inadequado na fonação, que acarretará lesões 
secundárias e podendo evoluir para outras lesões mais severas.

3.3 Laceração

Outra lesão pós intubação que se destaca é a laceração das 
pregas vocais acontecendo na maioria das vezes em casos sequen-
ciais a intubação de emergência onde requer agilidade do profissional, 
ou em procedimentos realizados fora do ambiente adequado. Tendo 
também como fator relacionado com o tempo de intubação sendo con-
siderado prolongado o tempo superior a 24 ou 48 horas. 

Em casos com movimentação inapropriada na introdução da 
sonda vem a provocar fricção na glote. No entanto, é possível obser-
var alteração na deglutição e adução das pregas vocais com voz rou-
ca. Assim, com o fator de tempo é necessária observação minuciosa 
com a intubação do paciente, pois quanto maior o tempo maior será a 
lesão. A laceração pode acontecer nas escolhas de materiais usados 
pelo profissional para o procedimento de intubação como o diâmetro 
da cânula no qual terá contato direto com a glote, ou seja, com a es-
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colha da sonda do calibre do tamanho inadequado para a anatomia do 
paciente (MOTA, et al.2012).

3.4 Traumatismo muscular e cartilaginoso

A intubação prolongada pode vir a ocasionar lesões nos mús-
culos intrínsecos da laringe assim causando paresia ou paralisia das 
pregas vocais, sendo ela definitiva ou apenas temporária. Essa pa-
ralisia pode se apresentar de forma unilateral ou bilateral das pregas 
vocais. Quando essa paralisação acontece o sistema respiratório é 
afetado diretamente junto com o sistema fonatório, afetando a comu-
nicação e a qualidade de vida do paciente. Em casos de paralisação 
unilateral acontece de haver movimentos compensatórios, assim ha-
vendo a sobrecarga de apenas uma prega vocal e correndo o risco de 
desenvolver lesões secundárias. As paralisias laríngeas traumáticas 
tendem a evoluir espontaneamente, entretanto, caso isso não ocorra, 
o tratamento cirúrgico pode ser necessário (MARTINS, et al. 2006)

 As cartilagens aritenoides têm mais chances de sofrer trauma 
por ter sua localização na região posterior da região glótica. Com a 
inserção do tubo de tamanho inadequado poderá lesionar as pregas 
vocais e as articulações. Assim como o tempo prolongado poderá cau-
sar uma pressão na cartilagem causando uma assimetria e trazer uma 
lesão secundária, dando a formação de nódulos vocais, pelo esforço 
das compensações que a musculatura terá que fazer durante o fecha-
mento glótico satisfatório para a fonação (MOTA, et al, 2012).

3.5 Granuloma

O granuloma apresenta como principal etiologia o uso prolon-
gado da intubação orotraqueal. Sendo mais comum em mulheres e 
crianças devido a dimensão da laringe ser menor. O trauma geralmente 
ocorre na região posterior da laringe, sendo comum no processo vocal 
e no corpo da cartilagem aritenóidea. Dependendo da localização e do 
tamanho da lesão o paciente poderá apresentar tosse, dispneia, sen-
sação de corpo estranho na garganta, pigarro. Os granulomas quando 
pequenos o tratamento costuma ser com repouso vocal e medicação. 
Já o tratamento cirúrgico é indicado em caso que o tratamento clínico 
apresentou falha. (PASSEROTTI, 2005).
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3.6 O tratamento fonoaudiológico na disfonia do paciente pós 
intubação orotraqueal covid-19

O papel do fonoaudiólogo é fundamental na reabilitação do pa-
ciente que foi submetido aos respiradores artificiais como intubação 
orotraqueal pois poderão apresentar disfonia. As terapias em traumas 
vocais, já eram feitas antes da pandemia, e com a decorrência do CO-
VID-19 as terapias precisas, sofreram alterações, pela segurança do 
profissional e do paciente.  A avaliação e reabilitação da voz enfrentam 
muitos desafios durante os tempos de pandemia. É consenso que, an-
tes de administrar a terapia vocal, o clínico deve realizar laringoscopia 
para diagnóstico médico ou avaliação funcional (ALLENDES 2020). 

Porém os profissionais da voz são treinados para fazer a coleta 
de informações que o paciente pode resultar, pois quaisquer sinto-
mas da disfonia devem ser considerados para a avaliação imediata do 
fonoaudiólogo. O tratamento pode começar ainda em leito hospitalar 
através de exercícios de semio-clusão do trato vocal que afetam a 
pressão subglótica e a adução glótica, dependendo do grau de re-
sistência ao fluxo de ar. Os exercícios de voz ressonante podem pro-
mover uma oscilação das pregas vocais relativamente grandes e de 
baixo impacto, na qual podem reduzir a inflamação das pregas vocais, 
e com isso proporcionando uma melhora no caso clínico do paciente. 

Segundo Kotekar (2019) a intubação pode causar alterações 
na deglutição, segundo o autor quanto maior o período em intubação, 
maior será a prevalência e gravidade das lesões pós extubação. Ou-
tros fatores relacionados são emergência da intubação, tamanho do 
tubo, necessidade de uma nova intubação. 

Algumas recomendações específicas são sugeridas para in-
tervenções vocais em ambiente hospitalar, como: a) Analisar o tempo 
que o paciente está internado já que a carga viral diminui com tempo 
de internação; b) Testar a coordenação respiratória geral para avaliar 
a proteção de via aérea durante a deglutição; c) A dose de exercícios 
deve-se considerar a realização em baixa intensidade e curta duração 
(máximo de 4 minutos). Esses exercícios podem ser repetidos várias 
vezes ao dia com intervalos de descanso de no mínimo 15 minutos 
entre cada repetição; d) Quando o paciente apresentar distúrbios re-
lacionados à fonação e intubação e não houver inflamação nas vias 
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aéreas superiores, o clínico poderá incorporar exercícios que favore-
çam a captação glótica, buscando melhorar tanto a deglutição quanto 
a fonação. Essas técnicas incluem: manobras de constrição faríngea, 
falsete, exercícios de empuxo e variação de frequência com esforço; 
e) Explicar e incentivar hábitos adequados para a saúde vocal dos 
pacientes. Cada fonoaudiólogo deve atenuar o risco de infecção e ob-
ter os melhores resultados, observando a situação individual de cada 
paciente. 

3.7 Biossegurança do profissional

A segurança do profissional é de suma importância para o 
bem-estar do mesmo, pois ele terá que usar todos os equipamentos 
necessários para a intervenção do fonoaudiólogo com o paciente pós 
intubados. Todo o cuidado para não ser contaminado dentro do am-
biente de trabalho, e também pela segurança dos pacientes que rece-
beram atendimento e que não possam ter contato de maneira alguma 
com os vírus.

Os materiais de terapia devem ser manuseados com cuida-
do redobrado, por conta do surgimento de uma nova contaminação, 
principalmente por conta da maioria dos pacientes internados apre-
sentarem seu sistema imunológico alterado, não podendo ter contato 
com microrganismos patogênicos para não ocasionar complicações 
em seu estado clínico.

Ao tocar no paciente e ter contato com o muco que é uma prá-
tica rotineira no qual exige atenção e concentração para que a saliva 
não possa não entrar em contato com a pele do profissional, por isso 
exigido para os profissionais tenha acesso a todos os tipos de EPIs da 
ala hospitalar. O profissional terá que sempre estar fazendo assepsia 
das mãos e ter os horários cronometrados para a troca das másca-
ras e sempre fazer análises das luvas. Na hora de ter contato com o 
paciente é necessário fazer uma análise clínica visual, e já planejar 
as estratégias para começar a terapia, colocar o paciente na postura 
adequada e sempre pensar no bem-estar do mesmo.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pacientes internados em estado crítico a intubação orotraqueal, 
certamente apresentam comprometimento das vias aéreas superio-
res, podendo desencadear outras complicações, como problemas na 
deglutição, respiração e voz.

Tabela 1. Resultados de pesquisas bibliográficas, conten-
do os principais autores e pesquisadores, sobre a importân-
cia do fonoaudiólogo em tratamento de disfonia no proces-
so de intubação orotraqueal.

Obra Autor Ano Citação

Características de pa-
cientes com CO-

VID-19: leve a modera-
do com disfonia

Lechien, 
Jerome 2020

“A disfonia pode estar prova-
velmente relacionada ao en-
volvimento da laringe pelo pro-
cesso inflamatório das vias aé-
reas [...]”

Terapia Vocal no Con-
texto da Pande-

mia do Covid19; Orien-
tações para A Práti-

ca Clínica

Allendes, 
Adrián 2020

“A natureza da reabilitação vo-
cal é audiovisual, desta forma, o 
teleatendimento parece ser uma 
alternativa viável para a realiza-
ção das sessões de terapia para 
pacientes com alterações vocais 
[...]’’.

Intubação orotra-
queal: avaliação do co-

nhecimento

médico e das práti-
cas clínicas adota-

das em unidades de te-
rapia intensiva

Yama-
naka, et 

al.
2010

“Em pacientes críticos a intu-
bação orotraqueal (IOT) é con-
siderada como um dos princi-
pais procedimentos potencial-
mente salvadores de vida”

Reabilitação fonoau-
diológica do paciente 
com COVID-19: Uma 

revisão integrativa

Sena, et 
al. 2021

“O fonoaudiólogo é profissio-
nal indispensável na equipe mul-
tidisciplinar durante a pande-
mia de COVID-19 (e após)”

Fonte: Autores, (2021).

A disseminação do covid-19 causou um quadro sério de in-
fecção aguda grave, no qual está associada à perda do olfato e pala-
dar, porém os sintomas são diferentes em cada paciente. No entanto, 
a doença pode progredir para condições mais severas, e o paciente 
poderá ser hospitalizado por complicações graves como comprometi-
mento pulmonar, quando o paciente sofre perda significativa na satu-
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ração (oxigenação do sangue) é necessário a intubação orotraqueal, 
que é a forma de fazer ventilação artificial do sistema pulmonar.

Para Yamanaka, et. al (2010) Em pacientes críticos a intuba-
ção orotraqueal (IOT) é considerada como um dos principais procedi-
mentos potencialmente salvadores de vida.

O estudo realizado por Lechien, et. al (2020), avaliou a pre-
valência de disfonia, como parte dos sintomas de covid-19, os dados 
coletados no estudo de 702 pacientes, dentre eles (26,8%) referiram a 
disfonia como sintomas da covid -19. Em virtude do covid-19, os servi-
ços de saúde têm enfrentado um cenário diferente em relação ao aten-
dimento hospitalar, devido ao grande número de pacientes infectados 
em um curto espaço de tempo. Os autores consideram fundamental 
o papel do fonoaudiólogo como forma de reabilitação, na comunica-
ção de pacientes disfônicos pós-covid-19. A etimologia da disfonia e 
permeância é desconhecida, pode ser a múltiplas causas, sabe-se 
que 100% dos pacientes com disfonia persistente foram internados 
na UTI, e submetidos a IOT, que é um dos potenciais causadores da 
disfonia. Mesmo após a alta hospitalar, o paciente recuperado de CO-
VID-19 pode apresentar alterações na comunicação e na qualidade 
vocal como sequela da doença, além de dificuldades na coordenação 
respiratória, exigindo intervenção fonoaudiológica competente para 
reabilitação específica em cada caso (SENA et al., 2021).

 A terapia fonoaudiológica direcionada ao tratamento de disfo-
nia consiste na diminuição da tensão da musculatura fonatória e res-
piratória, melhorando a habilidade vocal e direcionando o paciente a 
desenvolver um padrão de voz com fonação mais relaxada (BUSELLI 
et al., 2020.)

Dessa forma fica claro que o fonoaudiólogo é profissional indis-
pensável na equipe multidisciplinar durante a pandemia de COVID-19 
(e após), embora sua atuação seja ainda pouco difundida, é um pro-
fissional fundamental no tratamento da deglutição e outras complica-
ções, dando suporte a todo o restante da equipe. O grande objetivo da 
fonoaudiologia nesse contexto baseia-se em oferecer mais qualidade 
de vida aos pacientes após a alta (PORTO et al. 2020). De acordo com 
os dados colocados na tabela 1.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em dados coletados na presente pesquisa, foi pos-
sível apontar algumas considerações e características.  A produção 
científica é de fundamental importância para o embasamento da atua-
ção responsável de qualquer campo da saúde, e não seria diferente 
na fonoaudiologia, ainda mais com algo tão atual e ainda desconhe-
cido como a Covid- 19. A respiração mediante intubação orotraqueal 
não fisiológica, ou seja, natural, é imprescindível em diversas situa-
ções como em complicações causadas pelo covid-19. As diversas 
complicações e gravidade da intubação orotraqueal como a disfonia 
são inúmeras, um dos principais fatores é o conhecimento de afec-
ções das vias áreas superiores, porém medidas preventivas auxiliam 
na redução de lesões.

Diante das pesquisas, fica claro que o fonoaudiólogo é um dos 
principais profissionais no tratamento de pacientes com covid-19, indi-
víduos em estado grave submetidos a intubação orotraqueal, são os 
que mais necessitam de atenção durante a fonoterapia pós-extubação. 
A intervenção simplifica o tratamento e qualidade de vida do paciente 
e consequentemente a melhora da qualidade de vida.
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CAPÍTULO 7

FONOAUDIOLOGIA NA INTERVENÇÃO DE CRIANÇAS 
COM ATRASOS DE LINGUAGEM

PEREIRA1, Danuta Almeida; QUEIROZ2;  Aulisângela da Silva; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A aquisição e o desenvolvimento da linguagem são essen-
ciais na vivência de uma criança, principalmente porque a linguagem 
permite a comunicação com o mundo, sendo esta uma das fundamen-
tais formas de integração social. Desta forma, é de grande importância 
que se garanta que as crianças possuam um bom desenvolvimento 
da linguagem. As alterações da linguagem na criança mais comuns 
são: o Atraso de Linguagem (AL), o Distúrbio Especifico de Lingua-
gem (DEL) e o Distúrbio Fonológico (DF), com manifestações linguís-
ticas específicas. Objetivo: Demostrar de que forma a intervenção 
fonoaudiologia pode contribuir em crianças com atraso de linguagem. 
Metodologia: Realizou-se uma revisão de literatura, do tipo pesquisa 
bibliográfica, baseada na bibliografia já existente, por meio de livros, 
periódicos de revistas, dissertações, e publicações avulsas, disponí-
veis em bibliotecas de instituições de ensino superior e virtuais como 
a Scientific Electronic Library Online – SciELO, dentro do período de 
2010 a 2020. Resultados: Pôde-se apresentar que a avaliação é uma 
etapa fundamental na prática fonoaudiológica, ajudando no diagnóstico 
diferencial, a entender os aspectos que conduzem a comunicação de 
cada sujeito e ainda são o embasamento para boas intervenções. 
Desta forma, pôde-se entender que a intervenção fonoaudiológica no 
processo de desenvolvimento de linguagem de crianças com atraso 
de linguagem é de suma importância, pois propicia um diagnóstico 
diferencial, entender os aspectos que conduzem a comunicação de 
cada sujeito e ainda são o embasamento para boas intervenções. 

1  Aluno do Curso de Fonoaudiologia pelo Centro Universitário Fametro. 
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2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitá-
rio Fametro. E-mail: auly.queiroz@gmail.com;
3 Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro 
Universitário Fametro. E-mail: joab.arouche@fametro.edu.br.
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Conclusão: Foi possível compreender que a terapia selecionada con-
tribuiu para o desenvolvimento da criança com atraso de linguagem.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a comunicação é o meio pelo qual o sujeito recebe 
e expressa a linguagem. Trata-se de um elemento fundamental para 
a socialização e integração da criança na comunidade. O desenvolvi-
mento da linguagem deve acontecer de forma gradual, fazendo assim, 
parte de um processo evolutivo (DIAZ et al., 2017). Contudo, para que 
a linguagem se desenvolva de maneira normal é necessário que as 
primeiras palavras passem a surgir também no período apropriado, po-
rém nem sempre esse desenvolvimento apropriado acontece. E assim, 
as alterações na aquisição e desenvolvimento da linguagem ocasio-
nam reflexos diretamente na vida social da criança e, no futuro, em sua 
vida acadêmica e ocupacional (MOUSINHO et al., 2018).

Destaca-se então o Atraso de Linguagem (AL) como uma alte-
ração do tipo atraso em todos os níveis de linguagem (Semântico-Le-
xical, fonético-fonológico, morfossintático e narrativo-pragmático) da 
criança (VARGAS et al., 2015). Contudo, neste estudo, será destacado 
o Atraso de Linguagem dos 2 aos 5 anos, pois a partir disto, já é con-
siderado distúrbio de linguagem. De acordo com Prates et al. (2017), 
trata-se da aquisição tardia dos níveis lingüísticos, ou seja, quando a 
criança não exibe uma estruturação linguística, conforme o esperado 
para sua idade cronológica, apresentando dificuldade em desenvolver 
os aspectos pragmático, fonológico, morfológico, sintático e semântico 
da língua.

 Comumente, esta alteração é notada pelos pais, que referem 
que a criança tem dificuldade para falar ou que não fala, é dificilmente 
compreendida, incapaz de dizer alguns sons corretamente ou que ga-
gueja. Sabe-se, por exemplo, que crianças com atraso no desenvolvi-
mento da linguagem irão apresentar, na idade escolar, importantes e 
persistentes anormalidades neuropsicológicas, entre elas os transtor-
nos específicos de aprendizagem (GUARNIERI, 2016).

Neste contexto, ao debater o Atraso de Linguagem, a Fonoau-
diologia dispõe de enfoques sobre origem, diagnóstico e tratamento, 
para que o profissional habilitado possa identificar, diagnosticar e tratar 
indivíduos com alterações da comunicação oral e escrita, voz e audição. 
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Levando em consideração o exposto, o objetivo desta pesquisa 
teve o intuito de demostrar de que forma a intervenção fonoaudiológica 
em crianças com atraso de linguagem poderá contribuir para o desen-
volvimento comunicativo e social da criança. E os objetivos específicos 
são: Entender sobre o desenvolvimento e aquisição da linguagem; Des-
crever quais os métodos de avaliação e tratamento baseados no estu-
do de Jaime Zorzi; Apresentar as principais condutas que beneficiarão 
o desenvolvimento da linguagem.

Assim, pretende-se apresentar que a avaliação é uma etapa 
fundamental na prática fonoaudiológica, ajudando no diagnóstico dife-
rencial, a entender os aspectos que conduzem a comunicação de cada 
sujeito e ainda é o embasamento para boas intervenções. Pode-se en-
tender que é de grande importância que esse passo seja desenvolvido 
cuidadosamente, com a seleção de roteiros ou instrumentos apropria-
dos, com uma aplicação assertiva e por fim, com uma boa análise e 
interpretação dos resultados que permitirá o fonoaudiólogo a desenvol-
ver um bom raciocínio clínico para o caso.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar os objetivos deste estudo, foi realizada uma revi-
são de literatura, do tipo pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva e 
caráter qualitativo, por ter o ambiente natural como fonte direta dos da-
dos, não havendo dados numéricos para serem discutidos e tabelados.

O estudo foi baseado na bibliografia já existente, por meio de 
livros, periódicos de revistas, dissertações, e publicações avulsas, com 
o objetivo de inserir o pesquisador no contexto da intervenção fonoau-
diológica voltada para crianças com atraso de linguagem.

Esta revisão foi fundamentada em publicações, na área de Fo-
noaudiologia, de dissertações, teses, artigos científicos de periódicos e 
capítulos de livros disponíveis em bibliotecas de instituições de ensino 
superior e virtuais como a Scientific Electronic Library Online – SciELO.

O levantamento bibliográfico compreendeu estudos de 2000 a 
2020. Os descritores usados foram: fonoaudiologia atraso de lingua-
gem, intervenção fonoaudiológica; nos idiomas: português, inglês e es-
panhol. Esses descritores foram utilizados no intuito de demonstrar a 
importância deste profissional no tratamento de crianças com atraso de 
linguagem.
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A seleção de informações foi realizada em março de 2021, e a 
partir de então, foi dado o início a elaboração do artigo. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Atraso de linguagem 

Em estudos brasileiros, tem-se o uso de nomenclaturas “atraso 
de linguagem” e “atraso no desenvolvimento da linguagem” para falar 
destas manifestações, essa diferença aborda somente o termo empre-
gado, sem quaisquer diferenças entre os dois (COSTA et al., 2015). 

Bettio et al. (2019) afirmam que o AL é uma defasagem nota-
da que respeita as etapas habituais do desenvolvimento e se diminui 
progressivamente com o passar do tempo, com ou sem intervenção. 

O Atraso de Linguagem é a problemática mais comum em pré-
-escolares dirigidos para avaliação clínica fonoaudiológica em lingua-
gem infantil. Crianças com atraso de linguagem possuem padrão de 
comunicação análogo aos de crianças com desenvolvimento normal 
de linguagem, logo, o desenvolvimento de linguagem nesses casos 
é muito mais atrasado do que desviante (CECCON e PORTO, 2020).

Segundo Vargas et al. (2015), o atraso de linguagem pode ser 
conceituado como o não aparecimento da linguagem na idade em que 
comumente ela acontece. Considera-se ainda que a criança tenha 
atraso de linguagem quando existe presença ou constância de apon-
tados padrões lingüísticos encontrados em crianças de menos idade, 
já que cada idade tem seu desenvolvimento de linguagem, como é 
visto na tabela 1.

Tabela  1 - Desenvolvimento de linguagem em crianças de zero a 
seis anos.

O que é esperado para cada idade?
Zero 
a 12 
me-
ses

- Mostrar interesse pelas pessoas e objetos.
- Fazer contato de olhos.
- Emitir sons, chorar, agarrar objetos com a mão, reagir a sons e vozes 
familiares.

12 a 
18 

me-
ses

- Responder a comandos verbais sem pistas visuais. Ex: dar tchau, jogar 
beijo, bater palmas quando alguém canta parabéns.
- Começar dizer as primeiras palavras com significado. Ex: mama, papa, 
dadá, teté.
- Olhar quando chamado pelo nome.
- Entender o “não”.
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18 a 
24 

me-
ses

- Utilizar duas palavras. Ex: dá neném! Dá dedera! É meu!
- Saber as partes do corpo e identificá-las. Ex: cadê o cabelo? Cadê a 
barriga? Cadê a boca?
- Responder “sim” e “não” e usar gestos com a cabeça ou dedinho para 
responder perguntas.
- Brincar com os objetos da forma convencional. Ex: utilizar colher para 
comer, pente no cabelo, copo para beber.

2 a 3 
anos

- Saber o nome dos objetos do dia-a-dia. Ex: copo, boneca, cachorro (au-
-au), carro, bola, etc. (fala aproximadamente 200 a 300 palavras).
- Saber quem são as pessoas próximas. Ex: papai, mamãe, vovó, titia, o 
nome do irmão, etc.
- Saber a diferença entre grande e pequeno, muito e pouco.
- Utilizar “quem” e “onde” para fazer perguntas.
- Conhecer algumas cores básicas (mas ainda não sabe falar). Ex: pegue 
o carro vermelho!
- Usar verbos para formar frases simples. Ex: “eu estava brincando”, 
“papai está dormindo”, “eu fui à escolinha”, “cadê o au-au?”, “que au-au 
grande!”.
- Gostar de “ajudar” os adultos nas atividades domésticas, brincar de faz 
de conta, entender o que é permitido e proibido.

3 a 4 
anos

- Responder a perguntas com “quem”, “onde” e “o que”.
- Ter noção de “frente” e “trás”.
- Conhecer as cores (vermelho, azul, amarelo, verde) e formas geométri-
cas (círculo, quadrado, triângulo).
- Utilizar frases de 3 a 4 palavras. Ex: “mamãe é linda!” “cadê a minha 
bola?”
- Obedecer a ordens seguidas. Ex: “vai ao quarto e pega o sapato e dá 
para a vovó”.
- Gostar de cantar e brincar com palavras e sons.
- Brincar com outras crianças e saber esperar a sua vez no jogo.
- Perguntar muito.
- Início do uso de discurso direto e indireto.

4 a 5 
anos

- Falar todos os sons da língua, mas ainda pode ter dificuldades nos en-
contros consonantais. Ex: planta, prato, braço.
- Manter uma conversa.
- Conseguir lembrar situações passadas e contar histórias simples, por 
exemplo, o que fez na escola, o que comeu, quem encontrou na rua, etc.
- Gostar de brincar em grupo, de imitar personagens e brincar de faz-de-
-conta.
- Ser curioso e ansioso para mostrar o que aprendeu e o que sabe fazer.
- Conseguir contar histórias como narrador.

5 a 6 
anos

Ter noção temporal. Ex: amanhã, ontem, hoje, antes, depois, dias da se-
mana, manhã, tarde, noite, primeiro, segundo, terceiro...
- Identificar letras do próprio nome.
- Conhecer os números.
- Manter uma conversa.
- Falar as palavras corretamente.
- Gostar dos amigos e de brincar de faz de conta. Ex: super-herói.
- Interessar-se pela leitura e escrita.
- Contar histórias com mais detalhes.

Fonte: Prates et al., (2011).
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Para Prates et al. (2011), a noção de atraso de linguagem con-
sidera uma noção empírica em que não acontecem as hierarquizações 
fundamentadas nas relações entre causas, sintomas, formas clínicas 
e tratamento. O atraso de linguagem é de complexa localização, defi-
nindo-se por exclusão, a partir de um bom prognóstico do profissional 
fonoaudiólogo.

O processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem tem 
essencialmente início na linguagem receptiva e em seguida a criança 
generaliza as regras empregadas para a compreensão da linguagem 
receptiva para a linguagem expressiva. Desta forma, como o Atraso de 
Linguagem, frequentemente, adota os estágios de desenvolvimento 
típico da linguagem, ou seja, comumente as crianças com este diag-
nóstico fonoaudiológico tem a linguagem receptiva melhor do que a 
expressiva (CATRINI e LIER-DEVITTO, 2019).

A etiologia do Atraso de Linguagem ainda não é bem determina-
da, entretanto, já se sabe que engloba fatores intrínsecos e extrínsecos:

a) Hereditariedade - sabe-se nos dias atuais, que uma das 
causas da recorrência familiar das alterações de linguagem, sobretudo 
o AL, pode estar relacionada a alguns genes;

b) Interações comunicativas entre pais e filhos - é de grande  
importância a interação entre pais e filhos, já que a qualidade e a 
quantidade desta ação influencia inteiramente o desenvolvimento da 
linguagem nas crianças;

c) Estresse dos cuidadores - alguns estudos indicam que 
este é o fator ambiental de maior risco para o atraso de linguagem, 
já que este nível de estresse é passado para as crianças por meio de 
atividades comunicativas, transformando-as em estressantes; e

d) Nível socioeconômico familiar - já que crianças mais 
pobres economicamente possuem maior probabilidade de desenvolver 
AL, pois estudos indicam que isso ocorre por dois grandes fatores: a 
baixa escolaridade, o modelo incorreto dos cuidadores e a falta de 
participação dos cuidadores no dia-a-dia da criança, tornando o 
estímulo da linguagem menos comum, fazendo com que a criança  se 
torne mais sensível emocionalmente (CASTRO et al., 2015; SIDERI 
et al., 2015).

Destaca-se que mesmo depois que as crianças com AL 
superam o atraso, muitas vezes depois de passar por um processo 
interventivo, quando chegam à fase escolar, entre 6 e 12 anos de 
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idade, elas possuem um rebaixamento expressivo no vocabulário, na 
gramática, na leitura e na compreensão auditiva se comparadas com 
seus pares (BRADY e GOOGMAN, 2014).

3.2 Intervenção fonoaudiológica nos casos de atraso de lingua-
gem

Os casos de encaminhamento ao fonoaudiólogo, na maioria 
das vezes, acontecem porque, ao contrário do que poderia ser aguar-
dado para a idade, a criança exibe um atraso de aquisição de lingua-
gem. Quando essas crianças chegam ao consultório fonoaudiológico, 
muitas vezes, elas já estão em uma idade relativamente avançada, ou 
seja, elas já passaram do período que muitos vêem como ideal para o 
desenvolvimento da linguagem (CASTRO et al., 2015). 

Isto acontece porque, são corriqueiras reflexões do tipo “é ape-
nas uma questão de tempo”, ficando os pais esperando que a criança 
alcance, por si só, a linguagem, e apenas quando isso não acontece é 
que o atendimento especializado é buscado.

Desta forma, é necessário o fonoaudiólogo estar atento às 
propriedades gerais do desenvolvimento infantil que precede a lingua-
gem, já que não é preciso que se aguarde o surgimento da linguagem 
para se tiver conhecimento se uma criança pode ou não ter apontados 
problemas (CATRINI e LIER-DEVITTO, 2019).

Ceccon e Porto (2020) apontam uma avaliação que primeira-
mente classifique a criança em um nível de desenvolvimento cogniti-
vo, o que é realizado por meio de entrevistas com os pais, observação 
da interação criança-pais, informações de profissionais que convivam 
com a criança, e exame da criança para notar condutas simbólicas e 
sensoriomotoras e averiguar a audição. Depois do diagnóstico fonoau-
diológico, existe a orientação familiar, o encaminhamento à escola e 
em seguida, a terapia fonoaudiológica.

O atraso de linguagem admite diversos termos de profundida-
de e grau de extensão, através disto a intervenção fonoaudiológica 
deve-se ajustar a representação de desenvolvimento de cada criança, 
já que uma atividade que pode ser eficiente para uma criança pode ser 
inútil para outra. De acordo com Guarnieri (2016), é função do fonoau-
diólogo, na intervenção em linguagem, ter ciência dos estágios de de-
senvolvimento típico da comunicação e da linguagem, da maneira de 
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avaliar o progresso da criança e dos parâmetros para recomendar a 
abordagem mais apropriada. 

Destaca-se que o desenvolvimento de um planejamento tera-
pêutico exige do profissional uma formação continuada, para que seus 
procedimentos tenham fundamento teórico harmônico a proposta e 
acesso a materiais, brinquedos (etc) sensíveis aos objetivos aspira-
dos. Entretanto, pode existir ocasiões que estes requisitos não sejam 
possíveis, afetando o desempenho da terapia (CECCON e PORTO, 
2020). 

Ressalta-se ainda a subjetividade da avaliação, que é impres-
cindível uma avaliação mais objetiva e que se tenham protocolos que 
possibilitem quantificar o grau do atraso e os aspectos mais danifica-
dos dos pacientes, e que estes instrumentos sejam ajustados para 
crianças com múltiplas deficiências. É preciso contar com um tempo 
necessário de duração da sessão e com a colaboração dos familiares, 
já que o atraso de linguagem exige mudança de conduta na rotina da 
criança (BETTIO et al., 2019). 

A terapia de linguagem abrangendo crianças deve focar em 
habilidades comunicativas, interacionais e cognitivas. Nessas tera-
pias, devem-se realçar programas de intervenção particularizados que 
permitam extinguir não apenas a sintomatologia exposta pela criança, 
mas ainda os processos psicolinguísticos que a produzem (ANTU-
NES et al., 2015).

Todas as condutas de estímulo dentro da terapia fonoaudioló-
gica infantil devem ser desenvolvidas de maneira lúdica, por meio de 
jogos e brincadeiras para que a criança sinta prazer nas técnicas indi-
cadas. Também é recomendável abarcar a família e, quando possível, 
a escola. Contudo, nem sempre a terapia ocorre dessa forma. Muitas 
vezes, as crianças notam a terapia fonoaudiológica como algo árduo 
e desinteressante, muito afastado do seu universo lúdico (CECCON e 
PORTO, 2020).

O processo interventivo para o Atraso de Linguagem deve 
acontecer fundamentado em sensibilidade, flexibilidade, arte, contato 
visual e tátil, proporcionando o estímulo dos dois hemisférios cere-
brais, permitindo desta forma, o desenvolvimento do potencial criativo 
dos seres nele envolvidos (MOUSINHO, 2018; SIDERI et al., 2015).

O terapeuta deve respeitar o tempo da criança, esperando o 
processamento das informações auditivas e suas relativas respostas 
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verbais. Também é necessário ressaltar que a rotina da criança deve 
ser uma extensão da terapia, ou seja, o terapeuta deve nortear a fa-
mília e a escola sobre como se desenvolver diante da circunstância 
(VARGAS et al., 2015).

Para Vargas et al. (2015), durante as interações, o adulto deve 
levar a criança a compreender que a linguagem verbal promove sua 
relação com o mundo e pode mudar comportamentos e respostas de 
seus interlocutores, construindo-se autônomo, seguro e confiante.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aquisição da linguagem compõe o processo mais global de 
comunicação no quadro de evolução. Contudo, o atraso de linguagem 
é o não aparecimento da linguagem na idade em que comumente ela 
acontece. Diante desta problemática, esta seção é destinada a apre-
sentar e discutir os resultados de Jaime Zorzi relativos a métodos de 
avaliação e tratamento diante de crianças com atraso de linguagem.

Jaime Luiz Zorzi é especialista na área da Linguagem, forma-
do em Fonoaudiologia pela PUCSP, em 1976, Mestre em Distúrbios 
da Comunicação pela PUCSP, em 1988, e Doutor em Educação pela 
UNICAMP, área da Metodologia do Ensino, em 1997. E diante da ne-
cessidade de se ter um protocolo para que profissionais de Fonoau-
diologia pudessem seguir na intervenção em crianças com atraso de 
linguagem, e Jaime Zorzi e Simone Rocha de Vasconcellos Hage pro-
duziram o Protocolo de Observação Comportamental (PROC).

O Protocolo de Observação Comportamental é um documen-
to para avaliação de linguagem e aspectos cognitivos infantis que foi 
preparado em 2004, com a finalidade de sistematizar a avaliação de 
crianças pequenas quanto ao desenvolvimento das habilidades comu-
nicativas e cognitivas através observação comportamental. 

Segundo Zorzi e Hage (2004), o principal interesse deste pro-
tocolo é ser uma ferramenta útil na identificação precoce de crianças 
com alterações no desenvolvimento da linguagem, mesmo antes do 
surgimento formal da oralidade.

A motivação deste interesse está no fato de muitas crianças 
chegarem aos consultórios fonoaudiológicos tardiamente, depois dos 
48 meses, com queixa de atraso no desenvolvimento da linguagem e, 
frequentemente, atraso também no desenvolvimento da ação simbó-
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lica (ZORLI, 2000). Isso acontece porque, infelizmente, os distúrbios 
da comunicação são transtornos de pouca visibilidade e por conta dis-
so, muitas vezes, são detectados tardiamente, mesmo nos dias atuais 
(ELLIS e THAL, 2008).

Protocolo de Observação Comportamental foi preparado no 
sentido de sugerir uma situação planejada para se observar por 30 
a 40 minutos e registrar em vídeo, a interação de crianças entre 12 
e 48 meses com o examinador, abrangendo brinquedos pré-selecio-
nados. Este método possibilita entender o progresso típico do desen-
volvimento da linguagem, do simbolismo e a afinidade entre estes as-
pectos do desenvolvimento, contudo, sobretudo, permite conformar os 
níveis evolutivos e modos de funcionamento cognitivo e comunicativo 
demonstrados por crianças com queixas de atrasos ou distúrbios no 
desenvolvimento (ZORLI e HAGE, 2004).

Assim, este protocolo avalia o desenvolvimento comunicativo e 
cognitivo infantil com o intuito de identificar níveis evolutivos e funcio-
namento cognitivo e comunicativo exibidos por crianças entre 12 e 48 
meses, com queixas de atrasos ou distúrbios no desenvolvimento que 
cheguem para avaliação fonoaudiológica. O protocolo é organizado 
para examinar as habilidades comunicativas, principalmente no que 
se refere aos aspectos pragmáticos da linguagem, compreensão ver-
bal em contexto discursivo e evolução da ação simbólica.

Pois, o desenvolvimento da linguagem possui inseparável rela-
ção com o advento da ação simbólica, cuja manifestação pode ser no-
tada em vários aspectos do desenvolvimento, dentre eles, na imitação 
diferida e na brincadeira simbólica. O brincar faz parte de um apren-
dizado desde o nascimento, é neste espaço que a criança aprende a 
ser sociável, conviver com o ambiente e perceber as outras pessoas 
(ZORZI, 2002). 

Neste panorama, o Protocolo de Observação Comportamental 
averígua o desenvolvimento de aspectos cognitivos relativos ao de-
senvolvimento do simbolismo através da atividade lúdica. A atividade 
lúdica é essencial para o desenvolvimento de crianças, sejam normais 
ou com algum tipo de comprometimento, já que lhes possibilita estru-
turar sentidos para a brincadeira, estabelecendo um repertório de co-
nhecimento sobre objetos, pessoas e atitudes (ZORLI e HAGE, 2004).

Contudo, um dos desafios na proposição de protocolos de ob-
servação do comportamento infantil é o de constituir quais aspectos 
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precisam ser investigados, de maneira que eles possam qualificar de 
maneira segura e legítima o desenvolvimento exibido pela criança. As-
sim, o Protocolo de Observação Comportamental fundamenta-se nos 
estudos da psicoliguística e da epistemologia genética para a consti-
tuição de seus elementos de análise e desde a sua concepção vem 
sendo empregado na metodologia de vários trabalhos de investigação 
científica (ZORLI e HAGE, 2004).

Neste sentido, o Protocolo de Observação Comportamental 
emprega critérios qualitativos para avaliar cada um dos tópicos das 
habilidades dialógicas e funções comunicativas, a saber, ausente, pre-
sente raramente e presente frequentemente, assim, não existe uma 
descrição quantitativa para precisar, por exemplo, o número de inten-
ções comunicativas ou o número de cada uma das funções analisa-
das.

Este protocolo possui a descrição de variáveis qualitativas e 
quantitativas que indicam a pontuação dos critérios. A pontuação má-
xima do teste é de 70 pontos para habilidades comunicativas; 60 pon-
tos para compreensão da linguagem oral; 70 pontos para aspectos do 
desenvolvimento cognitivo e 200 pontos no escore total. Nele, ava-
liam-se aspectos relacionados às habilidades comunicativas expres-
sivas, de compreensão e esquemas simbólicos. O protocolo possui 
três áreas: 

1. Habilidades Comunicativas (1.a – habilidades dialógicas, 1.b 
– funções comunicativas, 1.c – meios de comunicação e 1.d – níveis 
de contextualização da linguagem);

2. Compreensão Verbal;
3. Aspectos do Desenvolvimento Cognitivo (3.a – formas de 

manipulações dos objetos, 3.b – nível de desenvolvimento do sim-
bolismo, 3.c – nível de organização do brinquedo e 3.d – imitação) 
(ZORLI e HAGE, 2004). 

A seguir, tem-se o Protocolo de Observação Comportamental 
de Zorzi e Hage (2004):
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL
Jaime Zorzi e Simone Hage (2004)

IDENTIFICAÇÃO

1. HABILIDADES COMUNICATIVAS DA CRIANÇA 
1a. Habilidades dialógicas ou conversacionais

Verificar a participação e o grau de envolvimento da criança 
nos intercâmbios comunicativos

1b. Funções comunicativas
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1c. Meios de comunicação

Verificar se os meios atingiram níveis de simbolização

Para crianças sem oralidade:
[1] somente gestos não simbólicos 
elementares (pegar na mão e levar, 
puxar, cutucar)
[2] gestos não simbólicos convencio-
nais (apontar, negar com a cabeça, 
gesto de vem cá) 
[ 3 ] gestos simbólicos
(gestos que representam ações, obje-
tos, idade)

[1] somente vocalizações não articu-
ladas
[2] vocalizações não articuladas e 
articuladas com entonação da língua 
(jargão)

Para crianças com oralidade:
[07] palavras isoladas contextuais (liga-
das ao contexto imediato)
[09] palavras isoladas referenciais (não 
ligadas ao contexto imediato)
[11] frases “telegráficas” com 3 ou mais 
palavras de categorias diferentes
[13] relato de experiências imediatas 
com frases com 5/6 palavras sem omis-
sões de elementos (“o que você está 
fazendo? Eu estou ...”)
[15] relato verbal de experiências não 
imediatas
(“o que aconteceu na escola? Teve um 
dia ...”)

Pontuação máxima: 05 Pontuação máxima: 15
Pontuação máxima obtida no item - meios de comunicação: (máximo = 15)

1d. Níveis de contextualização da linguagem

2. COMPREENSÃO VERBAL

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
 3a. Formas de manipulação dos objetos
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3b. Nível de desenvolvimento do simbolismo

3c. Nível de organização do brinquedo

PONTUAÇÃO

Aspectos observados Pontuação 
máxima

Pontuação 
alcançada

1. Habilidades comunicativas (expressivas) 60
2. Compreensão da linguagem verbal 40
3. Aspectos do desenvolvimento cognitivo 50

Total da pontuação 150

•	Características gerais das habilidades comunicativas
[ ] não apresenta comunicação intencional
[ ] comunicação intencional com funções primárias, restrita participa-
ção em atividade dialógica por meios não verbais e não simbólicos
[ ] comunicação intencional plurifuncional, ampla participação em ativi-
dade dialógica por meios não verbais, mas simbólicos
[ ] comunicação intencional plurifuncional, ampla participação em ativi-
dade dialógica por meios verbais, mas ligados ao contexto imediato
[ ] comunicação intencional plurifuncional, ampla participação em ati-
vidade dialógica
por meios verbais, não ligados ao contexto imediato por meios não 
verbais, mas simbólicos

•	Características gerais da compreensão da linguagem oral
[ ] não demostra compreensão da linguagem oral
[ ] compreende somente ordens com uma ação ligadas ao contexto 
imediato 
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[ ] compreende ordens com até duas ações ligadas ao contexto 
imediato
[ ] compreende ordens com 3 ou mais ações e comentários ligados 
somente ao contexto imediato
[ ] compreende ordens com 3 ou mais ações e comentários não 
ligados ao contexto imediato

•	Características gerais do desenvolvimento cognitivo
[ ] sensório motor – fases iniciais
[ ] sensório motor – fases avançadas
[ ] transição entre sensório motor e representativo
[ ] representativo

Jaime Zorzi e Simone Hage (2004)

A obtenção de valores de referência para seus itens e subitens 
vem convencionar as análises qualitativas e quantitativas, colaboran-
do, além do diagnóstico, no acompanhamento objetivo de processos 
terapêuticos.

Após o emprego do Protocolo de Observação Comportamental 
para a avaliação de linguagem e aspectos cognitivos da criança com 
atraso de linguagem, o fonoaudiólogo deve atuar com sua intervenção 
de tratamento.

Conforme Nicolielo et al. (2014), todo planejamento de intervenção 
adota um referencial teórico, frequentemente denominado de abordagem, 
que irão direcionar o planejamento da intervenção (metas interventivas, 
hierarquia de trabalho para tais metas, seleção de estratégias para a in-
tervenção e ações do terapeuta durante as interações com as crianças). 

De acordo com Guarnieri (2016), existem duas grandes abor-
dagens na área da linguagem: as abordagens funcionais e as formais. 
Nas abordagens funcionais, a criança é o foco das estratégias inter-
ventivas, sendo que todos os objetivos e metas a serem trabalhados 
são determinados pela criança, muitas vezes, no próprio momento da 
intervenção. Em contrapartida, as terapias formais tem o foco no te-
rapeuta, que através da avaliação irá levantar os déficits da criança, 
delineando os objetivos e metas de cada sessão.

Dentre as abordagens funcionais, ressalta-se a abordagem 
comportamental que para a intervenção fonoaudiológica, tem sua 
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base em uma importante teoria da aquisição da linguagem: a teoria 
comportamentalista ou behaviorista. Hoje em dia, de acordo com Ni-
colielo et al. (2014), esta teoria não traz todos os aspectos relevantes 
para a aquisição e o desenvolvimento da linguagem, entretanto di-
versos fundamentos dela, sobretudo, relacionando-a à importância do 
ambiente social, ainda são muito difundidos.

Segundo Lopes-Herreira e Hage (2008), os reforços positivos, 
o modelo correto e a imitação são definições importantes para o de-
senvolvimento do processo interventivo com base comportamentalis-
ta. Como esta abordagem foca no meio social da criança, no uso fun-
cional da linguagem, é ressaltante que haja a adaptação dos aspectos 
trabalhados para a realidade da criança, assim como o emprego cons-
tante de modelos apropriados para que a criança seja capaz de de-
senvolver a imitação e, em seguida, o aprendizado e a generalização 
das habilidades enfocadas, sempre reforçando a criança para que ela 
esteja estimulada e faça dos ambientes familiares e escolares uma 
expansão da terapia.

Diferente da abordagem comportamentalista, a abordagem 
neuropsicolinguistica possui um enfoque formal que busca o traba-
lho com as habilidades linguísticas e psicolinguísticas alteradas, de 
forma estruturada e focada. A Neuropsicolinguística também possui 
sua base em teorias de aquisição da linguagem: o modelo neuropsi-
colinguístico que faz uma correlação entre as habilidades linguísticas, 
psicolinguísticas e as áreas corticais empregadas para cada processo 
(GAHYVA e HAGE, 2011).

Para tal, conforme Alves et al. (2018), a intervenção fonoaudio-
lógica deve ser divida em três níveis: abordagem na recepção/proces-
samento da linguagem/informação; armazenamento e a correspon-
dência lexical; produção da informação. 

Entretanto, para o planejamento da intervenção por esta abor-
dagem, além de exercer as etapas mencionadas acima, é preciso 
ainda, desenvolver uma avalição minuciosa de todas as habilidades 
linguísticas e psicolinguísticas alteradas para que as mesmas possam 
ser trabalhadas de forma individualizada, conforme as necessidades 
averiguadas (GAHYVA e HAGE, 2011).

Destaca-se que a intervenção pode ser ainda: indireta ou direta 
e individual ou em grupo. A intervenção é direta quando todo processo é 
desenvolvido com a própria criança, na maioria das vezes, em ambiente 
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clinico, e indireta quando este processo abrange os cuidadores e/ou es-
cola, ou seja, pessoas do dia-a-dia dessas crianças são treinadas e ins-
trumentalizadas para o processo interventivo (GAHYVA e HAGE, 2011). 

Sugere-se que no atraso de linguagem, sejam utilizados am-
bos os tipos de intervenção, destacando-se que cada um tem seus 
pros e contras, como por exemplo, na intervenção indireta, a criança 
tem incentivos mais frequentes e em maior tempo do que na direta, 
entretanto o terapeuta tem mais controle da qualidade, assiduidade e 
fidedignidade das estratégias seguidas na direta, o que pode acabar 
derivando em uma intervenção mais potencializada (LOPES-HERRE-
RA e HAGE, 2008).

Enquanto que as modalidades individuais e em grupo também 
são empregadas nesses casos, sendo que na intervenção individual, 
as estratégias são mais focalizadas nas necessidades particulares, 
permitindo uma melhor performance em circunstâncias comunicativas 
controladas e na intervenção em grupo, mais focalizada na interação 
com seus pares e reino com a linguagem, o que aprimora o desem-
penho das linguístico crianças em conjunturas reais assim como em 
habilidades sociais (LOPES-HERREIRA e GUARNIERI, 2015).

Por fim, destaca-se que empregar várias modalidades de in-
tervenção com uma mesma criança é benéfico, já que a criança con-
segue ser submetida a muitas situações e tem mais chances de fazer 
o uso funcional da linguagem, demonstrando melhoras no repertorio 
linguístico e social a curto e longo prazo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, percebe-se que este artigo pôde contribuir 
para que fonoaudiólogos possam ter orientação de como intervir em 
casos de crianças com atraso de linguagem, já que foi possível com-
preender que a intervenção fonoaudiológica contribui para o desenvol-
vimento da criança com atraso de linguagem.

Verificou-se que a aquisição e o desenvolvimento da lingua-
gem são primordiais na vida de uma criança, principalmente porque 
a linguagem possibilita a comunicação com o mundo. Assim, é de 
grande importância que se garanta que as crianças tenham um bom 
desenvolvimento da linguagem e, quando necessário, uma boa inter-
venção em suas dificuldades. 
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Pôde-se apresentar que a avaliação é uma etapa fundamen-
tal na prática fonoaudiológica, ajudando no diagnóstico diferencial, a 
entender os aspectos que conduzem a comunicação de cada sujeito 
e ainda são o embasamento para boas intervenções. Desta forma, 
pôde-se entender que é de grande importância que esse passo seja 
desenvolvido cuidadosamente, com a seleção de roteiros ou instru-
mentos apropriados, com uma aplicação assertiva e por fim, com uma 
boa análise e interpretação dos resultados que permitirá o fonoaudió-
logo a desenvolver um bom raciocínio clínico para o caso.

E então, pode-se apresentar o Protocolo de Observação Com-
portamental de Zorze e Hage (2004), que é um instrumento capaz de 
sistematizar observações sobre o comportamento infantil contribuindo 
no diagnóstico precoce de atrasos de linguagem em crianças. O al-
cance de valores de referência para seus itens e subitens vem com-
binar as análises qualitativas e quantitativas, colaborando, além do 
diagnóstico, no acompanhamento objetivo de processos terapêuticos.

E neste contexto, concluiu-se que usar várias modalidades de 
intervenção com uma mesma criança é benéfico, já que a criança con-
segue ser submetida a muitas situações e tem mais oportunidades 
de fazer o uso funcional da linguagem, demonstrando melhoras no 
repertorio linguístico e social a curto e longo prazo.
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CAPÍTULO 8

A IMPORTÂNCIA DA FONOAUDIOLOGIA PARA 
A REABILITAÇÃO DE PACIENTES 

TRAQUEOSTOMIZADOS DISFÁGICOS

SILVA1, Gabriele Barbosa da; QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A orientação nacional recomenda o envolvimento de fo-
noaudiólogos em terapia intensiva, especialmente para aqueles que 
necessitam de traqueostomia e ventilação. No entanto, o papel do fo-
noaudiólogo é pouco compreendido, especialmente no contexto de cui-
dados intensivos. Objetivo: Revisar a literatura acerca da importância 
da fonoaudiologia para a reabilitação de pacientes traqueostomizados 
disfágicos. Metodologia: Tipo descritiva, de abordagem qualitativa, 
através do método hipotético-dedutivo. A revisão de literatura, buscou 
em artigos publicados nas bases de dados Scielo e Pubmed, materiais 
que embasassem a temática proposta. Resultados: No manejo da 
disfagia em pacientes traqueostomizados, o fonoaudiólogo identifica 
sinais e sintomas de aspiração e informa a equipe sobre a necessi-
dade de tomar uma decisão sobre se deve prosseguir com a ingestão 
oral. Com a triagem precoce de riscos de disfagia por fonoaudiólogos, 
uma abordagem preventiva ajuda a reduzir complicações e resultados 
piores. Conclusão: O fonoaudiólogo apoia e potencializa o processo 
de desmame laríngeo paralelamente à reabilitação da fala e da deglu-
tição junto à equipe multiprofissional. 

Palavras-chave: Traqueostomia; Disfagia; Fonoaudiologia.

1 INTRODUÇÃO

A Fonoaudiologia foi introduzida recentemente em ambientes 
hospitalares. A Fonoaudiologia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
está inserida em diversas áreas, entre elas Unidade de Terapia Inten-

1  Acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário - FAMETRO. ga-
brielefbarbosa@gmail.com
2  Docente e orientadora do Centro Universitário - FAMETRO. Aulisangela.queiroz@
fametro.edu.
3  Coorientador. Doutorando em Biotecnologia Aplicada à Saúde. Coordenador do 
Curso de Fonoaudilogia – CEUNI Fametro. Joab.arouche@fametro.edu.br
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siva Neonatal (UTIN), pediátrica, coronariana, queimaduras, traumas 
e câncer. A avaliação clínica em UTI visa identificar as possíveis al-
terações funcionais que afetam a fase oral e faríngea da deglutição. 
Para uma avaliação clínica precisa, é necessária a utilização de itens 
descritos na literatura, como teste de água, oximetria de pulso e aus-
culta cervical (RODRIGUES et al., 2015; SILVA et al., 2017).

Em hospitais, a reabilitação realizada por esse profissional en-
volve dificuldade na deglutição (disfagia), além de aspectos cognitivos 
e comunicativos. No caso de disfagia, acidente vascular cerebral, intu-
bação prolongada e traqueostomia são consideradas fatores de risco 
(WERLE et al., 2019).

A disfagia é frequentemente a principal razão para o encami-
nhamento de pacientes na UTI, com sua ligação reconhecida ao au-
mento do risco de pneumonia por aspiração e mortalidade subsequen-
te. No estágio agudo, isso está relacionado principalmente ao manejo 
eficaz da secreção oral, pois os pacientes que engolem com pouca 
frequência ou de forma ineficaz correm o risco de aspirar saliva com 
alta carga bacteriana. Isso aumenta o risco de pneumonia associada à 
ventilação, portanto, os fonoaudiólogos geralmente lidam com a otimi-
zação da higiene oral e da hidratação nos estágios iniciais, antes que 
os testes de fluidos e alimentos possam ser avaliados (BARROS et al., 
2009; SILVA et al., 2017).

Embora a identificação precoce e o tratamento da disfagia se-
jam recomendados para reduzir o risco, o acesso ao fonoaudiólogo 
pode ser limitado devido ao baixo número de funcionários e à falta de 
habilidades especializadas. Os fonoaudiólogos são frequentemente 
vistos como serviços peripatéticos para UTI com encaminhamentos 
feitos pela equipe médica após um processo de triagem para dificulda-
des de deglutição pela equipe de enfermagem (FURKIM et al., 2008; 
WERLE et al., 2019).

Para pacientes que necessitam de traqueostomia e ventilação, 
a função laríngea motora e sensorial pode ser alterada após a intuba-
ção, e a interrupção da sincronia respiração-deglutição normal pode 
afetar o tempo de deglutição, levando a um risco aumentado de aspi-
ração silenciosa. Algumas deficiências, como lesão pulmonar aguda, 
polineuropatia não podem ser facilmente detectadas por ferramentas 
de triagem, portanto, avaliações instrumentais da deglutição são reco-
mendadas, ou seja, videofluoroscopia (VFS) e avaliação endoscópica 
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de fibra ótica da deglutição (FEES). Eles são empregados por fonoau-
diólogos com treinamento de competência especializada e fornecem 
diferentes informações sobre as funções de deglutição (FARRI; AC-
CORNERO; BURDESE, 2017; SANTANA et al., 2014).

Salienta-se que a deglutição pode ser reabilitada por meio de 
algumas estratégias terapêuticas. As manobras compensatórias têm 
o objetivo de minimizar os sinais e sintomas da disfagia e incluem 
alterações na postura, aumento da sensibilidade oral e alterações nas 
características dos alimentos, como volume, viscosidade, temperatura 
e sabor. O objetivo dessas estratégias terapêuticas é restaurar a de-
glutição fisiológica; essas estratégias incluem exercícios de mobilida-
de, integração sensório-motora e manobras de deglutição (BASSI et 
al., 2014).

Assim, há uma justificativa razoável para o diagnóstico pre-
coce e tratamento da disfagia orofaríngea em pacientes críticos. Um 
programa de reabilitação pode contribuir para minimizar os aspectos 
negativos da restrição alimentar, incluindo desconforto do paciente, 
atrofia muscular, diminuição da sensibilidade da estrutura orofaríngea 
e deficiências nutricionais. Também pode contribuir para a redução 
dos riscos relacionados à presença de sonda alimentar e aspiração 
brônquica. É muito provável que o retorno precoce da capacidade de 
deglutição em ambiente de ventilação mecânica, mesmo em pequeno 
volume, possa contribuir para melhor recuperação da saúde e do bem-
-estar geral dos pacientes internados em UTI (FARRI; ACCORNERO; 
BURDESE, 2017; MOREIRA et al., 2021). 

O objetivo geral do presente artigo é revisar a literatura acer-
ca da importância da fonoaudiologia para a reabilitação de pacientes 
traqueostomizados disfágicos.  Desta forma, os objetivos específicos 
foram: Demonstrar como o fonoaudiólogo pode colaborar para uma 
expectativa de vida melhor ao paciente traqueostomizado disfágico; 
Mostrar a importância da viabilidade de implantação de um programa 
de reabilitação precoce da deglutição em pacientes traqueostomiza-
dos em ventilação mecânica com disfagia e apontar os benefícios de 
uma equipe multidisciplinar para tratamento de pacientes traqueosto-
mizados disfágicos.

Para atingir aos objetivos propostos, a metodologia aplicada 
foi do tipo descritiva, de abordagem qualitativa, através do método 
hipotético-dedutivo tendo como base procedimental uma revisão de 
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literatura buscando-se em artigos publicados entre os anos de 2008 a 
2021 nas bases de dados Scielo e Pubmed, materiais que embasas-
sem a temática proposta, utilizando-se dos descritores traqueostomia, 
disfagia e fonoaudiologia.

A terapia fonoaudiológica precoce na UTI tem recebido atenção 
crescente de pesquisadores e médicos. No entanto, as intervenções 
de reabilitação ainda são incomuns no manejo de pacientes traqueos-
tomizados em ventilação mecânica e os estudos sobre o assunto são 
escassos, sendo assim, imperial que mais pesquisas sejam realizadas 
como forma de enriquecer os estudos já existentes e fomentar a dis-
cussão acerca da temática.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrati-
va de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados 
nos meses de julho a setembro de 202, seguindo as seguintes etapas 
descritas por Silva, Souza e Carvalho (2010): elaboração da pergunta 
norteadora; busca ou amostragem na literatura (estabelecimento de 
critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca 
na literatura). Os critérios de inclusão foram artigos publicados no pe-
ríodo de 2008 a 2021 nos idiomas português e inglês, que descrevam 
sobre a importância da fonoaudiologia para a reabilitação de pacien-
tes traqueostomizados disfágicos. Todas as demais amostras foram 
imediatamente excluídas. Já os critérios de exclusão foram: estudos 
duplicados, disponíveis só o resumo ou com a apresentação apenas 
do tema, estando o conteúdo indisponível e artigos pagos.

A terceira etapa, ainda segundo os autores supracitados, des-
taca a coleta de dados (definição das informações a serem extraí-
das dos estudos selecionados/categorização dos estudos); na quarta 
etapa a análise crítica dos estudos incluídos (avaliação dos estudos 
incluídos na revisão integrativa); posteriormente discussão e interpre-
tação dos resultados e, por fim, a apresentação da revisão integrativa, 
ou seja, apresentação da revisão/síntese do conhecimento)

Os artigos foram coletados nas bases de SciELO, Public Me-
dline or Publisher Medline (PUBMED) e LILACS sobre a importância 
da fonoaudiologia para a reabilitação de pacientes traqueostomizados 
disfágicos.
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Para a realização da busca utilizou-se os descritores “traqueos-
tomia”, “disfagia”, “fonoaudilogia” e seus correlatos em língua inglesa. 
Posteriormente, foi gerado um quadro que apresenta os resultados da 
pesquisa. 

Ao término das leituras, foram realizados, primeiramente, fi-
chamentos e resumos acerca do que é mais importante e que compõe 
os resultados do Trabalho de Conclusão de Curso. Posteriormente, 
uma análise descritiva de dados extraídos dos estudos selecionados 
que serão: autor (es), título, ano, periódico e metodologia.

No que se refere à Lei 9.610, que regulamenta os direitos au-
torais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e 
os que lhes são conexos, foi respeitado a autenticidade das ideias 
originais das produções que serão analisadas por esta revisão. No 
que se refere à Resolução 446/12, Conselho Nacional de Saúde, que 
trata das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas En-
volvendo Seres Humanos, não foi necessário submeter o projeto para 
apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de fonte 
de dados secundários.

3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Traqueostomia

Relatos de proteção cirúrgica das vias aéreas datam dos tem-
pos antigos. No entanto, Chevalier Jackson é creditado com a primei-
ra descrição cirúrgica aberta em 1909, e Ciaglia é creditado com a 
primeira traqueostomia dilatacional percutânea (TFD) em 1985.  Um 
procedimento que anteriormente exigia uma sala de operação (SO) 
é agora comumente realizado na unidade de terapia intensiva (UTI). 
Conhecimento sobre traqueostomia, portanto, ainda é muito impor-
tante para os cirurgiões; no entanto, é igualmente importante para os 
responsáveis   pelo atendimento ao paciente na UTI (DANTAS, BRAN-
DÃO; BOGER, 2017).

A traqueostomia é um procedimento médico - temporário ou 
permanente - que envolve a criação de uma abertura no pescoço para 
colocar um tubo na traqueia de uma pessoa. O tubo é inserido através 
de um corte no pescoço abaixo das cordas vocais. Isso permite que o 
ar entre nos pulmões. A respiração é então feita através do tubo, con-
tornando a boca, o nariz e a garganta. A traqueostomia é comumente 
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chamada de estoma. Este é o nome do orifício no gargalo por onde 
passa o tubo (BARROS et al., 2009).

A traqueostomia é realizada por vários motivos, todos envol-
vendo vias aéreas restritas. Isso pode ser feito durante uma emergên-
cia, quando as vias respiratórias estão bloqueadas. Ou pode ser usa-
do quando uma doença ou outro problema impossibilita a respiração 
normal (MEDEIROS et al., 2019).

Os tubos de traqueostomia são usados   para administrar venti-
lação com pressão positiva, para fornecer uma via aérea patente, para 
fornecer proteção contra aspiração e para fornecer acesso ao trato 
respiratório inferior para a desobstrução das vias aéreas. Eles estão 
disponíveis em uma variedade de tamanhos e estilos, de diversos fa-
bricantes. As dimensões dos tubos de traqueostomia são dadas por 
seu diâmetro interno, diâmetro externo, comprimento e curvatura. As 
diferenças de comprimento entre tubos do mesmo diâmetro interno, 
mas de fabricantes diferentes, não são comumente apreciadas, mas 
podem ter implicações clínicas importantes (CARDOSO et al., 2014). 

Os tubos de traqueostomia podem ser angulados ou curvos, 
um recurso que pode ser usado para melhorar o encaixe do tubo na 
traqueia. Tubos de comprimento proximal extra facilitam a colocação 
em pacientes com pescoços grandes, e tubos de comprimento distal 
extra facilitam a colocação em pacientes com anomalias traqueais. 
Vários designs de tubos têm um design flexível reforçado com fio es-
piral e um design de flange ajustável para permitir ajustes à beira do 
leito para atender às necessidades de tubo de traqueostomia de com-
primento extra (BARROS et al., 2009). Podem ser com ou sem cuff. 
Os punhos em tubos de traqueostomia incluem punhos de alto volume 
e baixa pressão, punhos justos e de espuma. O tubo de traqueostomia 
fenestrado possui uma abertura na porção posterior do tubo, acima 
do balonete, que permite ao paciente respirar pela via aérea superior 
quando a cânula interna é retirada. Os tubos de traqueostomia com 
uma cânula interna são chamados de tubos de traqueostomia com 
cânula dupla. Vários tubos de traqueostomia são projetados especifi-
camente para uso com o procedimento de traqueostomia percutânea. 

Outros são projetados com uma porta acima do manguito que 
permite a aspiração subglótica de secreções. O botão de traqueosto-
mia é usado para manutenção do estoma. É importante para os médi-
cos que cuidam de pacientes com tubo de traqueostomia compreender 
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as nuances dos vários designs de tubo de traqueostomia e selecionar 
um tubo que se adapte adequadamente ao paciente (CARDOSO et 
al., 2014).

3.2 Disfagia

A disfagia é definida como comprometimento objetivo ou dificul-
dade de engolir, resultando em atraso anormal no trânsito de um bolo 
líquido ou sólido. O atraso pode ocorrer durante a fase orofaríngea ou 
esofágica da deglutição. O segundo aspecto da definição de disfagia 
é a definição subjetiva. Ambas as descrições são relevantes porque 
alguns pacientes podem perder a sensação de atraso na deglutição, 
enquanto testes objetivos podem mostrar que eles têm disfagia. Além 
disso, os sintomas do paciente de atraso na deglutição podem ser 
potencializados ou atenuados por meio de disfunção neural sensorial 
(PAIXÃO et al., 2010).

Um distúrbio comum em idosos e pode ocorrer em pacientes 
devido a duas causas principais. As primeiras causas obstrutivas me-
cânicas, como anel de Schatzki, estenose esofágica, carcinoma eso-
fágico ou esofagite eosinofílica. Distúrbios de segunda motilidade do 
esôfago (espasmo esofágico, acalasia e motilidade esofágica ineficaz 
/ esclerodermia). A disfagia pode ser intermitente ou persistente e limi-
tada apenas a alimentos sólidos (obstrução mecânica), ou sólidos e lí-
quidos (distúrbios da motilidade). A apresentação clínica inclui história 
e exame físico. O teste à beira do leito, a deglutição de bário, a endos-
copia e a manometria de impedância de alta resolução são essenciais 
para o diagnóstico. As complicações associadas à disfagia incluem 
aumento do risco de aspiração, pneumonia induzida por aspiração, 
desnutrição, diminuição da qualidade de vida, e internação prolongada 
em hospital ou unidade de terapia intensiva e aumento da morbidade 
e mortalidade. O tratamento da disfagia depende da causa da disfagia 
e das condições associadas (GASPAR et al., 2015).

3.3 Tratamento fonoaudiológico na disfagia após traqueostomia

Em avaliações clínicas e instrumentais, o fonoaudiólogo faz 
recomendações para ingestão oral, necessidade de vias nutricionais 
alternativas, modificações na dieta, posicionamento adequado, estra-
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tégias de deglutição segura e exercícios orais ou faríngeos. Eles tam-
bém podem recomendar encaminhamentos para avaliação gastroin-
testinal de disfagia esofágica; avaliação em terapia ocupacional sobre 
estratégias de autoalimentação; avaliação nutricional para indicação 
de suplementos e avaliação otorrinolaringológica para patologias la-
ríngeas (MOREIRA et al., 2021).

Na terapia intensiva, o principal objetivo do fonoaudiólogo é es-
tabelecer uma alimentação segura. Normalmente, o fonoaudiólogo vi-
sita o paciente apenas uma ou duas vezes durante a internação, então 
confia na enfermagem para insistir nas técnicas de deglutição e nas 
recomendações dietéticas. Esses incluem: estratégias terapêuticas de 
deglutição, como engolir duas vezes por mordida ou engolir e alternar 
entre sólidos e líquidos; modificações posturais, como virar a cabeça 
para o lado fraco mantendo o queixo contraído, sair da cama para as 
refeições e depois ficar em pé; qualquer ajuda para comer, como ali-
mentar lentamente, em pequenas mordidas ou goles, ou assistência 
individual; certificar-se de que os medicamentos orais sejam tomados 
conforme as recomendações; incentivar o paciente a fazer exercícios 
de deglutição conforme orientação do fonoaudiólogo (RODRIGUES et 
al., 2015).

A respiração é uma função fisiológica fundamental, que tam-
bém interage com as funções de deglutição e fonação, fornecendo um 
mecanismo de defesa e a energia necessária para a produção da voz. 
Muitos pacientes tem incompetência glótica, especialmente quando 
realizada traqueostomia e mantida a cânula para ventilação adequa-
da. Seu padrão respiratório é curto e superior, sendo necessária a 
realização de exercícios que restaurem a respiração diafragmática e a 
coordenação fonoaudiológica (BARROS et al., 2009).

Segundo Santana et al. (2014), a traqueostomia altera as fun-
ções das vias aéreas, produzindo uma maior concentração de muco 
que desencadeia o reflexo de tosse e produz golpes glóticos que in-
terferem na voz ao nível das cordas vocais. A intervenção adotada é 
o controle do o nível de saturação de oxigênio e o tamponamento da 
cânula para que ela passasse a controlar sua respiração.

A complexidade dos pacientes traqueostomizados e dos cuida-
dos com a traqueostomia requer uma gama de experiência profissional 
e evidências emergentes sugerem que o manejo ideal da traqueosto-
mia requer uma abordagem multidisciplinar. O cuidado por equipes 
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multidisciplinares, que incluem fonoaudiólogos, tem se mostrado be-
néfico para os pacientes. Os benefícios incluem redução do tempo 
total de traqueostomia e aumento do uso de válvulas de fala, redução 
do tempo de internação na UTI / hospital e redução das complicações 
relacionadas à traqueostomia. Estudos também têm demonstrado 
que a abordagem multidisciplinar e o uso de protocolos reduzem a 
morbimortalidade e que equipes dedicadas à traqueostomia aumen-
tam a consistência do cuidado, o que permite uma comunicação mais 
eficiente e efetiva entre os cuidadores. O papel do fonoaudiólogo na 
equipe multidisciplinar envolve a comunicação e o manejo da disfagia 
(avaliação e intervenção). Além disso, a competência do fonoaudiólo-
go na função laríngea e no manejo da secreção é considerada benéfi-
ca no processo de desmame e decanulação.

Um tubo de traqueostomia in situ está frequentemente associado 
a disfagia e proteção prejudicada das vias aéreas. Tem sido debatido 
se o tubo de traqueostomia em si causa comprometimento da função 
de deglutição. Alguns estudos mostram que o tubo de traqueostomia 
leva à redução da capacidade de construir pressão subglótica ao en-
golir com um tubo de traqueostomia aberto, redução do fechamento 
glótico, dessensibilização da laringe, descoordenação da deglutição 
com respiração e redução da elevação laríngea. No entanto, outros 
estudos não encontraram alterações significativas na deglutição ou 
aspiração devido ao tubo de traqueostomia. Bassi et al. (2014) relata-
ram que o tubo de traqueostomia pode afetar a função de deglutição, 
mas que é a causa subjacente para a necessidade de traqueostomia 
que causa disfagia e não a traqueostomia em si. O manejo da disfagia 
por fonausiólogos, incluindo tratamento à beira do leito, pode ser usa-
do para identificar o risco de aspiração, prontidão para desinsuflação 
do manguito e desmame.

O papel dos fonoaudiólogos no manejo da traqueostomia está 
bem estabelecido e descrito em vários sistemas de saúde, incluindo 
em enfermarias de UTI e não UTI. Pesquisas relatando sobre o mane-
jo da traqueostomia fonoaudiológica mostram alta consistência clínica 
no manejo da traqueostomia por fonoaudiólogos e que a prática se-
gue diretrizes, evidências de pesquisa e protocolos (SANTANA et al., 
2014).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta de forma objetiva e sistematizada a im-
portância da fonoaudiologia para a reabilitação de pacientes traqueos-
tomizados disfágicos com base na literatura estudada.

Tabela 1. Dados das coletas
Autor Ano Título Citação

Barros 
et al. 2009

Implicações da 
traqueostomia na 
comunicação e 
na deglutição.

Os efeitos da

traqueostomia nas diferentes funções 
serão intensificadores

de mau prognóstico em determinadas 
situações e, em outros casos, pro-
vavelmente terão impacto mínimo, a 
ponto de não terem que ser levados 
em consideração.

Bassi et 
al. 2014

Identificação de 
grupos de risco 
para disfagia 

orofaríngea em 
pacientes

internados em 
um hospital uni-

versitário

A disfagia orofaríngea é um distúrbio 
com sinais e sintomas específicos que 
interfere no processo da deglutição. 
Acomete qualquer parte ou fase no 
transporte do bolo alimentar, desde a 
boca até o estômago, e pode causar 
prejuízos ao paciente, como a desnu-
trição, a desidratação e complicações 
respiratórias, inclusive levando à mor-
te.

Moreira 
et al. 2021

Fonoaudiologia, 
conflitos decisó-
rios e pacientes 
disfágicos: revi-
são integrativa

A fonoaudiologia se ocupa de ques-
tões relacionadas à comunicação 
humana, dando suporte teórico ao fo-
noaudiólogo para identificar, avaliar e 
reabilitar indivíduos que apresentem 
alterações na comunicação oral e es-
crita, na voz e na audição

Rodri-
gues et 

al. 2015

Reabilitação da 
deglutição em 
pacientes tra-

queostomizados 
disfágicos sob 
ventilação me-
cânica em uni-

dades de terapia 
intensiva: um 

estudo de factibi-
lidade.

Em pacientes admitidos à unidade de 
terapia intensiva (UTI), os mecanis-
mos de proteção pulmonar estão ge-
ralmente anormais, enquanto a disfa-
gia é um achado comum.
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Santa-
na et 

al.
2014

Critérios para 
avaliação clínica 
fonoaudiológica 
do paciente tra-
queostomizado 
no leito hospita-
lar e internamen-

to domiciliar

O complexo processo de deglutição 
pode ser interrompido por um número 
de variáveis mecânicas e funcionais, 
incluindo a presença de traqueosto-
mia (TQT). A TQT é um procedimento 
cirúrgico, frequentemente realizado 
em situações de emergência para 
promover desobstrução das vias aé-
reas e nas intubações prolongadas, 
porém sua repercussão é imediata, 
desencadeando modificações na inte-
gração das funções respiratórias e de 
deglutição.

Fonte: Autores, (2021).

A revisão realizada mostrou que a intervenção fonoaudiológica 
em pacientes internados em UTI é viável e pode auxiliar na melhora da 
função de deglutição e gravidade da disfagia orofaríngea em pacientes 
traqueostemizados.

O estudo de Rodrigues et al. (2015) demonstrou que a interven-
ção com tratamento fonoaudiológico em pacientes de UTI submetidos 
à ventilação mecânica foi factível e pode ajudar a melhorar a função 
de deglutição e a gravidade da disfagia orofaríngea.

Silva et al. (2017) aponta que tanto a deglutição quanto a comu-
nicação são afetadas pela presença de uma traqueostomia por meio 
do redirecionamento do fluxo de ar e alterações nos sistemas de válvu-
la e pressão que alimentam os músculos na deglutição normal. 

Os fonoaudiólogos têm conhecimento e compreensão especí-
ficos dessa fisiologia e fazem contribuições valiosas para a tomada de 
decisão da equipe multidisciplinar com relação à manipulação da tra-
queostomia para o desmame. Corroborando, Moreira et al. (20) desta-
cam que os fonoaudiólogos podem otimizar a comunicação apoiando 
a deflação do manguito e o uso de válvulas unidirecionais para fona-
ção. Da mesma forma, o fluxo de ar translaríngeo ajuda a reestimular 
os reflexos laríngeos para engolir e tossir para aumentar a segurança 
das vias aéreas. Em conjunto com o treinamento dos músculos res-
piratórios e as ferramentas de biofeedback, a reabilitação da fala e 
da deglutição melhora significativamente a sensação de bem-estar e 
a percepção da qualidade de vida dos pacientes, permitindo-lhes se 
engajar nas funções sociais normais novamente.

De acordo com o grau de disfagia, Santana et al. (2014) men-
cionam que a dieta será modificada para a diminuição de risco de 
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aspiração. É necessário entender a importância da textura para a ela-
boração das dietas na disfagia, uma vez que ela influencia a aceitação 
do alimento.

A implementação da mobilidade precoce e da reabilitação nas 
áreas de fisioterapia e terapia ocupacional tem mostrado resultados 
positivos em pacientes de UTI. Os mesmos princípios usados   para 
promover força para mobilidade podem ser aplicados para fortalecer 
a musculatura orofaríngea e respiratória para melhorar a deglutição 
(BARROQUEIRO et al., 2017).

Com o impacto negativo na função de deglutição nesta popula-
ção de pacientes, estima-se que 50-87% dos pacientes com traqueos-
tomia aspiram, incluindo aspiração silenciosa. A pesquisa sugere que 
as válvulas de fala da traqueostomia podem impactar positivamente a 
função de deglutição e a reabilitação. A pesquisa também demonstrou 
que a inserção precoce de um programa de reabilitação da deglutição 
é viável para pacientes em ventilação mecânica. Fisiologicamente, o 
projeto da válvula de polarização fechada e sem vazamento permite a 
restauração da pressão do ar subglótica, que demonstrou diminuir ou 
prevenir a aspiração em alguns pacientes (RODRIGUES et al., 2015)

Por meio da avaliação das estruturas orofaríngeas, observou-
-se nos estudos que as alterações mais evidentes pré-programa, ou 
seja, tônus   de lábios e língua e mobilidade da laringe apresentaram 
melhora. Mesmo as alterações menos frequentes (mobilidade de lá-
bios, língua e mandíbula) também apresentaram melhora. Esses acha-
dos sugerem que os exercícios isolados são capazes de melhorar a 
amplitude de movimento e o tônus   de cada estrutura orofaríngea, o 
que leva a uma melhor deglutição (SILVA et al., 2018; WERLE et al., 
2019).

Encontraram-se resultados semelhantes nos parâmetros fun-
cionais (tempo de disparo da deglutição e elevação laríngea). De acor-
do com Cowley et al. (2012) e Moraes et al. (2016), a assistência diária 
é necessária, principalmente durante a transição da alimentação por 
sonda para a alimentação oral. O número médio de sessões por pa-
ciente nesses estudos foi de 7,5, com duração média do tratamento 
de 12 dias, incluindo tanto as sessões de deglutição quanto os dias de 
interrupção. 

A terapia de deglutição indicada por alguns estudos foi basea-
da em dados da avaliação inicial da deglutição do paciente traqueos-
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temizado. Todos os pacientes receberam inicialmente terapia indireta 
durante um período médio de 4 dias. A indicação da terapia indireta 
como abordagem inicial baseou-se na presença de um número signifi-
cativo de déficits de deglutição relacionados à amplitude de movimen-
to e tônus   de lábios, língua, mandíbula e laringe. O objetivo da terapia 
indireta era preparar a musculatura orofaríngea por meio de manobras 
e técnicas de deglutição e voz, com o objetivo final de reintroduzir a 
alimentação oral. Além disso, foi necessário um período de um a dois 
dias para ajustar a válvula de fala. A terapia direta foi implementada 
de acordo com a evolução do paciente. O treinamento específico de 
deglutição foi iniciado com 3 a 5ml de dieta de consistência pastosa, 
administrada por via oral (SANTANA et al., 2014).

5 CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que os fonoaudiólogos contribuem para o 
manejo da traqueostomia, especialmente os pacientes disfágicos. Os 
fonoaudiólogos brasileiros geralmente não fazem parte de equipes de-
dicadas à traqueostomia e não estão tão envolvidos no tratamento da 
traqueostomia em comparação com os fonoaudiólogos que praticam 
nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Os maiores desafios no 
manejo da traqueostomia são (a) a colaboração limitada com outros 
profissionais, (b) o papel incerto dos fonoaudiólogos no manejo da 
traqueostomia e (c) a experiência autopercebida. 

Para facilitar o gerenciamento ideal da traqueostomia em pa-
cientes disfágicos, sugere-se uma melhor compreensão das funções 
do fonoaudiólogo entre outros profissionais, apoio clínico de colegas 
mais experientes, educação adicional e colaboração aprimorada com 
outros profissionais, de preferência em equipes dedicadas ao trata-
mento específico desses pacientes. 

Os resultados deste estudo fornecem uma visão sobre o trata-
mento da traqueostomia em pacientes disfágicos até então desconhe-
cido. Mais pesquisas são necessárias, no entanto, o presente trabalho 
sugere a necessidade de mais educação e treinamento clínico para 
fonoaudiólogos para assumir um papel mais claro e mais envolvido 
no tratamento da de ppacientes traqueostomizados disfágicos. Além 
disso, a educação interprofissional para todos os membros da equipe 
é ainda sugerida para garantir uma maior compreensão das funções e 



142

responsabilidades na colaboração multidisciplinar para o atendimento 
ideal ao paciente disfágico com traqueostomia. 

Ressaltamos a necessidade de mais educação e treinamento 
clínico para fonoaudiólogos para assumir um papel mais claro e mais 
envolvido no tratamento da traqueostomia. Além disso, a educação 
interprofissional para todos os membros da equipe é ainda sugerida 
para garantir uma maior compreensão das funções e responsabilida-
des na colaboração multidisciplinar para o atendimento ideal ao pa-
ciente com traqueostomia.
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CAPÍTULO 9

ATUAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

MELO1, Flávia Monalisa da Silva; LUCAS28, Luena Morais; 

QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A educação é primordial para o desenvolvimento do ser hu-
mano, um dos sentidos que vai propiciar a educação é o sentido audi-
tivo e quando se tem uma deficiência auditiva esse desenvolvimento 
se torna dificultoso, assim sendo, é de suma relevância o acompanha-
mento de um fonoaudiólogo com criançsas deficientes auditivos. Ob-
jetivo: A finalidade de esclarecer como atua o Fonoaudiólogo dentro 
da educação infantil com crianças com perda auditiva nos primeiros 
anos de sua vida escolar. Metodologia: Estabeleceram-se a forma 
descritiva, seus resultados com abordagem qualitativa, através do 
método dedutivo, os procedimentos bibliográficos, tendo como fontes 
principais artigos extraídos LILACS; MEDELINE e SCIELO nos anos 
de 2016 a 2021. Resultados: Os resultados alcançados serviram para 
a concepção de como a Fonoaudiologia contribui na educação das 
crianças deficientes auditivas no desenvolvimento oral, escrita, audi-
ção e voz. Conclusão: Desta forma, o estudo possibilitou responder 
de forma significativa à competência do trabalho do Fonoaudiólogo 
atuando dentro das dificuldades do desenvolvimento das crianças de-
ficientes auditivas.

Palavras-chave: Fonoaudiologia, Deficiência Auditiva, Educação 
Infantil.

1 INTRODUÇÃO

A educação permite uma socialização no desenvolvimento do 
ser humano, quando se tem uma deficiência auditiva existe uma limi-
1  Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: mona-
lisamello85@gmail.com; luenamoraislucas16@gmail.com
2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia Fametro. E-mail: aulizangela.
queiroz@fametro.edu.br
3  Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
tário Fametro. E-mail: joab.arouche@fametro.edu.br
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tação do aparelho auditivo resultando no aprendizado e na interação 
social, pois uma vez que este órgão é comprometido terá danos signi-
ficativos no processo de aprendizado (RABELO; MELO, 2016).

A vista disso se faz necessário à atuação do fonoaudiólogo, 
pois sua função no âmbito escolar é propiciar um conhecimento mais 
apropriado dos aspectos relativos à audição e linguagem do indivíduo, 
auxiliar o professor a compreender o procedimento de aprendizagem 
e suas dificuldades, bem como conhecer as soluções para os acha-
dos nessas etapas com finalidade de prevenção e de correção (DIAS; 
SIQUEIRA, 2016).

Foi nesse sentido que a presente pesquisa teve como objetivo 
geral, a finalidade de esclarecer como atua o Fonoaudiólogo dentro da 
educação infantil com crianças com perda auditiva nos primeiros anos 
de sua vida escolar. .

A metodologia aplicada à pesquisa como objeto de estudo, foi 
do tipo bibliográfica, qualitativa, analítica e descritiva, por método hipo-
tético-dedutivo, partindo das principais obras, extraídas de dados se-
cundários (suporte de artigos científicos, Google acadêmicos, e sites 
online) e compreendem uma diversidade de matérias efetuadas nos 
anos de 2016 a 2021 (GIL, 2019).

Portanto, a pesquisa foi satisfatória e eficiente, pois conseguiu 
contestar de forma relevante e esclarecedora a capacidade do tra-
balho do profissional fonoaudiólogo no âmbito escolar com crianças 
deficientes auditivas, exercendo seu papel e competência dentro das 
dificuldades do desenvolvimento das crianças deficientes auditivas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritivo-explo-
ratória, com abordagem qualitativa, na modalidade revisão integrativa.

Objetos da Pesquisa: A coleta de informações para a pesqui-
sa bibliográfica foi por meio da exploração da base de dados da Scien-
tific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica On-line) 
– SciELO, Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Uni-
dos (PUBMED).

Foram pesquisados os artigos publicados em língua portu-
guesa entre os anos de 2016 a 2021. A busca na base de dados foi 
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orientada pelas palavras-chave: “fonoaudiologia”, “deficiência cogniti-
va”, “educação infantil”, e foi realizada em todos os índices, buscando 
captar o maior número de artigos publicados no período proposto que 
abordassem a temática em discussão.

Procedimentos: Para essa etapa do projeto foi elaborado um 
instrumento de consolidação dos dados utilizando o programa Microsoft 
Word 2019 em formato de um quadro para organizar adequadamente a 
extração das informações dos estudos selecionados no intuito de facili-
tar a análise amostras extraídas. O instrumento apresenta as seguintes 
informações: número de ordem, ano de publicação do artigo, título do 
artigo, autores, bases de dados, enfoque de pesquisa, objetivos pro-
postos, métodos utilizados, resultados encontrados e nível de evidência 
científica. Esta etapa faz-se necessária, pois a mesma irá determinar 
a confiança dos resultados e fortalecer as conclusões sobre o estado 
atual do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Instrumento de análise de dados: Após a leitura na íntegra 
dos artigos foi realizada a organização dos mesmos pelas temáticas 
propostas nesse projeto. Finalmente após a análise dos artigos, os 
resultados serão apresentados em uma tabela, utilizados o programa 
Microsoft Word 2019.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 
3.1 Processos de aprendizagem na alfabetização com crianças 
deficientes auditivas

A deficiência auditiva pode representar um grande impacto na 
qualidade de vida da criança, podendo comprometer de forma sig-
nificativa seu desenvolvimento enquanto ser biopsicossocial. Isso se 
deve à importância que a audição tem para o desenvolvimento de ha-
bilidades comunicativas orais, de aprendizagem e de interação social 
(RABELO; MELO, 2016). 

Tal aspecto reforça a necessidade de um acompanhamento 
apropriado, para a aprendizagem na estimulação auditiva e, conse-
quente, o desenvolvimento da linguagem oral. 

Os primeiros anos de vida são considerados críticos para o 
desenvolvimento. É na infância que ocorre o ápice do processo de 
maturação do sistema auditivo central. Isso torna a detecção precoce 
da deficiência auditiva fundamental para minimizar os prejuízos e os 
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impactos causados pela perda auditiva no desenvolvimento de lingua-
gem e das habilidades auditivas, assim como na aprendizagem (PEN-
NA; LEMOS; ALVES, 2015). 

Além do diagnóstico precoce, aponta-se a magnitude da inter-
venção fonoaudiológica no sucesso da reabilitação das crianças com 
deficiência auditiva. Quanto mais cedo o diagnóstico auditivo e a in-
tervenção fonoaudiológica forem realizados, maior será a proximidade 
com o desenvolvimento de crianças ouvintes.

Nesse contexto, a Língua de Sinais surge como importante ca-
nal de interação social, que desencadeia a inclusão do aluno surdo no 
ensino regular.  Analisa-se assim, como uma das maiores expressões 
frequente nos dias atuais, fato que solicita da sociedade e da escola, 
seu reconhecimento e valorização, levando em conta o alcance dos di-
reitos sociais e de acesso a cidadania (OLIVEIRA; LIMA, 2018, p.83). 

Esse meio de comunicação é uma prática constante em qual-
quer proporção de vida do indivíduo surdo, sem essa forma de lingua-
gem a criança não seria capaz de consolidar relações sociais, nem 
sequer evoluir. 

Quando se refere a aprendizagem com um olhar na sociedade 
é possível afirmar que existem fatores e elementos participativos no 
processo de ensino-aprendizagem que são fundamentais para o de-
senvolvimento da criança. Escola e família são conhecidas não ape-
nas como o primeiro contato da criança com o meio social na qual a 
mesma está inserida, mas também como instituições primordiais para 
a evolução cognitiva do indivíduo (MENDES; NASCIMENTO, 2019). 

É de grande importância que essas duas instituições andem 
lado a lado, na finalidade de quebrar as barreiras encontradas no 
processo de ensino-aprendizagem, no contato da criança com a 
sociedade e em como ela se comunica com os elementos sociais, 
indispensáveis para seu desenvolvimento. 

A educação inclusiva compreende a escola como um lugar de 
todos, em que os alunos produzem o conhecimento segundo suas ca-
pacidades, manifestam suas ideias livremente, contribuem ativamente 
das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas 
diferenças (BATISTA, 2018). 

Assim sendo, principalmente na alfabetização, é essencial 
criar mecanismos para que se desenvolvam no aluno capacidades de 
saber usar a linguagem em diversos contextos. 
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Nas condições de ensino da leitura e escrita, é de vital impor-
tância à compreensão sobre esses comportamentos que fazem 
parte de dois repertórios diferentes, sob controle de estímulos 
diferentes, os elementos verbais e não verbais, que são imposi-
ções indispensáveis, estabelecendo redes de relações verbais 
complexas (BUFFA, 2015, p. 138).  

Contudo, é essencial organizar o ensino desses repertórios, e 
procedimentos que refinem o processo de aprendizagem. Estas eta-
pas são de essencial importância na área da educação, em que, a 
escassez de um componente específico pode direcionar a criança ao 
atraso nos estudos.

3.2 Dificuldades no aprendizado infantil com crianças deficien-
tes auditivas

A educação brasileira é marcada por diversos problemas, es-
pecialmente relacionados à qualidade, mas também sobre as dificulda-
des nos processos de aprendizagem, afetando muitos alunos, especial-
mente aqueles que apresentam algum tipo de deficiência. O processo 
de aprendizagem requer mais do que a transmissão de conteúdo, pois 
se deve estimular o aluno a buscar o conhecimento. Portanto, se faz 
necessário conhecer profundamente as necessidades do aluno, com 
intuito de buscar estratégias para superar os problemas (SILVA, 2020). 

Com isso, a educação tem como finalidade atuar na busca de 
soluções para as dificuldades de aprendizagem, promovendo a me-
lhoria da autoestima, vontade de aprender dos alunos com histórico 
de problemas ou fracasso escolar.

Nesse processo, algumas crianças encaram diariamente algu-
mas dificuldades para se comunicar.  Entre elas, estão as crianças 
surdas, que passam por essa condição, como resultado da determina-
ção da linguagem oral, que é falada pela maior parte das comunidades 
(OLIVEIRA; LIMA, 2018). 

Essa reflexão dirige-se a forma como precisa transcorrer a 
aprendizagem para as crianças surdas, garantindo a eles o ensino 
tanto da língua oficial, quanto a sua língua natural, exercendo assim 
uma proposta de inclusão social. 

No cotidiano da comunidade escolar, verifica-se que o avanço 
do ensino na área da alfabetização é uma das questões cruciais a se-



149

rem enfrentadas para se avançar na qualidade da educação. E quan-
do se trata de inclusão dos alunos com deficiência, as manifestações 
dos professores são preocupantes, principalmente no que se refere às 
dificuldades e aos limites que vivenciam no atendimento às necessi-
dades e ao respeito às peculiaridades desses alunos (TONDIN, 2016). 

Diante dessa realidade, constantemente políticas educacionais 
estão sendo implantadas ou reestruturadas, em nosso país, com vis-
tas à garantia de uma educação inclusiva. 

Na alfabetização inicial das crianças surdas a principal dificul-
dade está relacionada à apropriação do sistema de escrita al-
fabética, por ser essa metodologia de ensino fundamentada no 
som. Dessa forma, há a necessidade em encontrar estratégias 
que possam suprir essa dificuldade do aluno. A alfabetização e o 
letramento do aluno com deficiência auditiva, é muito importante 
para sua autonomia e para o convívio social na realização de 
suas atividades (FRANÇA; SILVA; LOZZA, 2020). 

Assim, o aluno necessita de um conhecimento prévio da sua 
língua materna (libras), pois ao contrário, o educador inevitavelmente 
deve trabalhar em conjunto com a criança, para que se tenha um re-
sultado mais rápido no seu processo de alfabetização.

Desta forma os educadores precisam estar preparados para 
tratar os alunos com necessidades especiais de forma igual, pois eles 
possuem uma grande capacidade de se desenvolver e ter uma boa 
aprendizagem, superando os seus desafios e ultrapassando os seus 
limites (CUSTÓDIO; MARTINS, 2020). 

Então se deve buscar esclarecer sobre a inclusão das crianças 
com deficiência auditiva para que ocorra esse enquadramento de for-
ma satisfatória, pois se deve pensar no ensino e aprendizagem dessa 
criança.
 
3.3 Atuação do Fonoaudiólogo no âmbito escolar com criança 
deficiente auditiva

 A atuação do fonoaudiólogo pode acontecer em todos os 
planos educacionais. É função deste profissional, no âmbito escolar, 
propiciar um conhecimento mais apropriado dos aspectos relativos à 
audição e linguagem do indivíduo, auxiliar o professor a compreender 
o procedimento de aprendizagem e suas dificuldades, bem como co-
nhecer as soluções para os achados nessas etapas com a finalidade 
de prevenção e de correção (DIAS; SIQUEIRA; VIGANO, 2016). 
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A intervenção precoce da deficiência auditiva na criança am-
para o direito fundamental e essencial ao ser humano, bem como no 
desempenho da linguagem. 

Pela intervenção fonoaudiológica é possível minimizar o impacto 
causado pela deficiência auditiva. Neste contexto, o fonoaudió-
logo tem como objetivo auxiliar o paciente e a sua família na 
redução das barreiras da comunicação resultantes do déficit au-
ditivo. (RABELLO; MELLO, 2016, p.363).

Para isso, a mesma deve ocorrer tanto de forma direta, possibi-
litando à criança o benefício máximo de sua audição residual, quanto 
de forma indireta, por meio da orientação e aconselhamento familiar, 
para que o trabalho envolvendo linguagem seja efetivo.

O fonoaudiólogo deve realizar triagens e diagnosticar os casos 
de deficiência auditiva, além de ter como finalidade oportunizar assis-
tência especializada às crianças com doenças otológicas. As ações 
de alta complexidade representam a referência para o diagnóstico da 
deficiência auditiva e sua reabilitação. Deve ainda contar com equi-
pamentos para realizar diagnóstico diferencial (CORREIA; COELHO, 
2012). 

Com isso, percebe-se que o fonoaudiólogo desempenha um 
papel essencial na implementação de ações voltadas à saúde auditi-
va, assim como atividades informativas e educativas. 

Nas escolas, os testes mais utilizados na triagem auditiva são as 
medidas de imitância acústica, que fornecem resultados rápidos 
e eficientes sobre a integridade e o funcionamento do sistema da 
orelha média. A imitanciometria é um excelente teste diagnósti-
co, com especificidade nos casos de secreção de orelha média, 
quando demonstra um aumento da impedância na propagação 
sonora pelo conjunto tímpano-ossicular (REIS, 2012, p.1099). 

A atuação da Fonoaudiologia na escola tem como objetivos a 
prevenção e a detecção por meio de triagens, dos distúrbios da comu-
nicação, como também oferecer orientações aos pais, professores e 
demais integrantes da equipe escolar. 

A qualidade da terapia fonoaudiológica para crianças com de-
ficiência auditiva baseia-se na correta aplicação de procedimentos e 
técnicas, além do gerenciamento terapêutico sobre vários aspectos 
que envolvem o acompanhamento audiológico, o uso do dispositivo, 
a parceria entre a família, a escola e o fonoaudiólogo (MANIÇOBA, 
2018). 
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A análise da aplicação das técnicas e procedimentos no am-
biente escolar para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de 
linguagem oral para as crianças com deficiência auditiva é de extrema 
importância para a melhoria da qualidade da terapia fonoaudiológica.

A fonoaudiologia educacional pode auxiliar na mitigação do atra-
so escolar, em contribuição à prática pedagógica durante todo o 
processo de desenvolvimento pleno da competência oral, escri-
ta e leitora dos educandos. Entende-se, ainda, que tal integra-
ção promove não apenas a capacidade expressiva das crianças, 
como também viabiliza o desenvolvimento de relações interpes-
soais qualitativas, influenciando, assim, em sua formação psi-
cossocial (FARIAS; SILVA, 2020, p. 266). 

Portanto, destacam-se as contribuições da fonoaudiologia educa-
cional no entendimento dos processos de desenvolvimento da linguagem 
oral, escrita e outras intervenções que contribuem para o desenvolvimen-
to da criança, de modo a fomentar o papel preventivo da escola em re-
lação aos distúrbios que são direcionados a criança deficiente auditiva. 

O fonoaudiólogo posto no ambiente escolar auxilia na estrutu-
ração de metas para promover o processo de aprendizagem e desen-
volvimento de cada criança. A assistência de um profissional especia-
lista da comunicação ocasiona benefícios aos surdos não somente na 
parte oral, trabalha o percurso do aprendizado, formando assim, uma 
equipe de professores eficiente nas atividades que permeiam a educa-
ção, no preparo e manuseio de ações com o estudante que apresenta 
déficit sensorial (CALDAS et al., 2018). 

Ressalta-se assim a essencialidade do papel do fonoaudiólogo 
e outros profissionais envolvidos neste processo de inclusão, esperan-
do-se que o espaço se amplie ainda mais para atuação em conjunto, 
apostando na evolução de educadores e fonoaudiólogos. 

O processo de avaliação fonoaudiológica deve contemplar a 
análise de associação entre a funcionalidade da comunicação 
e os fatores sociodemográficos e clínico-assistenciais, promo-
vendo conhecimentos mais abrangentes em uma perspectiva 
biopsicossocial (BORGES, 2020, p.9). 

Essa perspectiva relaciona-se à maior atenção dada durante 
os primeiros anos de inserção na escolarização formal ao desenvolvi-
mento da linguagem, da fala e dificuldades de audição. 

Elucidar as dimensões relevantes ao desempenho comunica-
tivo em indivíduos em fase de desenvolvimento, como crianças, de-
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manda especificidade fundamentada a um pressuposto fonético que 
contemple o dinamismo existente em diferentes momentos do trata-
mento fonoaudiológico (ALMEIDA; NOVAES; CAMARGO, 2016).

Nas crianças com deficiência auditiva, a demanda por esses indi-
cadores, contribuem técnicas assertivas no tratamento fonoaudiológico, 
e estratégias terapêuticas. Esses procedimentos podem colaborar com o 
desenvolvimento de habilidades de percepção e produção de fala.

Para mensurar a proporção de informação dos sons da fala 
audíveis para a criança e o consequente comprometimento na inteligi-
bilidade, existe o Speech Inteligibility Index (SII) – Índice de Inteligibi-
lidade da fala. O SII é uma medida que avalia a audibilidade do sinal 
de fala, uma vez que determina a proporção de informações de fala 
audível e útil para o ouvinte e tem alta correlação com a inteligibilidade 
de fala (CAMARGO et al., 2020). 

Essa técnica estabelece relações entre capacidade auditiva e 
desempenho em tarefas de percepção da fala em crianças com defi-
ciência, no sentido de buscar estratégias que identifiquem e norteiem 
a utilização efetiva da audição residual no processo de desenvolvi-
mento de linguagem.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra é composta por dez artigos. Seguiu-se então para 
análise dos dados dos principais resultados de cada artigo. Organiza-
ram-se os artigos, considerando as características comuns entre os 
artigos contendo: título, autor/ano, base de dados e principais resulta-
dos, conforme quadro a seguir.

Tabela 1- Síntese dos artigos para esta revisão integrativa. Manaus, 
2021.

TÍTULO AUTOR/
ANO

BASE DE 
DADOS PRINCIPAIS RESULTADOS

Orientação no 
processo de 
reabilitação 
de crianças 
deficientes 

auditivas na 
perspectiva dos 
pais escolares.

RABELO 
G.R.G, 
MELO 
L.P.F. 
/2016 

SCIELO 

Os responsáveis comentaram não sentir 
dificuldade em compreender as orienta-
ções fornecidas (95,2%, n=20) e foram 
unânimes em relatar que as orientações 
transmitidas pelo fonoaudiólogo são de 
extrema importância, buscando dar con-
tinuidade em ambiente familiar às estra-
tégias aplicadas no processo terapêutico. 
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Análise das 

ações educa-
tivas sobre a 

saúde auditiva 
em crianças 
escolares.

DIAS A. 
C,

SIQUEI-
RA L.P

VIGANÓ 
C/2016

SCIELO

Após a realização das ações educativas, 
foi observada uma mudança de compor-
tamento das crianças escolares em rela-
ção aos cuidados com a audição no pe-
ríodo pós-intervenção fonoaudiológica, 
e elas passaram a ter mais consciência 
sobre como ter uma boa saúde auditiva. 
A diferença estatisticamente significante 
foi observada na questão que se refere à 
relação da falta de cuidado com a audi-
ção e a perda auditiva no futuro.

Análise das 
Estratégias 

Empregadas 
em um Progra-
ma de Interven-
ção Fonológica 
para Crianças 

com Deficiência 
Auditiva

MARI-
NHO
A.L 

C/2020

SCIELO

Observou-se a necessidade de adapta-
ções quanto às instruções, estratégias e 
aos materiais utilizados, nessa ordem de 
frequência, assim como a utilização de 
estratégias de comunicação e técnicas 
específicas para otimizar a compreen-
são e a execução das atividades pelas 
crianças.

Phrases in Noi-
se Test (PINT) 
Brasil: influên-
cia do intervalo 
interestímulos 
no desempe-

nho de crianças 
com deficiência 

auditiva

ROSA 
B.C et al 

2021
LILACS

O intervalo Inter estímulo no teste de per-
cepção da fala PINT Brasil influenciou no 
desempenho das crianças com deficiên-
cia auditiva de grau moderado e severo, 
adaptadas com AASI. O melhor resultado 
foi encontrado na situação SEM PAUSA.

Teleconsultoria 
assíncrona 

para fonoau-
diólogos de 

crianças com 
deficiência 

auditiva: relato 
de caso.

MANIÇO-
BA R.D.S, 

BALEN 
S.A/2018

LILACS

Os   resultados   indicaram índice de mu-
dança confiável da qualidade das tera-
pias   fonoaudiológicas após as telecon-
sultorias assíncronas. Os fonoaudiólogos 
avaliaram positivamente a teleconsultoria 
assíncrona, indicando sua satisfação 
com a mesma.A teleconsultoria assín-
cron produziu efeitos positivos nas tera-
pias fonoaudiológicas analisadas, com a 
melhoria de qualidade do serviço oferta-
do às crianças com deficiência auditiva.

 Resultados au-
diológicos com 

sistema FM 
em usários de 

prótese auditiva 
ou implante 

coclear

CASSA-
RO D et 
al/2016.

SCIELO

As perdas auditivas observadas na ava-
liação audiológica foram   do tipo senso-
rioneural de grau moderadamente severo 
a profundo. No grupo de usuários de pró-
tese o ganho funcional ficou entre 25 e 
40dB. No grupo de implantados, o ganho 
ficou entre 30 e 40dB. Todos os pesquisa-
dos apresentaram evolução de respostas 
no Listening Evaluation For Children.
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Atuação fo-
noaudiológica 
na pré-escola: 
uma ação de 

promoção 
á saúde da 

criança. 

BACK 
A.B/2019 SCIELO

Observou-se um aumento estatisti-
camente significativo da pontuação 
no segundo período de aplicação do 
PROC, em relação á primeira aplicação 
(p<0,001), o que representa uma impor-
tante ferramenta de promoção da saúde 
da criança, pois a maior pontuação não 
se explica apenas pelo aumento da ida-
de, o que nos leva a inferir sobre a impor-
tância da intervenção realizada.

Atuação da 
Fonoaudiologia 
no Programa 

Saúde na 
Escola em Sete 
Lagoas, Minas 

Gerais

SANTOS 
A.M et al./ 

2016
LILACS

A ação fonoaudiológica possibilitou que 
um grande número de crianças, avalia-
das e triadas, fossem encaminhadas aos 
serviços especializados de saúde auditi-
va do Município.

Medicalização 
e a atuação 

fonoaudiológica 
frente à queixa 

escolar

BOTE-
LHO B.A, 
OLIVEIRA 
E.C/ 2020

PUBMED

Os enunciados das fonoaudiólogas fo-
ram marcados por práticas medicalizan-
tes, pra não medicalizantes, e apontam 
que ainda há um longo caminho na ten-
tativa de romper com a perspectiva ide-
ológica da clínica biomédica e medicali-
zante na atuação com a queixa escolar

A colaboração 
da Fonoaudio-
logia educacio-
nal em prol de 
um sistema de 
ensino iguali-

tário.

SANTOS 
P.C, NAS-
CIMENTO 

M.
F.S/2021

PUBMED

Os resultados demonstraram a   inclusão 
de um modo mais   alicerçado na  teoria, 
demonstrando como deve ocorrer   a atu-
ação do fonoaudiólogo no  processo  de  
inclusão  educacional,  demonstrando 
regras necessárias para  a  sua  eficácia  
no  entanto  não retratam a  realidade da 
prática de inclusão   educacional,   não   
mostrando como o   processo   de   inclu-
são tem ocorrido realmente

Fonte: Autor, (2021).

Após a análise dos artigos elencados foram encontrados resul-
tados referentes à atuação do fonoaudiólogo na criança com deficiên-
cia auditiva no ambiente escolar, além das principais técnicas utiliza-
das por esse profissional, com apoio de auxiliar no desenvolvimento 
cognitivo e comportamental da criança. 

O fonoaudiólogo que realiza intervenções educativas desen-
volve a conscientização, derivando em benefícios diretos para a esco-
la, quanto para a criança com deficiência auditiva. A criança adquire 
qualidade de vida, a escola consegue promover a saúde das crianças, 
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cumprindo seu papel social na visão e concepção de saúde para todos 
(DIAS; SIQUEIRA; VIGANÓ, 2016). 

Rabelo e Melo (2016), referiram que o entendimento e a re-
tenção das informações fornecidas pelo fonoaudiólogo no ambiente 
escolar, aumentam a satisfação do paciente e de sua família no pro-
cesso de adesão ao tratamento da criança com deficiência auditiva, ao 
mesmo tempo em que diminui a ansiedade. No que diz Santos et al. 
(2016), com as atividades de educação fonoaudiológica em uma esco-
la de Sete Lagoas, a elaboração das intervenções obteve resultados 
produtivos considerou faixas etárias, tendo como prioridade a menor 
idade, com vistas à intervenção precoce. Nesse nível de escolaridade, 
a atuação do fonoaudiólogo teve resultados mais produtivos porque a 
criança está em um período de rápidas e significativas transformações 
em vários aspectos do seu desenvolvimento. 

Na pesquisa realizada por Rosa et al. (2021), nos testes de per-
cepção de fala, o tipo de ruído utilizado na avaliação deve ser também 
levado em consideração. O teste PINT Brasil utiliza um ruído mixado 
de quatro salas de aula, sendo que a literatura indica que quando o 
ruído é semelhante a aspectos do próprio material de fala o fechamen-
to auditivo é facilitado, aumentando a chance de melhor desempenho. 
Já Nas ações do Fonoaudiólogo em uma rede privada de Curitiba, as 
crianças com perdas moderadas tiveram de utilizar prótese auditiva 
e aquelas com perda profunda utilizaram IC (Implante Coclear), além 
disso, o aparelho auditivo é o elemento propulsor do processo de rea-
bilitação auditiva (CASSARO et al., 2016). 

De acordo com os resultados de Maniçoba e Balen (2018), ob-
servou-se uma modificação positiva na aplicação de técnicas terapêu-
ticas pelos fonoaudiólogos, demonstrando os efeitos da teleconsulto-
ria assíncrona na melhoria da qualidade da terapia fonoaudiológica 
em crianças com deficiência auditiva. Ainda assim, todas as crianças 
no estudo de Marinho (2020), demonstraram avanços em suas ha-
bilidades, destacando a primazia das habilidades fonológicas para a 
aquisição do código escrito, fundamental para o fortalecimento do de-
senvolvimento da linguagem e da cognição, entre outros atributos na 
criança com deficiência auditiva. 

No estudo de Back et al. (2019), a importância da aquisição 
da consciência fonológica deve-se ao fato de a mesma possibilitar o 
desenvolvimento da comunicação, da leitura e da escrita. Dentre os 
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benefícios encontrados por Santos e Nascimento (2021), na atuação 
do fonoaudiólogo no ambiente escolar, apresentou-se que os profis-
sionais direcionam competências ao desenvolvimento da linguagem 
oral e escrita, da voz e de aspectos relacionados com a audição, mos-
trando aos responsáveis pelo processo educacional as principais difi-
culdades dos alunos.

Botelho e Oliveira (2020) apresentaram em seus estudos práti-
cas sustentadas num modelo interseccional e dialógico, cujo objetivo 
não foi informar orientar, mas transformar saberes existentes, construir 
de forma compartilhada e responsável práticas educativas emancipa-
tórias que contribuíram, de fato, para uma educação libertadora. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Mediante a análise dos resultados deste estudo, percebe-se 
que as ações em saúde auditiva escolar fazem parte da realidade co-
tidiana do fonoaudiólogo, muito embora atualmente não estejam ocor-
rendo de forma tão eficiente. É necessário, portanto, a continuação 
dessas técnicas implementadas, visto a sua extrema importância, po-
rém com algumas modificações quanto à elaboração de uma estrutu-
ra mais organizada, resultando assim uma melhora na resolubilidade 
das ações, no intuito de possibilitar um atendimento de qualidade aos 
escolares, primordial para a manutenção da sua saúde e prevenção 
de agravos, principalmente no que se refere às alterações de fala e 
linguagem decorrentes na deficiência auditiva. 

Os resultados foram alcançados diante da identificação do 
processo de acompanhamento fonoaudiológico, na utilização das es-
tratégias de comunicação para crianças com deficiência auditiva no 
âmbito escolar. Pretende-se ainda que os colaboradores da educação 
apresentem conhecimentos específicos sobre a deficiência auditiva, 
quanto a compreensão sobre o impacto das estratégias de comunica-
ção na aprendizagem do aluno. 

Dessa forma, o estudo possibilitou conhecer sobre o processo 
de aprendizagem na alfabetização com crianças deficientes auditivas, 
as dificuldades que ocorrem, para que assim possam elaborar e ofere-
cer orientações mais adequadas aos professores e demais indivíduos 
envolvidos nas atividades educativas ofertadas a criança no período 
de alfabetização. 
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CAPÍTULO 10

FONOAUDIOLOGIA NO INCENTIVO E ESTIMULAÇÃO 
DO ALEITAMENTO MATERNO EM BEBÊS 

COM SÍNDROME DE DOWN

SILVA1, Geisiane Rodrigues da; SERRÃO31, Lilia de Oliveira; 
QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A Síndrome de Down foi definida como uma alteração 
cromossômica no par 21, podendo apresentar disfunções orofaciais, 
ocasionando dificuldade no processo de aleitamento materno. Objetivo: 
este estudo propôs relatar a importância da atuação fonoaudiológica 
voltada para o incentivo da amamentação de neonatos com Síndrome 
de Down. Metodologia: trata- se de uma revisão bibliográfica que teve 
como direção norteadora, artigos científicos, revistas e manuais da 
saúde, disponíveis nas plataformas virtuais como o Google Acadêmico, 
PubMed e Scielo, no período de 2010 à 2021. Resultados: foram 
afirmativos no que se refere a estimulação do aleitamento materno, 
pois sabe-se que além de nutrir, a amamentação proporciona o 
desenvolvimento harmonioso das estruturas orofaciais. Conclusão: 
desta forma, a atuação fonoaudiológica se torna essencial desde 
os primeiros momentos de vida do neonato, visto que a estimulação 
precoce e contínua favorece o desenvolvimento global do bebê, devido 
a plasticidade cerebral, além de proporcionar orientações acolhimento 
e suporte para a mãe no incentivo do aleitamento materno. Sendo 
assim, esta pesquisa apresenta contribuições consideráveis para a 
ciência, pois evidencia a atuação do fonoaudiólogo no que se refere 
ao incentivo e estimulação do aleitamento materno, entretanto, foi 
possivel constatar a insufuciência de artigos que demonstrem as, 
terapias miofuncionais e protocolos utilizados em bebês com Síndrome 
de Down.

Palavras-Chave: Síndrome de Down; Amamentação; Fonoaudiologia.
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1 INTRODUÇÃO

A Síndrome de Down foi relatada em 1866 por John Langdon 
Down, sendo definida como uma alteração cromossômica no par 21. 
Em virtude das limitações presentes no aleitamento materno, decor-
rente das alterações do sistema estomatognático, ocasionados pela 
Síndrome de Down, esta pesquisa objetivou enfatizar a atuação do 
fonoaudiólogo, pois se sabe que o ato de amamentar promove a for-
mação do vínculo entre mãe e filho, proporciona a nutrição necessária 
para o lactente, além do desenvolvimento adequado das estruturas 
orofaciais.

Segundo Medeiros et al, (2017) a atuação fonoaudiológica no 
primeiro momento de vida do neonato proporcionam efeitos significa-
tivos no que se refere a amamentação, pega correta e posicionamen-
to entre mãe e bebê. Sendo assim, se faz necessária a avaliação da 
posição do binômio, além da forma que esse bebê realiza a pega no 
seio materno, permitindo ao Fonoaudiólogo identificar possíveis inter-
ferências que dificultam o aleitamento, buscando traçar condutas e 
estratégias que facilitem este processo. De acordo com o MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE (2015) crianças com malformações orais devem ser 
amamentadas, pois promove o desenvolvimento adequado das estru-
turas orofaciais, além da prevenção das infecções do ouvido médio e 
inflamações da mucosa nasal causada por refluxo do leite.

O tema apresentado refere-se à atuação fonoaudiológica no 
incentivo e estimulação do aleitamento materno em bebês com Sín-
drome de Down.

Segundo Evangelista e Furlan (2019) bebês com Síndrome de 
Down podem apresentar dificuldades na amamentação devido às al-
terações do sistema estomatognático, internações constantes, acei-
tação da notícia e falta de apoio profissional. Todavia, as possíveis 
dificuldades decorrentes da Síndrome de Down, não devem ser fator 
interferente para que a amamentação não ocorra, pelo contrário, é 
necessário promover ao paciente, condições favoráveis para que esse 
direito seja garantido de forma segura e eficaz. De acordo com Ro-
drigues et al (2017) a fonoaudiologia participa significativamente nos 
aspectos do aleitamento materno, na atenuação ou prevenção das al-
terações miofuncionais, no benefício da alta hospitalar e auxílio à mãe 
em todas as fases. 
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Constatando a veracidade dos benefícios ofertados através do 
aleitamento materno, esta pesquisa tem como objetivo geral verificar 
na literatura a atuação do fonoaudiólogo acerca da amamentação. 
Apresentou-se como objetivos específicos: definir conceitos referen-
tes à Síndrome de Down, descrever as alterações fonoaudiológicas 
presentes, relatar a importância do fonoaudiólogo na amamentação, 
apontar os especialistas compostos pela equipe multidisciplinar na as-
sistência ao neonato com Síndrome de Down e descrever as terapias 
miofuncional para a hipotonia orofacial.

Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde serão utilizados 
como direção norteadora artigos científicos, revistas e manuais da 
saúde, disponíveis nas plataformas virtuais, como o Scielo, Google 
Acadêmico e Pubmed, no período de 2010 a 2021. A busca será por 
meio dos seguintes descritores: Síndrome de Down, fonoaudiologia e 
amamentação.

A presente pesquisa está constituída das seguintes informa-
ções: conceitos referentes à Síndrome de Down, alterações fonoau-
diológicas, fonoaudiologia no processo de amamentação, equipe mul-
tidisciplinar na assistência ao bebê com Síndrome de Down e terapia 
mifuncional para hipotonia orofacial. Após os conceitos descritos, se-
guiremos para os resultados e discussões e por fim as considerações 
finais.

Apesar das limitações, devido à hipotonia no ato de sugar pre-
sente na Síndrome de Down, o melhor exercício para o desempenho 
das estruturas orofaciais é o aleitamento materno, a fonoaudiologia 
realiza um trabalho imprescindível voltado para a amamentação, ob-
servando o posicionamento adequado e pega correta, orientando, 
transmitindo conhecimento acerca das dúvidas presentes, acolhendo 
e estimulando. Desta forma, a atuação fonoaudiológica se torna es-
sencial desde os primeiros momentos de vida do neonato, visto que 
a estimulação precoce e contínua favorece o desenvolvimento global 
do bebê, devido a plasticidade cerebral, além de proporcionar orien-
tações acolhimento e suporte para a mãe no incentivo do aleitamento 
materno. Sendo assim, esta pesquisa apresenta contribuições consi-
deráveis para a ciência, pois evidencia a atuação do fonoaudiólogo 
no que se refere ao incentivo e estimulação do aleitamento materno, 
podendo servir como referências para estudos futuros.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, que possui o in-
tuito de sintetizar dados coletados em pesquisas já publicadas. Tendo 
como caráter o tipo de pesquisa exploratório com abordagem qualitati-
va, com a utilização do meio de pesquisa bibliográfico, o qual possibili-
tou selecionar estudos como: artigos, revistas e manuais da saúde.

 A seleção dos estudos foi realizada de maio a novembro de 
2021, com a utilização da ferramenta de pesquisa de bases de dados 
eletrônicas, que funcionam com uma espécie de biblioteca virtual, que 
possui diversas pesquisas publicadas em revistas nacionais e inter-
nacionais. As bases utilizadas foram: SciELO (Scientific Electronic Li-
brary Online) Google Acadêmico (Google Scholar) e PubMed (US National 
Library of Medicine). Com o uso dos seguintes descritores: Síndrome 
de Down; Amamentação; Fonoaudiologia.

Para análise dos dados foram utilizados critérios de inclusão e 
exclusão. Os de inclusão foram: artigos que abordaram a temática acer-
ca da atuação do fonoaudiólogo voltada para a amamentação de bebês 
com Síndrome de Down, bem como artigos publicados no período de 
2010 à 2021. Para critérios de exclusão: estudos publicados em línguas 
diferentes da portuguesa e inglesa, estudos duplicados nas bases de 
dados e os que não estavam disponíveis na íntegra.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Síndrome de Down

A Síndrome de Down foi relatada, em 1866 por John Langdon 
Down, sendo definida como uma alteração cromossômica no par 21, 
ocasionando prejuízos em diversas áreas (PAIVA, 2018). De acordo 
com Tempski et al. (2011) o conceito “Síndrome” surge a partir do ter-
mo grego que representa uma manifestação de sinais e sintomas, e 
“Down” refere se ao médico que a descreveu no primeiro momento. 
Vale ressaltar que a sindrome de down faz parte de uma condição 
genética não se trata de uma doença, por esse motivo não se deve 
mencionar o termo cura ou tratamento (VILELA et al, 2018).  Segundo 
Tempski et al. (2011) o diagnóstico por meio da análise genética de-
signado cariótipo não é obrigatório, mas é importante para o aconse-
lhamento genético.
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3.2 Alterações fonoaudiológicas presentes na Síndrome de Down

De acordo com Barata; Branco (2010) devido às alterações 
nos órgãos do sistema estomatognático ocorrerá o surgimento de 
distúrbios fonoarticulatórios, a hipotonia muscular produzirá um de-
sequilíbrio entre os músculos orofaciais, projeção mandibular e pos-
tura inadequada de língua. Segundo Sales et al, (2017) é possível 
identificar hipotonia dos músculos orais e faciais, macroglossia que se 
caracteriza pelo crescimento anormal da língua, além da má oclusão, 
bem como prejuízos nas funções estomatognáticas. Segundo Evange-
lista e Furlan (2019) bebês com Síndrome de Down podem apresentar 
dificuldades na amamentação devido às alterações do sistema esto-
matognático.

3.3 Fonoaudiologia no processo de amamentação

De acordo com Rodrigues et al (2017) a fonoaudiologia parti-
cipa significativamente nos aspectos do aleitamento materno, na ate-
nuação ou prevenção das alterações miofuncionais, no benefício da 
alta hospitalar e auxílio à mãe em todas as fases. Para Medeiros et 
al. (2017) a atuação fonoaudiológica no primeiro momento de vida do 
neonato proporciona efeitos significativos no que se refere a amamen-
tação, pega correta e posicionamento entre mãe e bebê. A fonoau-
diologia engloba as fases da linguagem, sistema estomatognático, ali-
mentação, voz, fala, cognição no que se refere à evolução do paciente 
com Síndrome de Down (LAWDER et al, 2019). Segundo Medeiros et 
al (2018) a amamentação favorece o desenvolvimento harmonioso das 
estruturas orofaciais, sendo assim, o aleitamento materno é importan-
te para o equilíbrio adequado das funções de sucção, deglutição, mas-
tigação, fala e respiração.

 A SD causa um déficit na linguagem deste paciente, entretanto 
se houver a estimulação eficaz junto com a família excepcionalmen-
te pelo fonoaudiólogo, apesar das dificuldades, a criança será capaz 
de desenvolvê-la (REGIS et al, 2018). Segundo Evangelista e Furlan 
(2019) a literatura no que se refere à amamentação em bebês com 
SD ainda é escassa, mesmo necessitando de um suporte maior 
devido às especificidades encontradas no processo de amamen-
tação. Faz-se necessária a estimulação fonoaudiológica desde os 
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primeiros meses de vida do bebê com Síndrome de Down, com o 
intuito de promover o desenvolvimento das funções estomatognáticas, 
além da linguagem receptiva e expressiva (CRUZ; SOUZA; FARIAS, 
2021). No estudo realizado por (MOSELE et al, 2014) foi utilizado o 
“Protocolo de observação da mamada da UNICEF”, considerado como 
padrão ouro, onde é possível observar posicionamento, sinais de res-
postas, vínculo afetivo, anatomia e sucção.

3.4 Especialistas que compõe a equipe multidisciplinar na as-
sistência ao bebê              com Síndrome de Down

Após a fase inicial do suporte e orientação à família no que se 
refere aos conceitos e características acerca da Síndrome de Down, 
deve haver a estimulação do aleitamento materno, bem como o acom-
panhamento periódico (TEMPSKI, et al, 2011). De acordo com Lawder 
et al, (2019) o trabalho deve ser perseverante e repetitivo, já que o 
déficit cognitivo e de linguagem estão presentes na síndrome, dessa 
forma a repetição consolida a aprendizagem. Segundo Tempski et al. 
(2011) o cuidado da equipe multiprofissional define metas e planos te-
rapêuticos, constrói o diagnóstico e acompanha todo o progresso de 
forma conjunta.

Como aponta Pompêo, (2020) a equipe multidisciplinar deverá 
ser composta por pediatras, cardiologistas, enfermeiros, fonoaudiólo-
gos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais entre ou-
tros, visando a estimulação e o bem estarem. Segundo Medeiros et al. 
(2017) é imprescindível a capacitação dos profissionais, visando iden-
tificar possíveis fatores de riscos e intervindo de maneira eficiente, de 
acordo com a necessidade da mãe e do neonato. Para Gonçalves et 
al. (2020) a atuação, orientação, apoio e contribuição de uma equipe 
multidisciplinar oferecida para as mães de neonatos com Síndrome de 
Down é essencial para que ocorra de maneira satisfatória a amamen-
tação.

3.5 Terapia miofuncional para hipotonía orofacial

De acordo com Tambeli (2014) os movimentos orofaciais ou 
motor oral se referem a como os músculos dentro da boca são usa-
dos. Isso inclui a língua, lábios, bochechas e mandíbula. Eles são to-
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das partes da boca e estão ligados a toneladas de músculos e, como 
qualquer músculo, podem ser fortes ou fracos. Coordenado ou não 
coordenado. É preciso das habilidades motoras orais para falar, comer 
ou beber com um canudo.

Por isso, segundo Duarte (2018), quando uma criança apresen-
ta hipotonia possui dificuldades em se alimentar de forma adequada, 
devido a deficiência no desenvolvimento motor oral, que faz com que 
os movimentos orofaciais sejam retardados. Nesse caso, é necessário 
que o suporte de exercícios orofaciais seja realizado, para estimular 
esse processo. Porém, os exercícios a serem executados devem ser 
orientados para cada tipo de caso, sendo levado em consideração à 
idade e limitações do paciente.

Com uma avaliação o profissional fonoaudiólogo pode identifi-
car quais as complicações que envolvem a hipotonia no paciente. Se-
gundo Martinelli e Marchesan (2018) alguns dos exercícios podem ser 
direcionados a língua, com a utilização de uma escova vibratória para 
escovar os dentes (estimula o movimento da língua) ou lamber picolés 
e pirulitos fora da boca. Os exercícios também podem estar voltados 
para os lábios e bochechas com o estímulo de sopros de beijos no ar, 
beber com canudinho ou até mesmo estalar os lábios.

Segundo Cusumano (2016) dentre os estímulos orofaciais, 
deve ser incluso os exercícios para mandíbula, como morder um brin-
quedo vibratório, a utilização de massageadores portáteis podem até 
mesmo ser mantidos na mandíbula por alguns segundos de cada vez 
para estimular os músculos e no caso de bebês pode ser utilizado 
mordedores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados são referentes aos benefícios da 
atuação fonoaudiológica no incentivo e estimulação do aleitamento 
materno desde os primeiros momentos de vida. Foram reunidos cinco 
artigos para fazerem parte da discussão. Conforme tabela 1.
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Tabela 1 – Citações sobre os benefícios da atuação fonoau-
diológica no incentivo e estimulação do aleitamento materno:

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Protocolo de 
cuidado a saú-
de da pessoa 

com Síndrome 
de Down

TEMP-
SKI et

al
2011

Após a fase inicial do suporte e orientação a 
família no que se refere aos conceitos e carac-
terísticas acerca da Síndrome de Down, deve 
haver a estimulação do aleitamento materno, 

bem como o acompanhamento periódico
O fonoaudiólo-
go no incentivo 
do aleitamento 
materno nas 
maternidades

RODRI-
GUES
et al

2017

A fonoaudiologia participa significativamen-
te nos aspectos do aleitamento materno, 

na atenuação ou prevenção das alterações 
miofuncionais, no benefício da alta hospitalar 

e auxilio a mãe em todas as fases.
Análise do 
conteúdo e 
aparência 

do protocolo 
de acompa-
nhamento 

fonoaudiológi-
co- aleitamen-

to materno

MEDEI-
ROS
et al

2018

A amamentação favorece o desenvolvimento 
harmonioso das estruturas orofaciais, sendo 
assim, o aleitamento materno é importante 
para o equilíbrio adequado das funções de 

sucção, deglutição, mastigação, fala e respi-
ração.

Atuação fono-
audiológica na 
Síndrome de 
Down- visão 

familiar

LAWDER 
et al 2019

A fonoaudiologia engloba as fases da lingua-
gem, sistema estomatognático, alimentação, 
voz, fala, cognição no que se refere a evolu-

ção do paciente com Síndrome de Down.

Os benefícios 
da intervenção 
fonoaudiológi-
ca em bebês 

com Síndrome 
de Down

CRUZ; 
SOUZA; 
FARIAS.

2021

Faz-se necessária a estimulação fonoaudio-
lógica desde os primeiros meses de vida do 
bebê com Síndrome de Down, com o intuito 
de promover o desenvolvimento das funções 

estomatognáticas, além da linguagem recepti-
va e expressiva.

Fonte: Autores, (2021)

Tempski et al. (2011) enfatiza no seu protocolo elaborado para 
a saúde da criança com Síndrome de Down que na fase inicial deve 
haver suporte e orientação a família no que se refere aos conceitos e 
características acerca da Síndrome de Down, além da estimulação do 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, bem como 
o acompanhamento periódico onde serão realizados os exames 
necessários. Portanto, na primeira fase, deve haver o suporte para o 
bebê e para a familia, visando esclarecer as dúvidas presentes sobre 
a Síndrome de Down, bem, como orientar sobre a importância do 
aleitamento materno exclusivo.
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De acordo com Rodrigues et al. (2017), a fonoaudiologia par-
ticipa significativamente nos aspectos do aleitamento materno, na 
atenuação ou prevenção das alterações miofuncionais, no benefício 
da alta hospitalar e auxílio à mãe em todas as fases. O acompanha-
mento fonoaudiológico possibilita observar e avaliar o posicionamen-
to correto entre mãe e bebê, circunstâncias emocionais favoráveis, 
estimulação do contato pele a pele para que haja o reflexo de busca 
no seio materno, sinais de prontidão a fim de promover o sucesso do 
aleitamento materno que acarretará no desenvolvimento harmonioso 
das estruturas orofaciais, entender que é fundamental o trabalho em 
conjunto entre mãe e filho, visando promover o bem estar dos dois.

No estudo realizado por Medeiros et al. (2018), a amamen-
tação favorece o desenvolvimento harmonioso das estruturas orofa-
ciais, sendo assim, o aleitamento materno é importante para o equilí-
brio adequado das funções de sucção, deglutição, mastigação, fala e 
respiração. Produzindo efeitos benéficos no estabelecimento do alei-
tamento, além de proporcionar a nutrição necessária para o lacten-
te, o leite materno é a melhor proteção natural para a criança e para a 
mãe. O acompanhamento fonoaudiológico permitirá que o profissional 
identifique aspectos anatômicos e fisiológicos que venham interferir 
neste processo, buscando condutas que contribuíram para o sucesso 
do manejo clínico.

Para Lawder et al. (2019), a fonoaudiologia engloba as fases 
da linguagem, sistema estomatognático, alimentação, voz, fala, cogni-
ção, no que se refere à evolução do paciente com Síndrome de Down. 
A Fonoaudiologia estará presente em todas as fases deste paciente, 
dentre elas podemos citar o início de tudo, que é a fase da amamen-
tação, o ato de sugar já se faz presente desde a vida intrauterina, 
porém, após o nascimento, pacientes com Síndrome de Down podem 
apresentar hipotonia de lábios, língua e bochechas, dificultando esse 
primeiro momento, entretanto não deve ser fator interferente, já que 
o aleitamento materno além de nutrir, promove o desenvolvimento 
adequado das estruturas orofaciais, sendo assim, a atuação fonoau-
diológica tem como objetivo apresentar condutas que viabilizem esse 
processo, além de promover orientações à mãe.

Segundo Cruz, Souza e Farias (2021) se faz necessária a es-
timulação fonoaudiológica desde os primeiros meses de vida do bebê 
com Síndrome de Down, com o intuito de promover o desenvolvimento 
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das funções estomatognáticas, além da linguagem receptiva e ex-
pressiva. Quando falamos em estimulação estamos nos rereferindo 
à orientação, atenção, cuidado, olhar humanizado, condutas que fa-
voreçam o desenvolvimento a curto, médio e longo prazo, a Síndrome 
de Down ocasiona um déficit na linguagem, entretanto se estimulado 
desde o primeiro momento terá efeitos benéficos. O estabelecimento 
da linguagem expressiva se dá através de vários fatores, entre eles o 
desenvolvimento harmonioso das estruturas orofaciais que é promovi-
da através da amamentação, no ato de sugar.

Os pensamentos evidenciados acima demonstraram concor-
dância entre os autores, no que diz respeito à atuação do fonoaudió-
logo e a estimulação precoce. Sabe-se que neonatos com Síndrome 
de Down podem apresentar dificuldades na amamentação devido às 
alterações do sistema estomatognático, entretanto, não deve ser um fa-
tor determinante para que a amamentação não ocorra, pelo contrário, 
é necessário promover ao paciente, condições favoráveis para que 
ocorra a promoção do aleitamento materno de forma segura, visando 
o seu bem-estar, conforme suas limitações, garantindo o acolhimento 
e suporte da mãe e do bebê.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação fonoaudiológica se torna essencial desde os primei-
ros momentos de vida do neonato, visto que a estimulação precoce e 
contínua favorece o desenvolvimento global do bebê, devido à plastici-
dade cerebral, além de proporcionar orientações, acolhimento e supor-
te para a mãe no incentivo do aleitamento materno. Sendo assim, esta 
pesquisa apresenta contribuições consideráveis para a ciência, pois 
evidencia a atuação do fonoaudiólogo no que se refere ao incentivo e 
estimulação do aleitamento materno, entretanto, foi possivel constatar 
a insufuciência de artigos que demonstrem as intervenções, terapias 
miofuncionais e protocolos utilizados em bebês com sindrome de down.
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CAPÍTULO 11

A FONOAUDIOLOGIA NA SAÚDE VOCAL 
DOS CANTORES POPULARES

CAETANO1, José Augusto Elias; PINHEIRO34, 
Estefani de Moraes; QUEIROZ2, Aulizângela

Resumo: Esta pesquisa tem como foco investigar os efeitos da dis-
fonia em cantores, quais procedimentos são aplicados para evitar as 
patologias e quais profissionais devem estar inseridos no tratamento. 
Foram adotados métodos qualitativos, tendo como base procedimen-
tal livros, artigos, bibliografia de teses, Bibliotecas virtuais do Google, 
como Acadêmico e Scielo, além do acervo bibliotecário do Centro Uni-
versitário Fametro. Em relação aos resultados foram selecionadas 22 
pesquisas dentre as quais estão artigos científicos, livros e tese de 
doutorado com enfoque no gênero do canto popular. Como conclusão 
percebeu que existe uma diversidade de estudos publicados, porém, 
a maioria vem do canto erudito. Sobre o canto popular ainda é restrito, 
principalmente quando se trata de atuação fonoaudiológica.
 
Palavras-chave: Atuação Fonoaudiológica; Cantor Popular: Manuten-
ção Vocal, Disfonia.

 1 INTRODUÇÃO

A disfonia é um distúrbio da produção vocal causado por al-
terações na fonação por causas orgânicas, funcionais ou psíquicas, 
podendo apresentar sintomas leves ou mesmo graves (ALMEIDA et 
al, 2015). Esse sintoma pode surgir por edema, nódulos, hemorragias, 
cistos ou pólipos, e pode ser visto por exame de laringoscopia. As 
características da disfonia são rouquidão, quebra de voz, queda da 
intensidade vocal, aspereza ou esforço ao falar (PRZYSIEZNY, 2015).

Os distúrbios vocais são decorrentes de lesões nas pregas 
vocais ocasionadas na maioria das vezes pelo uso incorreto da voz. 
O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para recuperação vocal, 
com foco nos seguintes objetivos: orientar, prevenir, tratar a patologia, 

1  Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro.
2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fa-
metro.
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orientar o profissional sobre o uso correto da voz, higiene e hidratação 
do sistema fonatório, para equilíbrio do aparelho fonatório dos canto-
res (SILVA, 2019).

O profissional que utiliza a voz como ferramenta de trabalho 
deve realizar fonoterapia para auxiliar na melhoria do desempenho 
vocal e orientação nos cuidados com a voz, principalmente, aqueles 
que utilizam a voz de forma exagerada, como cantores, balconistas, 
professores e demais usuários da voz (BEHLAU, MARA; et al 2005).

A falta de atendimento fonoaudiológico pode resultar em agra-
vamento da disfonia, o que pode levar o paciente a um procedimento 
cirúrgico e, consequentemente, comprometer sua carreira profissional 
(PRZYSIEZNY, 2015).

Neste sentido, o presente artigo teve como objetivo principal 
traçar conhecimentos sobre os problemas acarretados por falta dos 
cuidados da saúde vocal e também a atuação fonoaudiológica no tra-
tamento das disfonias.

Neste artigo, trabalhou-se uma revisão bibliográfica hipotética 
dedutiva, extraído das plataformas digitais, Google acadêmico, Scielo 
e acervo bibliotecário do Centro Universitário Fametro, com critério de 
inclusão que correspondesse a prevenção e tratamento de disfonia. 
Neste trabalho, vamos abordar sobre os cuidados e estruturas para 
cantores populares, mostrando a eficácia de uma boa higiene, reco-
mendações para a hidratação da voz e os seus tratamentos com o 
fonoaudiólogo para a saúde vocal dos cantores populares.

2 MATERIAL E MÉTODO

A presente pesquisa se sustenta a partir de uma revisão do tipo 
bibliográfica de abordagem hipotético-dedutivo-dedutiva, qualitativa e 
descritiva, tendo como critério assuntos que abordem a fonoaudiologia 
na saúde vocal dos cantores populares em prevenção a disfonia, A cole-
ta de dados iniciou em fevereiro de 2021, e essa pesquisa constituiu-se 
na coleta bibliográfica de 22 arquivos, tendo como principais fontes de 
dados as plataformas digitais, google acadêmico, Scielo e acervos biblio-
tecário do Centro Universitário Fametro, onde os artigos obedeceram os 
critérios de inclusão que correspondesse a prevenção e tratamento de 
disfonias em cantores populares; já em relação ao critérios de exclusão 
foram eliminados os que não se encaixavam em tratamento de cantores 
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ou canto erudito. Os norteadores da pesquisa foram os autores BELHAU 
(2010), RAMOS (2013), CAMPOS (2012), SANTANNA (2019), NEMETZ 
(2005), MOUSSALE (1997), SANT’ANNA (2021), PRZSIEZNY (2014), 
ZAN (2001), ZIMMER (2012), NEDER (2010), CRUZ (2006), DRUMOND 
(2011), SALOMÃO (2008), LHE HUCHE (2005), SILVA (2014), PONTES 
(2013), SILVA (2019), RIBEIRO (2016) e QUINTELA (2008). 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Características de cantores populares

A música popular brasileira é classificada como aquela que 
vem do povo, de modo que critérios como “autenticidade” e “identida-
de nacional” ou “regional” são priorizados, ou seja, desconsidera-se 
a maior parte da produção das classes populares contemporâneas. 
Além disso, essas músicas são especialmente importantes por ex-
pressarem suas condições objetivas de existência ou o mundo em que 
desejariam viver (NEDER, A, 2010).

A cada ano a música popular vem crescendo, músicos com 
ou sem experiência vêm surgindo no mercado musical brasileiro. A 
maioria dos músicos sem experiência começa sua carreira sem ne-
nhuma orientação ou estudo, diferentemente, do canto erudito em que 
o profissional precisa estudar técnicas para iniciar seu trabalho. Em 
algumas pesquisas, observa-se que alguns grupos profissionais têm o 
interesse precoce pela atividade devido ao ambiente familiar musical. 
Além disso, a preparação vocal técnica não se destaca como aspec-
to relacionado (Drumond, et al.2011). O canto popular geralmente é 
executado sem regra de sonoridade, uma vez que é um estilo mais 
espontâneo, fazendo com que as palavras e a articulação assumam 
um papel mais importante (ZIMMER, Cielo, Ferreira, 2012).

Cantores populares tendem na maioria das vezes incluir em 
seu repertório uma variação de estilos musicais, exercendo também 
um papel de cover, ou seja, esse profissional busca imitar cantores fa-
mosos para tentar agradar seu público, fazendo assim um abuso vocal 
(ZAMPIERI et al. 2002). 

A voz possui características individuais e deve ser classificada 
de acordo com os padrões que determinam o sexo, masculino e femi-
nino, além do fator da idade ser crucial no momento da classificação 
vocal (ZIMMER, CIELO, FERREIRA, 2012).
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3.2 Comportamento vocal

Segundo Behlau (2001), a fonação é uma função neurofisioló-
gica e inata, na qual a laringe produz a fonação, e o trato vocal produz 
a voz que é acrescida por ressonadores.

Na laringe ficam situadas as pregas vocais que vibram e pro-
duzem o som da fonação. A musculatura intrínseca está relacionada 
ao controle das pregas vocais: O tiroaritenoideo, responsável pelo en-
curtamento e enrijecimento das pregas vocais; cricotireóideo, respon-
sável pelo alongamento e tensionamento das pregas vocais; cricoari-
tenóideo lateral, responsável pela adução ou fechamento das pregas 
vocais juntamente com os aritenóideos; cricoaritenóideo posterior, 
responsável pela abdução ou abertura das pregas vocais; elas são 
compostas por um músculo tiroaritenoideo e diferentes tecidos que 
a revertem, formando as camadas; e a musculatura extrínseca tem a 
função de elevar e abaixar a laringe (CRUZ,THIAGO,2006). 

Na situação de canto, a diferença de qualidade da voz, asso-
ciadas aos diferentes modos de vibração das pregas vocais, podem 
ser percebidas como associadas aos diferentes registros da voz. Os 
estudos dos aspectos fisiológicos dos registros vocais se defrontam 
com duas limitações técnicas principais, e dos sujeitos, muitas das 
técnicas para estudos fisiológicos do funcionamento da fonte glótica 
são mais ou menos invasivas, e com frequência levam o sujeito a se 
comportar de modo atípico na situação de experimentos (SALOMAO, 
GLAUCIA, 2008). 

É evidente que na prática do canto, os ajustes que controlam 
o registro vocal, a frequência da formação e a intensidade da voz, 
ocorrem simultaneamente interagindo em suas funções, por exemplo, 
ao levar pitch, o cantor aumenta a atividade dos CT, e assim fazendo 
diminuir o efeito dos músculos vocais cuja atuação é antagônica dos 
músculos CT. Ajustes concomitantes resultam no registro mais leve, 
intensamente nas emissões em pitch mais grave, o registro tende se 
apresentar mais pesado (SALOMÃO GLAUCIA, 2008). 

O músculo CT exerce grande contribuição para determinação 
do registro vocal e da frequência de fonação. Os músculos TA exer-
cem grande contribuição para determinação do registro vocal e da 
intensidade e relativa contribuição para determinação da frequência 
de fonação. Os músculos CAL exercem relativa contribuição para a 
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determinação do registro da intensidade e da frequência de fonação. 
Os músculos AA exercem relativa contribuição para a determinação do 
registro, da intensidade e da frequência de fonação. A função primária 
dos AA, aparentemente, constitui a adução das pregas vocais. Outros 
músculos contribuem também para a adução das pregas vocais, em-
bora esses exercessam também outras funções além de adução. Os 
músculos CAP não contribuem grandemente para o controle da voz. 
No canto, sua função está principalmente voltada para a adução das 
pregas vocais (SALOMÃO, GLAUCIA, 2008). 

3.3 Saúde vocal do cantor popular

Segundo Behlau (2010), avaliação vocal deve relacionar a per-
cepção, acústica, aerodinâmica, queixas do paciente, o diagnóstico 
médico e outras medidas fisiológicas. O objetivo dessas avaliações 
é permitir que o terapeuta descreva as qualidades vocais, podendo 
compará-las com uma qualidade de voz normal. Nessas avaliações é 
preciso identificar alterações e as dificuldades que apresenta no can-
to, na emissão vocal. O otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo são os 
especialistas mais indicados para diagnosticar e tratar a função vocal.

O fonoaudiólogo oferece terapia não medicamentosa. Ele tem 
como compromisso a conscientização, educação e mudanças de há-
bitos vocais do cantor, para que o mesmo não tenha recidiva após 
o tratamento. O otorrinolaringologista realiza exames em condições 
fisiológicas, como videolaringoestroboscopia e videolaringoscopia 
usando endoscópios flexíveis (BEHLAU, 2010). 

A terapia vocal é um processo que envolve procedimentos de 
diversas naturezas com o objetivo de desenvolver o melhor canto, e 
diminuir o esforço de vocalização, adaptando a qualidade vocal às ne-
cessidades do cantor. É composto por exercícios específicos que au-
xiliam o vocalista no controle e manutenção da voz e no tratamento da 
disfonia (SILVA et al., 2014). O fonoaudiólogo trabalha a questão cor-
po-voz incluindo higiene vocal, psicodinâmica sonora, entre os quais 
são utilizados áudio e vídeo para identificar desvios de voz, também 
incluindo treinamento de vocal, ressonadores, fontes de glótica e coor-
denação pneumofonoarticulatório (PONTES et al., 2013).

As técnicas específicas devem ser escolhidas e realizadas de 
acordo com a voz que se ouve, além disso, o terapeuta deve estar 
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atento para o modo que estão sendo realizados os exercícios. Os ob-
jetivos da teraopia fonoaudiológica é a flexibilização do trato vocal, 
manutenção das características da voz, encaixando-se à demanda, 
ao estilo e a busca de soluções para suas necessidades, ajudando na 
melhora da sua saúde (SANT’ANNA, FELIPE, 2020). 

Orientações sobre a anatomia e fisiologia do aparelho fonador 
são importantes, e devem fazer parte da terapia fonoaudiológica de 
pacientes cantores. Para que haja bom resultado terapêutico, é neces-
sária conscientização do paciente e a colaboração para que favoreça 
uma produção vocal correta e saudável (SANT’ANNA, FELIPE, 2020).

O repouso vocal foi por muito tempo o elemento essencial do 
tratamento das disfonias disfuncionais simples e complicadas. Le Hu-
che, François (2005) cita sobre Ricardo Botey, célebre laringologista 
que se preocupou muito com a patologia vocal dos cantores, decla-
rou que, assim que surgir diversas doenças da voz e particularmente 
grandes nódulos nas cordas vocais, a primeira precaução é o repouso 
prolongado.

O repouso vocal continua sendo ainda muito prescrito pelo 
laringologista, apresentando resultados, em curto prazo, satisfatório. 
Aliás, é lógico pensar que, devido a esse repouso, os músculos can-
sados vão retomar seu tono, e a mucosa laríngea congestiva acabará 
se curando.

A eficácia do repouso vocal na disfonia está, porém, longe de 
ser constante se considerarmos o resultado imediato. Por outro lado, 
quando constituir um único tratamento funcional, proposto a melhorar, 
é quase sempre de curta duração (LHE HUCHE, FRANÇOIS, 2005). 

Segundo (SILVA, TATIANE 2019), para manutenção vocal, é 
necessário beber água regularmente, pois ela hidrata e favorece uma 
emissão vocal sem tensão; manter uma alimentação saudável e re-
gular, evitando refluxo; evitar chocolate ou derivados do leite antes do 
uso vocal, pois aumenta a secreção no trato vocal; descansar durante 
o dia; evitar ingestão de líquidos muito gelados ou quentes durante o 
uso vocal; evitar pigarrear, pois causa atrito entre as pregas vocais; o 
uso de ar condicionado causa o ressecamento do trato vocal e isso 
resulta em produção vocal com esforço; evitar balas ou spray que 
mascaram os sintomas; evitar roupas apertadas na região do pescoço 
e cintura, dificultando a movimentação da laringe e diafragma; evi-
tar hábitos etílicos, pois, alguns irritam a laringe, causando pigarro ou 
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edemas nas pregas vocais. O álcool tem efeito analgésico, facilitando 
o abuso vocal, podendo desenvolver o câncer de laringe e pulmão; 
não se automedicar, buscando sempre orientação médica; rouquidão 
por mais de 15 dias é aconselhável procurar um otorrinolaringologista 
ou um fonoaudiólogo; exercícios vocais ajudam na manutenção da 
voz, mas devem ser indicados e acompanhados por um profissional 
da fonoaudiologia.

Quando se fala de manutenção vocal, também não podemos 
esquecer-nos do aquecimento vocal que segundo Ribeiro, Vanessa 
(et al., 2016), visa aumentar fluxo sanguíneo, oxigenação e flexibilida-
de de tendões, ligamento muscular, melhora coaptação glótica, pregas 
vocais mais flexíveis para o encurtamento e alongamento nas varia-
ções de frequência, voz com harmônicos, melhor projeção vocal e da 
articulação. O autor ainda fala também da importância do desaqueci-
mento, pois ele possibilita o retorno dos ajustes muscular habitual da 
fala, diminuindo o fluxo sanguíneo e retornando o ácido lático, fazendo 
com que não ocasione uma fadiga muscular.

No processo de aquecimento, o exercício mais sugerido é a 
vibração de língua e lábios e para o desaquecimento as escalas des-
cendentes (QUINTELA, ANDRÉA et al., 2008). 

A fonoterapia é um processo que envolve procedimentos de 
diversas naturezas, com o objetivo de desenvolver a melhor comuni-
cação oral, reduzindo o esforço vocal e adequando a qualidade so-
nora às necessidades pessoais, sociais e profissionais do indivíduo. 
Geralmente, usa-se uma combinação de métodos diretos, incluindo, 
exercícios específicos, para controlar e coordenar todos os aspectos 
do sistema vocal. Além disso, existe a terapia da fala indireta, que 
se concentra em ajudar os pacientes a controlar e manter a sua voz. 
Orientações para manejo e relaxamento geral.
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Tabela 1- Principais técnicas terapêuticas para o aquecimento e 
desaquecimento vocal.

OBRA ANO AUTOR PRINCIPAL CITAÇÃO
A importância 
do conheci-

mento de higie-
ne vocal para 
os Profissio-
nais da voz

2019 Silva, Tatiane 
Para manutenção vocal beber água re-
gularmente, pois ela hidrata e favorece 
uma emissão vocal sem tensão; manter 
uma alimentação saudável e regular

Aquecimento 
e desaqueci-
mento vocais: 
revisão siste-

mática

2016 Ribeiro, Va-
nessa

Visa aumentar fluxo sanguíneo, oxigena-
ção e flexibilidade de tendões, ligamen-
to muscular, melhora coaptação glótica, 
pregas vocais mais flexíveis para o en-
curtamento e alongamento nas variações 
de frequência, voz com harmônicos, me-
lhor projeção vocal e da articulação.

Práticas de 
aquecimento 
e desaqueci-

mento vocal de 
cantores líricos

2008 Quintela, An-
dréa

No processo de aquecimento o exercício 
mais sugerido é a vibração de língua e lá-
bios e para o desaquecimento as escalas 
descendentes. 

Tratamento 
dos distúrbios 
vocais 3° edi-

ção
2005 Lhe Huche, 

François. 

A eficácia do repouso vocal na disfonia 
está, porém longe de ser constante se 
considerarmos o resultado imediato por 
outro lado quando constituir um único tra-
tamento funcional proposto a melhorar é 
quase sempre de curta duração.

Efeitos da 
reabilitação 

fonoaudiológi-
ca na desvan-
tagem vocal 
de cantores 

populares pro-
fissionais

2014 Silva, Fernan-
da

Geralmente usa uma combinação de mé-
todos diretos, incluindo exercícios espe-
cíficos, para controlar e coordenar todos 
os aspectos do sistema vocal. Além dis-
so, existe a terapia da fala indireta, que 
se concentra em ajudar os pacientes a 
controlar e manter a sua voz. Orienta-
ções para manejo e relaxamento geral

Fonte: Autores, (2021).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Silva (2019), devemos tomar água todos os dias para 
a hidratação vocal, pois ela hidrata e favorece uma emissão vocal sem 
tensão, mantendo uma alimentação saudável e regular para evitar re-
fluxo. Já Ribeiro, Vanessa (2016) fala também que para a manutenção 
vocal não podemos esquecer-nos do aquecimento vocal, que relaxa 
os músculos e tirando toda tensão. A autora também fala sobre o de-
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saquecimento vocal, pois ele possibilita o retorno dos ajustes muscu-
lares habituais da fala, diminuindo o fluxo sanguíneo, fazendo com 
que haja o retorno do ácido lático. 

QUINTELA et. al (2008) declaram que antes de começar a usar 
a voz, é necessário fazer um treinamento vocal usando a vibração dos 
lábios e da língua, para o aquecimento e para o desaquecimento das 
escolas descendentes Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol.

François e Allali (2005) falam sobre o repouso vocal, para não 
fazer uso exagerado da voz para não causar mais patologia. A partir 
do momento que o cantor tem disfonia ou nódulos, o autor sugere o 
repouso vocal prolongado para apresentar um resultado satisfatório 
em curto prazo, e é lógico pensar que, devido a esse repouso, os 
músculos cansados vão retomando ao seu tono e acaba se curando.

Silva et al (2014) dizem que a fonoaudiologia tem como objeti-
vo desenvolver uma melhor comunicação oral, reduzindo o esforço vo-
cal, adequando a qualidade sonora às necessidades pessoais, sociais 
e profissionais do indivíduo, podendo fazer, com o paciente, a terapia 
da fala indireta que se concentra em ajudar os pacientes a controlar e 
manter a sua voz, trazendo relaxamento e manejo geral.

Então podemos ver que cada autor tem estratégias diferentes 
para a higiene. A manutenção e o relaxamento para as pregas vocais 
auxiliando os cantores a não usar exageradamente a voz, e como cui-
dar dela através das terapias fonoaudiológica, tentando promover uma 
melhor manutenção vocal para os cantores.

Segundo Silva (2014), cantores populares profissionais, que 
receberam reabilitação fonoaudiológica, tiveram redução na desvan-
tagem vocal e mais satisfação tanto em voz falada quanto cantada. 
A fonoterapia influencia positivamente a qualidade de vida, além de 
diminuir o impacto vocal nas atividades do canto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A falta de conhecimento e o abuso vocal são fatores que pre-
dispõe a lesões laríngeas, assim, impossibilitando o cantor a realizar 
um trabalho vocal de qualidade. Neste caso, o fonoaudiólogo é o pro-
fissional mais habilitado para tratar essas disfonias, traçando o plane-
jamento terapêutico para reabilitação e manutenção vocal através da 
higienização, hidratação, respiração, aquecimento e desaquecimento 
vocal e relaxamento dos músculos fonatórios. 
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Este estudo teve como objetivo, orientar o profissional do can-
to popular sobre a melhor qualidade vocal, através da realização da 
fonoterapia.
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CAPÍTULO 12

OS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES NEUROSSENSORIAIS 
QUE OCORREM NA PERDA AUDITIVA SÚBITA

NUNES1, Sabrina costa; QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; AROU-
CHE3, Joab de Souza

Resumo: Entre as funções sensoriais a audição é considerada a mais 
preocupante quando há alterações, sendo esta um tipo de deficiência 
sensorial de difícil identificação. Embora cerca de metade das pes-
soas com perda auditiva recupere parte ou toda a audição esponta-
neamente, geralmente dentro de uma ou duas semanas do início o 
prolongamento e atraso do diagnostico pode diminuir a eficácia do 
tratamento adequado. Objetivo: Esclarecer sobre os impactos das 
alterações neurossensoriais que ocorrem na perda auditiva súbita, 
buscando relacionar os impactos que a perda auditiva súbita pode 
acarretar na vida dos pacientes. Metodologia: Foi utilizado como me-
todologia o tipo de pesquisa qualitativa, através de revisão bibliográfi-
ca. Para os critérios de seleção será usado: estudos publicados entre 
2015 a 2021. Resultados: Se espera que a pesquisa sirva como sub-
sidio para que mais estudos acerca do tema sejam desenvolvidos em 
âmbito nacional e regional. Pois, o estabelecimento de taxas e análise 
quantitativa do registro de casos se torna fundamental para que pos-
síveis políticas públicas, ações preventivas e promoção à saúde fo-
noaudiológica. Conclusao: Visto que, alguns casos de perda auditiva 
podem resultar em sintomas mais duradouros, foi compreendido que é 
importante à procura de um tratamento fonoaudiológico o mais rápido 
possível, para que complicações sejam prevenidas.

Palavras-chave: Perda auditiva súbita; Alterações neurossensoriais; 
Fonoaudiologia.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Chandrasekhar et al. (2019) a perda auditiva 
súbita é caracteriza como surdez súbita, ocorre como uma perda de 
audição rápida e inexplicável, geralmente em um ouvido, de uma só 
vez ou ao longo de vários dias e para aqueles que não melhoram, a 
surdez unilateral permanente pode ser o resultado. Ela é um problema 
comum que ocorre no sistema sensorial e que pode ser causada por 
ruído, envelhecimento, doenças e hereditariedade. 

Pessoas com perda auditiva podem achar difícil conversar com 
amigos e familiares. Por isso, o presente trabalho teve como justificati-
va o contexto de que os problemas de audição em grande parte são ig-
norados ou não tratados e isso pode levar a prejuízos maiores e perma-
nentes, visto a importância da maior compreensão sobre os impactos 
das alterações neurossensoriais que ocorrem na perda auditiva súbita.

Para Barbosa et al., (2018) as taxas de deficiências na audi-
ção aumentam a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos, entre 
10 a 75 pessoas por 1.000, já acima dos 60 anos essa taxa se eleva 
para 250 pessoas. Cerca de 30% a 50% das pessoas idosas sofrem 
com ocorrências na perda auditiva. Essa perda pode se tornar cada 
agravamento na saúde dos indivíduos, pois sua pode levar à retirada, 
isolamento e depressão e apesar de ser fisiologicamente comum a 
perda de audição na terceira idade, a perda rápida e inexplicável pode 
ocorrer em qualquer idade.

Segundo Seikel, Drumright e King (2016) um sistema senso-
rial é uma parte do sistema nervoso responsável pelo processamento 
das informações sensoriais. As alterações nos órgãos sensoriais são 
muito comuns e podem ocorrer em qualquer parte do corpo e os sin-
tomas também são causados por um mau funcionamento do sistema 
nervoso. Diante disso, a questão problema do presente estudo teve 
como base essas alterações do funcionamento desses órgãos que se 
tornam menos eficientes com a idade, porém esse fator não é a única 
variável que causa a deterioração dos sentidos, podendo assim ser 
afetado qualquer indivíduo. O que dificulta a procura por um tratamen-
to precoce e auxilia no desenvolvimento de maiores problemas e até a 
perda auditiva permanente.

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo apre-
sentar os impactos das alterações neurossensoriais que ocorrem na 



186

perda auditiva súbita. Sendo usado como metodologia no desenvolvi-
mento o método de pesquisa de revisão bibliográfica, onde foi realiza-
do o levantamento de dados através de pesquisas nas bases de dados 
eletrônicas: SciELO (Scientific Electronic Library Online, PubMed (US 
National Library of Medicine) e e Lilacs (Bireme, Brasil). Com a utili-
zação das seguintes palavras chaves em português: perda auditiva 
súbita; alterações neurossensoriais; fonoaudiologia.

Portanto, foi concluído com o desenvolvimento dessa pesquisa 
que alguns casos de perda auditiva súbita podem resultar em sintomas 
mais duradouros, como perda auditiva permanente no ouvido afetado 
ou desenvolvimento de zumbido, uma condição que envolve um som 
persistente ou contínuo de zumbido, podendo gerar impactos negati-
vos a qualidade de vida do indivíduo, por isso é importante a procura 
de um tratamento fonoaudiológico o mais rápido possível, para que 
complicações sejam prevenidas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo teve como base a utilização de fontes secundárias. 
Tendo como natureza o tipo de pesquisa aplicada, com fins explo-
ratórios, pois possui o objetivo de aprofundar o contexto relacionado 
ao tema na busca pela resposta da pergunta problema. Quanto aos 
meios, foi utilizado o tipo de pesquisa bibliográfica que utilizará informa-
ções apresentados por estudos científicos, como livros, revistas cien-
tificas e dados de sites oficiais.

Em relação à coleta de informações foram utilizados livros e ar-
tigos científicos. As bases de dados escolhidas para seleção dos estu-
dos foram: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed (US 
National Library of Medicine) e Lilacs (Bireme, Brasil). Com a utilização 
das seguintes palavras chaves em português: perda auditiva súbita; al-
terações neurossensoriais; fonoaudiologia.

Para a seleção das pesquisas que fizeram parte do desenvol-
vimento desse estudo, posteriormente foram analisados com base na 
data de publicação mínima de 2011. Os títulos foram analisados assim 
como os resultados, para que houvesse a exclusão inicial dos estudos 
identificados nas bases de dados, assim foram posteriormente analisa-
dos os resultados de cada pesquisa selecionada para leitura, os dados 
coletados foram os de maior relevância para composição do trabalho.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Perda auditiva do tipo neurossensorial

Segundo Tortora e Derrickson (2016) a perda auditiva neuros-
sensorial ocorre após uma lesão no ouvido interno. Problemas com 
as vias nervosas do ouvido interno ao cérebro também podem causar 
essa perda. Os sons suaves podem ser difíceis de ouvir. Mesmo os 
sons mais altos podem não ser nítidos ou podem soar abafados. Este 
é o tipo mais comum de perda auditiva permanente. Na maioria das 
vezes, medicamentos ou cirurgias não podem corrigir e os aparelhos 
auditivos podem ajudar a ouvir melhor.

De acordo com Paul et al., (2017) um órgão em espiral dentro do 
ouvido interno, chamado cóclea, contém minúsculos pêlos conhecidos 
como estéreos cílios. Esses fios de cabelo convertem as vibrações 
das ondas sonoras em sinais neurais que o nervo auditivo carrega 
para o cérebro. Exposição a sons mais alto que 85 decibéis podem 
danificar esses cabelos. No entanto, a perda de audição pode não ser 
sentida até 30 a 50 por cento desses cabelos quando estão danifica-
dos. A perda auditiva do tipo neurossensorial pode variar de perda 
auditiva leve a perda auditiva completa, dependendo do grau de dano.

- A perda auditiva leve é uma perda de audição entre 26 a 40 
decibéis.
- A perda auditiva moderada é uma perda de audição entre 41 
a 55 decibéis.
- A perda auditiva severa corresponde a uma perda de audi-
ção de mais de 71 decibéis.

Para Junior, Fujiki e Juhasz (2017) a perda auditiva neurossen-
sorial ode ocorrer em um ouvido ou ambos os ouvidos, dependendo da 
causa. Se ela começar gradualmente, os sintomas podem não ser ób-
vios sem um teste de audição. A perda auditiva neurossensorial pode 
levar a dificuldade em ouvir sons quando há ruído de fundo, dificul-
dade particular em compreender as vozes infantis e femininas. Além 
disso, pode levar a tontura ou problemas de equilíbrio, dificuldade em 
ouvir sons agudos sons e zumbido (zumbido nos ouvidos).

Além disso, segundo o estudo de Silva (2020) há também a 
perda auditiva neurossensorial congênita, que ocorre durante a gravi-
dez. É muito mais raro. Algumas causas incluem prematuridade, dia-
betes materna, falta de oxigênio durante o parto, genética e doenças 
infecciosas transmitidas da mãe para o filho no útero, como a rubéola. 
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Graças à triagem neonatal, algumas crianças nascidas com perda au-
ditiva são diagnosticadas imediatamente e tratadas com aparelhos 
auditivos ou implantes cocleares o mais rápido possível para ajudar 
no desenvolvimento da linguagem. A deficiência auditiva neurossen-
sorial também pode ocorrer se a mãe teve rubéola (sarampo alemão) 
durante a gravidez, ou se seu peso ao nascer era baixo.

Segundo Marques (2016) a perda auditiva neurossensorial 
pode ser hereditária (perda auditiva genética) e também, essa perda 
pode ser por causa da capacidade de audição devido a lesões na cabe-
ça / ouvido. Sendo assim, é compreendido que pode haver uma perda 
auditiva neurossensorial em ambas as orelhas (perda auditiva neuros-
sensorial bilateral) e há uma grande diferença na perda auditiva entre 
as orelhas, é chamada de perda auditiva neurossensorial assimétrica.

3.2 Fisiopatologia da perda auditiva súbita

De acordo com Chandrasekhar et al., (2017) dentre os meca-
nismos causadores da perda auditiva súbita, em particular, a hipóxia 
intracoclear e / ou inflamação da orelha interna desempenham um 
papel importante. Diversas causas, que foram sugeridas em relação 
à patogênese da Surdez Súbita, podem ser classificadas em quatro 
grupos principais. Fatores vasculares, infecções virais, processos au-
toimunes e ruptura da membrana intracoclear. Ou seja, a fisiopatologia 
dessa doença depende da sua origem.

Levando em consideração os fatores vasculares, Plontke 
(2017) descreve que a cóclea é um órgão-alvo perfundido pela artéria 
labiríntica, que é um ramo da artéria basilar e não possui circulação 
colateral. A artéria labiríntica se divide em dois ramos (artérias vestibu-
lar e coclear) após entrar pelo meato acústico interno. A artéria coclear 
entra na cóclea após a divisão de seu ramo na artéria vestibulococlear. 
Portanto, fatores como trombos, êmbolos, aterosclerose, vasoespas-
mo e diminuição do fluxo sanguíneo podem resultar em insuficiência 
vascular e, consequentemente, perda da função da cóclea.

Fasano et al., (2017) explica que uma interrupção repentina do 
fluxo sanguíneo para a cóclea pode induzir o desenvolvimento da perda 
auditiva súbita, o que causará uma restrição completa do suprimento 
de oxigênio. É compreensível que os problemas temporários e per-
manentes na microcirculação coclear possam causar perda auditiva 
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súbita dependendo do dano nas células ciliadas cocleares. Além disso, 
nos casos de hipercoagulopatia, uma possível obstrução intravascular 
pode causar danos ao ouvido interno da mesma forma.

No que se refere às infecções virais, Chen, Fu e Zhang (2019) 
relata que elas são o fator mais comum em todo o mundo na etiologia 
da perda auditiva súbita no mundo. Pode haver uma ligação entre as 
infecções das vias aéreas superiores e perda auditiva súbita e os vírus 
das vias aéreas superiores, que podem penetrar no ouvido interno 
através da vizinhança ou circulação sanguínea, podem causar uma 
resposta imunológica e um eventual dano no interior da orelha. Es-
pecialmente, a família de vírus do herpes, influenza e enterovírus são 
frequentemente responsabilizadas por agentes virais na etiologia da 
perda auditiva súbita.

Já em relação autoimunidade, Gambôa e Duarte (2018) apre-
sentam que essa fisiopatologia é baseada no princípio fundamental 
da reação cruzada dos anticorpos circulantes ou células T citotóxicas 
ativadas com os antígenos do ouvido interno. Os anticorpos na circu-
lação sistêmica podem ser formados não apenas contra um vírus ou 
bactéria, mas também contra vários alérgenos. Eventualmente, esses 
anticorpos podem se tornar sensíveis aos antígenos alvo no ouvido 
interno, como colágeno tipo 2, tectorina e beta-actina.

De acordo com Li et al., (2018) as perdas auditivas, que se 
acredita que se desenvolvem em relação à autoimunidade e se mani-
festam com quadro clínico progressivo, recorrente e flutuante, também 
são chamadas de perda auditiva autoimune ou doença autoimune do 
ouvido interno. No entanto, apesar dos estudos apresentarem a rela-
ção da imunidade e o desenvolvimento da perda auditiva súbita, ainda 
há necessidade de mais estudos com amostras maiores, que especifi-
que melhor a relação bioquímica e fisiológica desse mecanismo.

Segundo Lee e Bance (2019) a fisiopatologia da perda auditiva 
súbita associada à ruptura da membrana intracoclear, ocorre, pois, as 
membranas das janelas redonda e oval são duas estruturas anatô-
micas que separam as orelhas interna e média uma da outra. Essas 
estruturas são responsáveis por restringir a endolinfa ao ouvido interno 
e impedir sua penetração ao ouvido médio. Existem outras membranas 
adicionais no ouvido interno que impedem a endolinfa de interferir na 
perilinfa, e é sabido que sua ruptura causará perda auditiva. Dada à 
origem diversa do desenvolvimento da perda auditiva súbita, pode ser 
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considerado que cada uma das categorias pode influenciar no diagnos-
tico, sintomas e tratamento adequado.

3.3 Os impactos que a perda auditiva súbito podem acarretar

De acordo com Cunningham e Tucci (2017) os impactos que 
a perda auditiva súbita podem causar na vida dos indivíduos acome-
tidos são diversos e depende da sua intensidade e evolução. A perda 
auditiva pode ter um efeito significativo na sua qualidade de vida. Os 
adultos mais velhos com perda auditiva podem relatar sentimentos de 
depressão. Como a perda auditiva pode dificultar a conversa, algumas 
pessoas experimentam sentimentos de isolamento. A perda auditiva 
também está associada a prejuízo e declínio cognitivo.

Segundo Preuss et al., (2020) o mecanismo de interação entre 
perda auditiva, prejuízo cognitivo, depressão e isolamento está sendo 
estudado ativamente. A pesquisa inicial sugere que o tratamento da 
perda auditiva pode ter um efeito positivo no desempenho cognitivo, 
especialmente na memória.

Além disso, de acordo com Raminhos (2019) os sintomas en-
volvidos nessa desordem podem afetar a qualidade de vida do pacien-
te. Pois essa perda afeta a capacidade de ouvir e costuma ser acom-
panhada pelo toque. Frequentemente, há uma sensação de plenitude 
no ouvido afetado. Em outros casos, esse aviso não existe: a pessoa 
percebe um problema pela primeira vez ao acordar. Ela pode resultar 
em perda total da audição, incapacidade de ouvir frequências altas ou 
baixas ou dificuldade em entender o que as pessoas estão dizendo. 
Até 90% das pessoas com perda súbita de audição em um ou ambos 
os ouvidos sofrem de zumbido ou zumbido no ouvido.

Segundo Maia, Lopes e Ganança (2020) devido ao papel do 
ouvido no equilíbrio, a surdez súbita pode ser acompanhada por dis-
túrbios vestibulares - problemas relacionados ao ouvido interno que 
afetam a coordenação ou o movimento. Esses incluem: Vertigem ou 
tontura, Perda de equilíbrio, Enjôo e Náusea.

De acordo com Mendes (2019) se a audição não retornar den-
tro de seis a 12 meses, a surdez provavelmente será permanente. 
Nesses casos, dispositivos de suporte podem ser benéficos. Os apa-
relhos auditivos de hoje oferecem uma ampla gama de opções para 
amplificar o som ou estimular o ouvido interno. Algumas pessoas com 
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perda auditiva severa são candidatas a implantes cocleares, disposi-
tivos que substituem os três pequenos ossos do ouvido médio para 
permitir que os surdos ou com deficiência auditiva ouçam sons.

De acordo com Marques (2016) há algumas preocupações que 
podem ser seguidas para prevenir a perda auditiva induzida por ruído 
e evitar o agravamento da perda auditiva relacionada à idade: proteger 
os ouvidos. Limitar a duração e a intensidade da exposição ao ruído é 
a melhor proteção. No local de trabalho, tampões de ouvido de plástico 
ou protetores de ouvido cheios de glicerina podem ajudar a proteger 
os ouvidos de ruídos prejudiciais.

É importante também realizar testes de audição, pois segundo 
Gomes (2018) acaba sendo necessário considerar esses testes de 
audição regulares caso o indivíduo trabalhe em um ambiente baru-
lhento. Se ele perdeu parte da audição, pode tomar medidas para evi-
tar perdas futuras. Como evitar riscos recreativos. Além das atividades 
como andar de snowmobile, caçar, usar ferramentas elétricas ou ouvir 
shows de rock pode prejudicar a audição com o tempo. Usar proteto-
res auditivos ou fazer pausas devido ao ruído pode proteger os ouvi-
dos, assim como abaixar o volume da música também é útil.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta os resultados encontrados na pesquisa 
realizada nas bases de dados escolhidas. As 6 pesquisas selecionadas 
correspondem as pesquisas com maior relevância de dados acerca do 
contexto que envolve a perda auditiva neurossensorial súbita. Seguin-
do a ordem cronológica de prevalência, causas, diagnóstico, sinto-
mas, causa e tratamento.

Tabela 1. Apresentação das principais informações de estudos sele-
cioandos para discussão.

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO PRINCIPAL

Otorhino-
laryngology 
Emergen-

cies

LIMA, 
Camila; 
CHAN, 
Kevin.

2018

A incidência e os aspectos clínicos da perda 
auditiva neurossensorial súbita mostram que a 

prevalência tem ligação com e a incidência com o 
sexo e idade, ocorrendo em sua maioria de forma 

unilateral.
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Rised su-
dden sen-
sorineural 
hearing 

loss during 
COVID-19
widespre-

ad.

FIDAN,
Vural; 
AKIN, 
Okan; 

KOYUN-
CU,

Handan.

2021

Dados oficiais da população divulgados em janei-
ro de 2019 e janeiro de 2020 foram usados para 
calcular a incidência da perda auditiva neuros-

sensorial súbitos, onde o principal resultado que 
observado foi o aumento da incidência durante a 

disseminação do COVID-19.

Fatores 
prognosti-

cos na per-
da auditiva 

neuros-
sensorial 

subita 
idiopatica.

  BO-
GAZ,

Eduardo  
Amaro.

2012

Foi avaliado a correlacao prognostica dos fatores: 
idade, genero, vertigem, zumbido, grau de perda 
auditiva inicial, comorbidades, audicao na orelha 
contralateral, tipo de curva udiometrica, tempo 

para inicio de tratamento e outros fatores patolo-
gicos que podem influenciar no desenvolvimento 

da perda auditiva.

Surdez 
neuros-

sensorial 
súbita.

PRADA, 
Sofia 

Parada.

2019

Não existe um esquema terapêutico consensual, 
sendo que são usadas várias armas terapêuticas, 

dado a dificuldade relacionado a etiopatogenia 
desconhecida.

Hearing 
loss in 
adults: 

differential 
diagnosis 
and treat-

ment.

MI-
CHELS,
Thomas 
C.; DUF-

FY,
Maribeth 
T.; RO-
GERS,

Derek J.

2019
Diversas abordagens podem ser usadas para 

detectar a perda auditiva, mas os benefícios da 
triagem são incertos.

Self-report-
ed symp-

toms in pa-
tients with 
idiopathic 
sudden 
senso-
rineural 
hearing 

loss.

SANO, 
Hajime 
et al.

2013

Muitos pacientes com perda auditiva neuros-
sensorial apresentam vários sintomas, como 

dificuldade de audição, desconforto relacionado 
à audição, zumbido e ansiedade. O desconforto 

relacionado à audição afetou fortemente
a qualidade de vida em pacientes

Fonte: Autores, (2021).

Lima e Chan (2018) descrevem que aproximadamente 4.000 
casos de perda auditiva neurossensorial súbita são diagnosticados a 
cada ano. Isso é 1 em 5.000. A maior incidência é em adultos com 
idades entre 50 e 60 anos, com 75% com mais de 40 anos. Perdas 
em uma única orelha ocorrem em 90% a 98% dos casos. Uma mino-
ria apresenta perda em ambas as orelhas. Esses dados aumentaram 
depois da COVID 19, como foi apresentado pela pesquisa de Fidan, 



193

Akin e Koyuncu (2021), a qual mostrou que um dos sintomas recorren-
tes em pacientes que tiveram COVID está relacionado à perda auditiva 
súbita.

Existem cinco áreas de causa possível no diagnóstico dife-
rencial, o estudo de Bogaz (2012) mostra que são os fatores: autoi-
mune; como AIDS, Lupus. Vascular, como circulação extracorpórea, 
células falciformes. Lesões Neurológicas e Neoplásicas, como tumor 
auditivo e / ou cirurgia, enxaqueca, esclerose múltipla. Trauma, como 
concussão, ototoxicidade, fístula perilinfa, fratura do osso temporal e 
Infecção, como herpes (zona), caxumba, sarampo, sífilis, doença de 
Lymes.

Por se tratar de uma doença de emergência que requer diag-
nóstico e tratamento imediato. Porém, de acordo com a pesquisa de 
Prada (2019) a patogênese da perda auditiva neurossensorial súbita 
permanece desconhecida, o que influencia a formulação de estraté-
gias preventivas e terapêuticas. Alguns mecanismos fisiopatológicos; 
incluindo doença vascular, infecção viral, doença metabólica, autoi-
munidade, trauma e combinações de múltiplos fatores são sugeridos 
como as causas da perda auditiva neurossensorial súbita.

De acordo com o estudo de Michels, Duffy e Rogers (2019) 
para avaliação e diagnóstico os pacientes podem ser submetidos a 
diversos tipos de exames, como as avaliações audiológicas padrão 
como condução aérea, condução óssea, audiometria da fala, imitância, 
emissões otoacústicas (EOA) e testes de resposta evocada auditiva 
mostram perda auditiva neurossensorial. Um dos exames audiológi-
cos mais importantes é a avaliação das EOA por ser significativa em 
seu valor prognóstico.

Quando a causa for desconhecida (idiopática), a avaliação 
fonoaudiológica será negativa para os achados físicos. Por isso, Mi-
chels, Duffy e Rogers (2019) também descrevem que o exame de san-
gue pode ser feito para identificar condições como a célula falciforme, 
exame de urina para condições como a presença de sangue ou trigli-
cerídeos, testes sorológicos para condições como sífilis ou HIV e ima-
gens (TC e ressonância magnética) para fraturas e lesões de tecidos 
moles como esclerose múltipla.

A pesquisa de Sano et al. (2013) mostra que 50% a 70% dos 
casos relatam zumbido (ruídos na cabeça) ou alteração do zumbido, 
sensação de plenitude auricular e tontura (vertigem), que é relatada em 
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40% dos casos. O mais importante de todos os sintomas são relatos 
de pacientes sobre perda súbita de audição e o início ou mudança 
na percepção do zumbido. Os pacientes frequentemente apresen-
tam traumatismo cranioencefálico, incidente de levantamento, vôo, 
mergulho autônomo, barulho alto, doença viral recente (gripe), doença 
respiratória superior (30%), cirurgias e / ou alteração na medicação ou 
dosagem.

Segundo Lee et al. (2014) a melhora auditiva foi observada 
na maioria pacientes, que realizaram tratamento imediato, cerca de 
7 dias na maioria dos pacientes, seguida por uma rápida recuperação 
da audição, após tratamento indicado. Os casos que não apresentaram 
melhora em 14 dias provavelmente não recuperariam a audição, pois 
buscaram suporte fonoaudiológico tardio. Isso mostra que quanto mais 
severa for a perda auditiva durante o estágio inicial, menores serão as 
taxas de recuperação auditiva. Pacientes com menos de 60 anos pare-
cem ter melhor prognóstico de melhora auditiva em comparação com 
aqueles com mais de 60 anos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível compreen-
der que alguns casos de perda auditiva súbita podem resultar em sin-
tomas mais duradouros, como perda auditiva permanente no ouvido 
afetado ou desenvolvimento de zumbido, uma condição que envolve 
um som persistente ou contínuo de zumbido ou zumbido no ouvido. 
Por isso, é importante a procura de um tratamento com o profissional 
fonoaudiólogo o mais rápido possível, para que complicações sejam 
prevenidas.

Por se tratar de um problema de saúde pública é importante 
que cada vez mais estudos possam analisar os motivos que levam ao 
desenvolvimento da perda auditiva do tipo neurossensorial e a impor-
tância da atuação direta da fonoaudiologia. O presente trabalho se tor-
na relevante como subsidio para que possíveis pesquisas possam ser 
realizada na busca por mais respostas sobre o contexto abordado, 
assim como esse poder servir como material de apoio para melhor 
compreensão de alunos e profissionais da área.
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CAPÍTULO 13

ANÁLISE DE DADOS DA SAÚDE PÚBLICA REFERENTE À 
ASSISTÊNCIA FONOAUDIOLÓGICA NA 

CIDADE DE MANAUS-AM

CRUZ1, Typhane Viana; MENDES39, Taila Graziela Cavalier; QUEI-
ROZ2, Aulisângela de Souza; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A Fonoaudiologia vem crescendo e ganhando seu espaço 
no Sistema Único de Saúde (SUS), tendo bastante eficácia no que 
tange a promoção de saúde, prevenção, habilitação, reabilitação e 
condutas terapêuticas nos processos de amamentação, respiração, 
deglutição, voz, audição e linguagem oral e escrita desde o nasci-
mento até o envelhecimento do ser humano. O presente estudo tem 
como objetivo pesquisar e apresentar a assistência fonoaudiológica 
no sistema único de saúde da cidade de Manaus-AM e evidenciar a 
aplicabilidade da assistência deste profissional. Metodologia: Trata-
-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, quali-quanti, hipotético, 
descritivo e de análise espaço temporal tendo como fundamentação 
teórica artigos publicados nas plataformas do Scielo, Lilax, PubMed, 
livros e pesquisa em bases de dados do DATASUS, CNES, SES-AM, 
SEMSA e CFFa, com dados secundários que buscou caracterizar a 
oferta de fonoaudiólogos na rede do sistema único de saúde da cidade 
de Manaus. Resultados: Foi observado que o número de fonoaudió-
logos inseridos no Sistema Único de Saúde de Manaus não condiz 
com o número de profissionais registrados pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia no estado do Amazonas, assim esse quantitativo en-
contra-se totalmente mal distribuído, causando ineficiência e descaso 
na saúde pública. Conclusão: Existe uma desigualdade na oferta de 
fonoaudiólogos pela cidade, e essa ausência restringe o acesso da 
população aos serviços deste profissional, gerando uma desigualda-
de, assim se faz necessário mostrar o quanto a classe necessita de 
maior reconhecimento.
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Palavras-chaves: Fonoaudiologia; Equipe multidisciplinar; Saúde co-
letiva; Sistema Único de Saúde.

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde no Brasil possui como diretrizes a 
universalidade, a equidade, a integralidade, além de possuir princípios 
em prol da descentralização, ampliando a participação da população 
e tornando a organização da rede de serviços regionalizado e hierar-
quizado. Instituído pela Constituição Federal de 1988, princípios das 
quais foram forjados através do movimento criado no final dos anos 
setenta, um marco histórico no Brasil, chamado de Movimento da Re-
forma Sanitária Brasileira (MRSB). O movimento teve como objetivo 
principal as mudanças e transformações necessárias na área da saú-
de, totalizando como direito de todos e dever do Estado (SANTOS 
2018). 

Ao longo desse processo de luta, nem todos esses princípios 
e diretrizes eram tratados com a devida importância o que não difere 
dos dias atuais, a busca pela consolidação do sistema de saúde públi-
ca no Brasil, é um dever do Estado, e um direito de todos, tal como das 
classes médicas que possibilitam esse serviço à sociedade. É neste 
contexto que a Fonoaudiologia está inserida e tem demonstrado sua 
vital importância na saúde pública brasileira (BRASIL, 1990). 

A Fonoaudiologia tem crescido e ganhado seu espaço no Sis-
tema Único de Saúde (SUS), tendo bastante eficácia no que tange a 
promoção de saúde, prevenção, habilitação, reabilitação e condutas 
terapêuticas nos processos de amamentação, respiração, deglutição, 
voz, audição e linguagem oral e escrita desde o nascimento até o en-
velhecimento do ser humano. A atuação fonoaudiológica está direta-
mente relacionada à melhoria dos indicadores de qualidade de vida e 
de saúde da população (MOLINI-AVEJONAS, DR et al., apud.,MEN-
DES, VFL. 2007, p.165)

De acordo com Silva et al., (2013), a fonoaudiologia recente-
mente passou a ocupar oficialmente sua posição dentre as profissões 
de saúde atuantes na Atenção Primaria à Saúde (APS). Em conformi-
dade com o Conselho Federal de Fonoaudiologia (2021), no ano vigen-
te a fonoaudiologia ganhou uma nova especialidade reconhecida pelo 
CFFa, efetivou-se percorrendo o caminho dos avanços da profissão 
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no ambiente hospitalar, em especial no atual momento de pandemia 
da imersão em saber interdisciplinar e multidisciplinar especifico do 
ambiente hospitalar.

Diante do aumento das afecções a população manauara, que 
requer uma demanda maior da assistência fonoaudiológica, percebeu-
-se a baixa acessibilidade a esses profissionais habilitados inseridos 
na rede pública de saúde, conforme os dados da base de tabulação 
de domínio público (TABNET), Cadastro Nacional de Estabelecimento 
de Saúde (CNES) e da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Ama-
zonas. Mediante a esta situação, foi que se pretendeu analisar como o 
fonoaudiólogo está inserido no sistema único de saúde para o atendi-
mento da população Manauara no estado do Amazonas.

Com o propósito de responder aos questionamentos, o pre-
sente estudo tem como objetivo geral de pesquisar e apresentar a 
demanda fonoaudiológica no sistema único de saúde da cidade de 
Manaus e evidenciar a eficácia da assistência fonoaudiológica. Além 
de demonstrar a importância do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar e 
nas demais áreas de assistência à saúde, visando um maior reconhe-
cimento da classe profissional da Fonoaudiologia.

Em decorrência da pandemia do COVID-19, levando em consi-
deração ao agravamento da população, foi possível evidenciar através 
de fundamentos bibliográficos que pacientes com manifestações gra-
ves do COVID-19 podem apresentar, além dos quadros respiratórios 
que exigem intubações prolongadas, sequelas neurológicas, central 
e periférica, necessitando do fonoaudiólogo incluso na equipe inter-
disciplinar e multidisciplinar, uma vez que a disfagia é frequentemente 
reportada como sintoma comum em várias condições complexas de 
saúde, desta forma tal profissional atua reduzindo os agravos e pres-
tando assistência nos 3 níveis da atenção à saúde (MATTHAY; ALDRI-
CH; GOTTSet , 2020).

Desta forma para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado 
a metodologia de cunho bibliográfico, quali-quanti, hipotético e descri-
tivo. Estabeleceu-se como universo de análise, livros e artigos publi-
cados em revistas indexadas como Scielo, PubMed e Lilacs com uma 
delimitação temporal de 2010 a 2021 tendo como palavras-chaves: 
Fonoaudiologia; Equipe multidisciplinar; Saúde coletiva; Sistema único 
de saúde, e acervo bibliotecário da FAMETRO, além de uma análise 
na base de dados da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas 
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(SES-AM), Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) e no Departa-
mento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), espe-
cificamente do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde (SCNES) entre os meses de agosto a novembro de 2021.

Ademais esta pesquisa é relevante, uma vez que contribui com 
meio acadêmico, profissional e social. A atuação do fonoaudiólogo na 
assistência básica se faz necessária, uma vez que a fonoaudiologia 
trabalha com todas as fases da vida, e auxilia em todas as atenções a 
saúde, logo é um profissional essencial, que presta serviços a altera-
ções de fala, linguagem, mastigação, deglutição, fonação e audição. 
Através das pesquisas no CNES, foi encontrada uma baixa contrata-
ção de fonoaudiólogos no sistema único de saúde (SUS), os artigos 
encontrados voltados para a saúde pública, relatam a inclusão e im-
portância deste profissional na rede pública, auxiliando na alta dos 
pacientes hospitalizados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, quali-quanti, 
hipotético e descritivo, com dados secundários que buscou caracteri-
zar a oferta de fonoaudiólogos na rede do sistema único de saúde da 
cidade de Manaus, realizou-se uma busca minuciosa em cada depar-
tamento escolhido, bem como, utilizamos como base de pesquisa o 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) DATASUS 
– SEMSA e os seguintes descritores de busca.

Também foi analisado o número de profissionais fonoaudió-
logos da cidade de Manaus registrados pelo Conselho Regional de 
Fonoaudiologia (CREFONO). E de acordo com o número de profis-
sionais encontrados, foi visto que a demanda de fonoaudiólogos nos 
ambientes públicos de saúde mais importantes da cidade ainda é re-
lativamente baixa comparado ao quantitativo de fonoaudiólogos regis-
trados pelo CREFONO.

Dentre as principais bases de pesquisas que compõem esta 
análise na cidade de Manaus, buscaram-se editais de processos se-
letivos e concursos públicos dos órgãos de saúde pública responsá-
veis como a SUSAM, atualmente a Secretaria de Estado de Saúde do 
Amazonas (SES-AM) e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus 
(SEMSA) e constatou-se a quantidade de fonoaudiólogos chamados.
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Também foi explanado estudos e artigos científicos publicados 
e indexados nas bases de dados Scielo, PubMed e Lilacs, com o intui-
to de verificar a eficácia da assistência fonoaudiológica em casos que 
se assemelham com a demanda do SUS. 

Foram identificadas publicações através de descritores prees-
tabelecidos nas bases de dados como, Fonoaudiologia; Equipe multi-
disciplinar; Saúde coletiva; Sistema Único de Saúde. Após as coletas 
de dados conseguiu-se obter 399 artigos no total, desses, foram sele-
cionadas 38 publicações entre artigos e monografias que atendiam ao 
critério de inclusão e exclusão para o trabalho.

Os critérios de inclusão das publicações se basearam inicial-
mente nos descritores acima descritos e compreenderam o período 
preestabelecido entre 2010 a 2021 e como critério de exclusão, publi-
cações que não comtemplasse o tema em questão e não possuísse 
embasamento teórico próximo aos objetivos deste estudo. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Sistema Único de Saúde

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mun-
do, e o único para garantir que todas as pessoas recebam assistência 
abrangente e totalmente gratuita, incluindo pacientes que precisam de 
cuidados ambulatoriais básicos até aos atendimentos altamente com-
plexos. Desta forma a assistência à saúde pública no Brasil começou 
a ser cumprida após a regulamentação da Lei orgânica de saúde nº 
8.080/1990 e a Lei nº 8.142/1990 que constituem as bases jurídicas 
do SUS, e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências (BRASIL, 1990).

 A regulamentação desta lei é um marco social, através de uma 
luta política, onde é visível a democratização no país e o processo de 
descentralização da política. As ações e serviços públicos de saúde in-
tegram a rede regional e hierárquica que constitui o SUS, organizados 
segundo as diretrizes de descentralização, atenção integral, desenvol-
vimento prioritário de atividades de prevenção, sem afetar os serviços 
assistenciais e participação comunitária (BRASIL, 1988). 

Seguindo o pressuposto, o SUS teve grandes mudanças e 
promoveu grandes avanços, como a descentralização e ampliação do 
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seu serviço. Desta forma o sujeito começa a ser visto como um todo e 
não apenas por partes, começa a ser considerado como uma totalida-
de, um ser social, que possui seus anseios e preocupações (MATTA; 
PONTES, 2007).

Para tanto, a área de atuação do SUS buscou se concentrar no 
desenvolvimento e implementação de políticas de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, tendo um grande esforço para estabelecer 
um modelo de saúde que priorize melhorar a qualidade de vida de 
sujeitos e comunidades. Como integrantes de um sistema, as organi-
zações de saúde formam uma complexa rede, que inclui atributos da 
população e do território nacional, da estrutura logística e da gestão 
em saúde (ERDMANN et al., 2013).

Além da recuperação da saúde ou prevenção de doenças, 
cabe salientar o acolhimento dentro da integridade, que é um conjunto 
de ações que fazem com que o sujeito se sinta acolhido com o serviço 
em todos os locais e momentos (FUSSIGER, 2012). Destacando o 
trabalho em equipe e a importância da Equipe de Saúde e Família, tra-
balhando em equipe na Estratégia de saúde na família (ESF) é abor-
dada a importância do trabalho integral dos indivíduos/familiares que 
é facilitada pelos olhares distintos dos profissionais que compõem a 
equipe. Ressaltando que o trabalho em equipe não rompe a dinâmica 
medico-centrada, por isso é necessário desenvolver dinâmicas nos 
fazeres de cada profissional que compõe a equipe, em prol de produzir 
o cuidado em saúde (ARAUJO; ROCHA, 2010).

3.2 Atuação fonoaudiológica no SUS

A partir da década de 1990, ocorreu a inserção do profissio-
nal de Fonoaudiologia nos serviços públicos de saúde com a criação 
da lei 8.080, conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”, que definiu o 
SUS. Com a criação do SUS, os fonoaudiólogos tiveram a oportunida-
de de expandir sua atuação, para os diversos níveis de assistência à 
saúde, incluindo a atenção básica (FUSSIGER, 2012).

A Fonoaudiologia como ciência busca o bem-estar do indivíduo 
e da sua comunidade. Para que esta meta seja atingida torna-se fun-
damental o conhecimento dos caminhos percorridos até o momento 
para que se possa entender o presente e planejar um futuro melhor. 
O serviço de Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde vem cres-
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cendo com o passar dos anos. Muitos conceitos e práticas têm sido 
reavaliados com o intuito de se oferecer um serviço de qualidade e de 
acordo com os preceitos da saúde pública. No entanto, ainda há muito 
a melhorar (MOREIRA, et al., 2008).

Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia (2009), uma 
grande conquista para a Fonoaudiologia no SUS é a Triagem Auditiva 
Neonatal Universal (TANU), a TANU é um direito do recém-nascido, 
garantido pela Lei Federal nº 12.303 desde 2010. É uma estratégia 
que deve ser realizada em todos os recém-nascidos para a identifica-
ção daqueles com grande possibilidade de terem nascido com uma 
deficiência auditiva. A TANU deve ser realizada por profissionais ca-
pacitados e legalmente habilitados. Os fonoaudiólogos e os médicos 
são os únicos profissionais capacitados e habilitados para a realização 
da TANU, de forma a identificar adequadamente os casos suspeitos, 
evitar encaminhamentos desnecessários para diagnóstico e acolher 
com responsabilidade os anseios da família.

Outra grande conquista para a fonoaudiologia foi a lei no 
13.002, de 20 de junho de 2014 que torna “obrigatória a realização do 
Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, em todos os 
hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependên-
cias”, o qual contribui para o diagnóstico precoce de anquiloglossia, 
evitando distúrbios futuros na amamentação e na fala (BRASIL, 2014).

Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), a re-
solução no 604, de 10 de Março de 2021, “Dispõe sobre a criação da 
Especialidade em Fonoaudiologia Hospitalar, define as atribuições e 
competências relativas ao profissional fonoaudiólogo especialista e dá 
outras providências, considerando a necessidade da participação da 
Fonoaudiologia na equipe multiprofissional no ambiente hospitalar”, 
tendo como ênfase a propagação do vírus da covid-19 no Brasil e 
maior atenção e importância da conduta de intervenção e reabilitação 
fonoaudiológica dentro dos hospitais. 

Segundo RELLY, C. D. et al., (2019), apud, KELLY et al., (2017).

A implantação das políticas públicas na fonoaudiologia, especial-
mente no SUS, é uma necessidade real. O alto índice de doen-
ças ligadas ao sistema fonológico na população faz com que a in-
serção do fonoaudiólogo junto às equipes de saúde seja de suma 
importância para promover desde a prevenção até a reabilitação 
do indivíduo. No entanto, a atenção voltada à Fonoaudiologia, 
focado no panorama preventivo e coletivo ainda é falho.
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O fonoaudiólogo está inserido no tratamento e na intervenção 
das neoplasias de cabeça e pescoço, é o profissional da equipe de 
saúde habilitado e responsável pela avaliação, diagnóstico funcional 
e readaptação das funções de deglutição e voz de indivíduos acome-
tidos por câncer da laringe. A importância da terapia fonoaudiológica 
vem ganhando espaço desde a realização da primeira laringectomia 
total para câncer de laringe por Billroth, em 1873, para tratamento de 
um tumor glótico com retirada da laringe, sendo descrita reabilitação 
vocal como parte do tratamento (FIGUEIREDO, 2019).

A atuação do fonoaudiólogo vem apresentando crescimento 
significativo no Sistema Único de Saúde (SUS), em paralelo ao eleva-
do número de ocorrências de distúrbios da comunicação em pessoas 
que recorrem aos serviços de saúde. Foi criado o Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) em 2008, pela portaria 154 do Ministério da 
Saúde, cujo objetivo era ampliar a abrangência e o escopo das ações 
da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção 
das ESF na rede de serviços e o processo de territorialização e regio-
nalização a partir da atenção básica. O fonoaudiólogo do NASF atua 
principalmente nas ações de reabilitação, de saúde mental da criança, 
entre outras (NASF, 2008). 

Em 2012, 841 fonoaudiólogos compunham equipes de NASF 
em todo território nacional, sendo a frequência de 48,1% para NASF 
tipo um e 28,1% para NASF tipo dois (Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - Pers-
pectivas 2013). 

3.3 Riscos à saúde sem a assistência fonoaudiológica

A atuação fonoaudiológica em hospitais é relativamente re-
cente, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento de pa-
cientes internados, mostrando-se uma prática em expansão em vários 
serviços no Brasil, com aumento significativo de pesquisas nessa área 
(PADOVANI, 2007).

Disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas 
neurológicas e/ou estruturais. Pode ser decorrente de traumas de ca-
beça e pescoço, de acidente vascular encefálico, de doenças neu-
romusculares degenerativas, de câncer de cabeça e pescoço, de 
demências e encefalopatias. A disfagia mais frequentemente reflete 
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problemas envolvendo a cavidade oral, faringe, esôfago ou transição 
esofagogástrica. A disfagia ou dificuldade na deglutição pode resultar 
na entrada de alimento na via aérea, resultando em tosse, sufocação/
asfixia, problemas pulmonares e aspiração. Também, gera déficits nu-
tricionais, desidratação com resultado em perda de peso, pneumonia 
e morte (PADOVANI, 2007).

Segundo o Dr. Manoel Jacobsen, neurologista no Hospital Sí-
rio-Libanês, o Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido 
como derrame cerebral, pode causar uma paralisia facial porque ele 
lesiona partes do cérebro que comandam os movimentos da face, 
afetando diversas áreas da qualidade de vida da pessoa acometida 
pelo AVC. Um dos principais sintomas é Dor no rosto, zumbido e dor 
no ouvido, dificuldade para piscar e fechar os olhos, hipomimia facial 
(diminuição ou ausência de expressões faciais), dificuldade de pro-
nunciar algumas palavras, em especial aquelas com as letras P ou B, 
e dificuldade para engolir o que leva muitos pacientes virem a óbito 
por broncoaspiração ou desnutrição. A paralisia facial pode ocorrer em 
pessoas de qualquer idade, mas é mais comum nos adultos, pois eles 
tendem a ser mais afetados pelas diversas causas desse distúrbio 
(Hospital Sírio Libanês, 2017).

A terapia fonoaudiológica na paralisia facial muitas vezes de-
corrente de acidentes vasculares cerebrais (AVC) preconiza reabilitar 
as funções orais tais como a fala, a mastigação, deglutição, sucção e 
a expressividade facial. A intervenção deve ser iniciada precocemente, 
pois a recuperação das funções depende do tipo de comprometimento 
do nervo, grau e duração do tempo de reinervação, bem como as suas 
conexões motoras e sensoriais. Para isso, faz-se necessária a presen-
ça de um fonoaudiólogo dentro do âmbito hospitalar para avaliação e 
intervenção precoce, utilizando-se de exercícios mioterápicos com o 
intuito de trabalhar a musculatura facial e exercícios convencionais 
para reabilitação e qualidade de vida (ROMÃO, 2015)

É fundamental o conhecimento e a valorização de todos os 
profissionais de saúde envolvidos no período pré e pós-gestacional 
para que haja efetividade nos programas de triagem auditiva, tendo 
em vista a detecção precoce da perda auditiva por meio do teste da 
orelhinha. Todo o esforço é válido se existir a consciência imediata dos 
profissionais que atuam diretamente com os bebês, com o intuito de 
dar início ao processo de (re) habilitação (HILÚ, 2017).
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Prevenir a perda auditiva é uma forma de proteger e impedir 
que a criança sofra os efeitos funestos provocados pela falta de es-
timulação auditiva sobre a função da linguagem (RUSSO; SANTOS; 
CORTEZ, 1994). Cerca de 50% das perdas auditivas poderiam ser 
evitadas ou suas sequelas diminuídas, se ocorressem precocemente 
medidas de detecção, diagnóstico e reabilitação (LEWIS, 2003).

O atendimento fonoaudiológico pode ser extremamente impor-
tante, quando se trata promoção da prática do aleitamento materno 
precoce e do desenvolvimento das habilidades sensoriais e motoras 
do recém-nascido. A alta fonoaudiológica precoce pode favorecer a 
diminuição do tempo de internação hospitalar, o risco de infecção ine-
rente a esse ambiente, influenciando, inclusive, a condição psicológica 
da genitora/família e contribuindo para a redução de custos da mater-
nidade (MEDEIROS, 2014).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado de pesquisa nos sites mais populares de pu-
blicação de artigos, monografias e estudos científicos, foi encontrada 
uma quantidade agradável de artigos envolvendo a Fonoaudiologia e 
Saúde Pública, como mostra a figura 1, porém quanto aos critérios de 
exclusão solicitados referentes ao período pré-estabelecido dos anos 
de 2010 a 2021, foi observado uma queda significativa no total de ar-
tigos rentáveis para o estudo em questão.
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Figura 1: fl uxograma da análise de dados

Fonte: Scielo, PUBMED, LILACS

Os resultados seguem apresentados de acordo com a análise 
nas bases de dados do CNES/SEMSA atualizados no segundo se-
mestre do ano de 2021.

Referente aos 12 Centros de Atenção Integral à Criança (CAIC) 
disponibilizados na cidade de Manaus, apenas o CAIC Ana Maria dos 
Santos Pereira Braga disponibiliza de fonoaudiólogo na sua equipe de 
saúde, tabela 1.

Tabela 1: Quantitativo de fonoaudiólogos inseridos no Sistema Único de 
Saúde da cidade de Manaus.

 LOCAL FONOAUDIÓLOGOS ÚLTIMA 
ATUALIZAÇÃO

CAIC
CAIC AFRÂNIO SOARES 0 11/10/2021
CAIC ALBERTO CARREIRA 0 11/10/2021
CAIC ALEXANDRE MENTORIL 0 11/10/2021
CAIC ANA MARIA DOS SANTOS S P 
BRAGA 1 11/10/2021

CAIC DR JOSÉ CONTENTE 0 11/10/2021
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CAIC DR MOURA TAPAJÓS 0 11/10/2021
CAIC DRA JOSEPHINA DE MELLO 0 11/10/2021
CAIC DRA MARIA HELENA F DE 
GOES 0 11/10/2021

CAIC EDSON MELO 0 11/10/2021

Continuação da Tabela 1.

LOCAL FONOAUDIÓLOGOS ÚLTIMA 
ATUALIZAÇÃO

CAIC JOSÉ CARLOS MESTRINHO 0 11/10/2021
CAIC RUBIM SÁ 0 11/10/2021

CAIMI
CAIMI ANA RODRIGUES VIANA 1 11/10/2021
CAIMI ANDRÉ ARAÚJO 1 11/10/2021
CAIMI DR PAULO LIMA 0 11/10/2021

FUNDAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR 
THOMAS 0 17/10/2021

FUNDAÇÃO ALFREDO DA MATTA 0 11/10/2021
FUNDAÇÃO CECON 5 21/10/2021
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 0 11/10/2021
FUNDAÇÃO HEMOAM 1 11/10/2021
FUNDAÇÃO HOSPITAL ADRIANO 
JORGE 5 21/10/2021

HOSPITAL
HOSPITAL CHAPOT PREVOST 1 21/10/2021
HOSPITAL DE COMBATE À COVID 19 0 11/10/2021
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA LESTE 1 21/10/2021

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA OESTE 0 21/10/2021

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL 1 21/10/2021

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA NORTE 4 12/09/2021

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR 
ARISTÓTELES PLATÃO ARAÚJO

0 21/10/2021

HOSPITAL GERAL GERALDO DA 
ROCHA

0 11/10/2021
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HOSPITAL INFANTIL DR FAJARDO 6 11/10/2021
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 
DE AGOSTO

3 21/10/2021

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRAN-
CISCA MENDES

1 21/10/2021

MATERNIDADE
MATERNIDADE ALVORADA 3 21/10/2021
MATERNIDADE AZILDA DA SILVA 
MARREIRO

1 21/10/2021

MATERMIDADE BALBINA MESTRI-
NHO

5 21/10/2021

MATERNIDADE DE REFERÊNCIA 
ANA BRAGA

1 21/10/2021

MATERNIDADE NAZIRA DAOU 0 21/10/2021
MATERNIDADE MUNICIPAL DR MOI-
RA TAPAJOZ

2 21/10/2021

POLICLÍNICA
POLICLÍNICA ANTÔNIO ALEIXO 5 11/10/2021
POLICLÍNICA CARDOSO FONTES 0 21/10/2021
POLICLÍNICA CODAJÁS 13 11/10/2021
POLICLÍNICA GERONTOLÓGICA DA 
UNATI UEA

0 11/10/2021

POLICLÍNICA GOVERNADOR GIL-
BERTO MESTRINHO

4 11/10/2021

POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS 
BRAGA

0 11/10/2021

POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA DA 
UEA

0 11/10/2021

POLICLÍNICA ZENO LANZINI 0 11/10/2021
POLICLÍNICA DANILO CORRÊA 0 11/10/2021
POLICLÍNICA DR JOSÉ LINS 0 11/10/2021
Continuação da Tabela 1. Resultados
Total de locais públicos de saúde analisados = 49

Total de fonoaudiólogos inseridos no SUS = 68     

Período entre 11/10/21 e 21/10/21
Fonte: CNES/SEMSA, 2021.

No que se refere a assistência do idoso, é ofertado 3 Centros 
de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI), onde apenas o CAIMI Dr. 
Paulo Lima não possui fonoaudiólogo em sua equipe. Quanto as Fun-
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dações, a cidade de Manaus oferta 6 unidades, na qual a Fundação de 
Apoio ao Idoso Dr. Thomas, Fundação Alfredo da Matta e Fundação 
de Medicina Tropical não possuem fonoaudiólogos em seu quadro de 
assistência à saúde. 

Com relação aos hospitais, 12 são espalhados por toda cida-
de, sendo que o Hospital de Combate à Covid-19, Hospital e Pronto 
Socorro da Criança (Zona Leste), Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristó-
teles Platão Araújo e Hospital Geral Geraldo da Rocha, não possuem 
fonoaudiólogo em sua equipe. Dentre as 6 maternidades da cidade, 
apenas a Maternidade Nazira Daou não possui fonoaudiólogo em sua 
equipe. 

Relativo as 10 policlínicas ofertadas, a Policlínica Cardoso Fon-
tes, Policlínica Gerontológica da Unati UEA, Policlínica João dos San-
tos Braga, Policlínica Odontológica da UEA, Policlínica Zeno Lanzini, 
Policlínica Danilo Corrêa e a Policlínica Dr. José Lins não disponibili-
zam de fonoaudiólogo.   

De acordo com a pesquisa notou-se que os profissionais atuan-
tes nesses locais de saúde são os que possuem contrato empregatício, 
contrato por tempo determinado, voluntariados, bolsistas e profissionais 
autorizados de serviço particular, somando um quantitativo de 68 fo-
noaudiólogos atuantes no sistema único de saúde.

Através do levantamento desses dados, foi observado que o 
número de fonoaudiólogos inseridos no Sistema Único de Saúde de 
Manaus, não condiz com o número de profissionais registrados pelo 
Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO). Os resultados 
apontam que até dezembro de 2020, data da última atualização da 
CREFONO foram registrados até 1.088 fonoaudiólogos.

Embora se tenha um quantitativo geral de fonoaudiólogos, ra-
zoavelmente agradável em relação a quantidade de locais avaliados, 
isso se um profissional suprisse todas as necessidades de um local 
de saúde, o que ainda seria um descaso levando em consideração a 
necessidade pública em casos que o fonoaudiólogo tem papel impres-
cindível, como observado na literatura, ainda assim esse quantitativo 
encontra-se totalmente mal distribuído, causando ineficiência e des-
caso na saúde pública. O que confirma com os estudos voltados para 
a oferta deste profissional no SUS, onde os resultados indicaram a 
insuficiência de fonoaudiólogo, interferindo na limitação do acesso da 
população a este profissional na rede pública (SANTOS et al., 2017). 
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Foi encontrada uma baixa oferta de fonoaudiólogos nos Centro 
de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. Vale ressaltar que o 
fonoaudiólogo é um dos profissionais aptos a trabalhar com indivíduos 
de todas as faixas etárias, assim desenvolvendo um trabalho comple-
mentar de alta eficiência do aleitamento materno, frente a orientações 
sobre a amamentação, intervenção precoce nos recém-nascidos (a 
termo e pré-termo) que não possuem coordenação entre sucção-res-
piração-deglutição, além de prevenir o desmame precoce e possibilitar 
o vínculo mãe e bebê (MEDEIROS et al., 2017). 

O acompanhamento continua sendo prestado, com o serviço 
de vigilância no desenvolvimento da linguagem e neuropsicomotor da 
criança, para que qualquer atraso ou desvio possa ser tratado preco-
cemente, evitando comprometimento nas outras fases de vida desta 
criança e sua inclusão na sociedade (PIZOLATO, 2016).  

Levando em consideração o número expressivo de baixa dispo-
nibilização da assistência do fonoaudiólogo nos Centro de Atenção In-
tegral à Criança e ao Adolescente e Policlínicas da cidade de Manaus, 
se faz necessário um olhar mais criterioso dos órgãos competentes 
a saúde pública no que tange a promoção, prevenção e habilitação/
reabilitação, uma vez que a fonoaudiologia possui um vasto campo de 
trabalho, abrangendo alterações, afecções e deficiências que interfi-
ram no processo de fala, voz, deglutição, linguagem e audição, o que 
reflete diretamente nas principais funções desempenhadas pelo ser 
humano, como falar, ouvir e deglutir, impactando nas atividades de 
vida diária do indivíduo (RECH, et al., 2018).

O número de profissionais habilitados para a saúde fonoau-
diológica da sociedade também passa a ser escasso nos hospitais e 
prontos-socorros da cidade, tendo em vista que a literatura ressalta a 
escassez de fonoaudiólogos inseridos na unidade de terapia intensiva 
nos hospitais, mesmo esse profissional atuando nas áreas de neo-
natal, pediátrica, queimados, trauma e oncologia. A avaliação de fo-
noaudiologia visa identificar disfagia, dificuldade de deglutir, aspectos 
cognitivos e comunicativos, para traçar uma intervenção na fonoaudio-
logia, reduzindo assim o tempo de internação e obtendo alta hospitalar 
(SILVA et al., 2015).

Outro descaso observado na pesquisa foi que com a crescen-
te condição pandêmica iniciada em 2020 no estado do Amazonas e 
vivenciada até os dias atuais deste estudo, o fonoaudiólogo foi um 
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dos profissionais envolvidos na linha de frente no combate a covid-19 
atuando nos leitos de UTI, nos processos de ventilação mecânica in-
vasiva por meio de traqueostomia e intubação orotraqueal por longa 
duração, o contato desse corpo estranho com a cavidade oral, farín-
gea e laringe, causam redução da motricidade e sensibilidade, com-
prometendo a deglutição, determinando como disfagia (OLIVEIRA et 
al., 2018).

Através da Tabela 1 constatou-se que o hospital de combate a 
Covid-19 não registrou nenhum fonoaudiólogo na cidade de Manaus. 
Relatos da literatura, indicam que pacientes em sua maioria (72,8%) 
necessitam de terapia fonoaudiológica, com pelo menos 3 sessões, 
para poder ter uma alimentação segura, e a reabilitação da deglutição 
precoce favorece a saída do paciente da unidade de terapia intensiva 
(LIMA et al., 2020).

Segundo a lei federal de nº 14.023, de 8 de julho de 2020, no 
“Art. 3º-J: Fonoaudiólogos são considerados profissionais essenciais 
ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública (BRASIL, 
2020).

De acordo com a Tabela 2, houve a comprovação de dados 
através de busca nos editais de concurso e processos seletivos dos 
anos de 2010 a 2021, da SUSAM, atualmente SES-AM (Secretaria de 
Estado de Saúde do Amazonas) e da SEMSA (Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus), e localizaram-se as seguintes informações quanto 
à chamada e quantidade de fonoaudiólogos chamados para a capital 
do estado do Amazonas por meio de processos seletivos e concursos 
públicos.

Tabela 2. Vagas disponíveis para fonoaudiólogos em Manaus no 
setor público SUSAM e SEMSA nos anos de 2010 a 2021.

ANO SUSAM VAGAS ANO SEMSA VAGAS
2010 Processo Seletivo 1 2012 Concurso Público 5
2011 Processo Seletivo 2 2021 Concurso Público Previstas = 5
2014 Concurso Público 49

Fonte: Editais SUSAM e SEMSA

Foi observado que entre o período pré-estabelecido, Manaus 
teve por meio da SUSAM e SEMSA cerca de dois processos seletivos 
e três concursos públicos, na tabela 2 também é mostrado o ano de 
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cada chamada e quantidade de vagas para fonoaudiólogos na cidade, 
informação esta que confirma a ineficiência de fonoaudiólogos no SUS 
(Sistema Único de Saúde) em relação a quantidade de habitantes da 
capital do Amazonas que segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) há 2.255.903 pessoas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que este estudo de caráter analítico, evidenciou 
informações de grande relevância para a classe fonoaudiológica da 
cidade de Manaus, e confirma as hipóteses levantadas ao longo do 
estudo, onde é nítido que existe uma desigualdade na oferta de fo-
noaudiólogos pela cidade, e que essa ausência restringe o acesso da 
população aos serviços deste profissional, gerando uma desigualda-
de, ou até mesmo piorando o quadro clínico de pacientes.

 Assim se faz necessário mostrar o quanto a classe necessita 
de maior reconhecimento, e em paralelo, a literatura mostra ricamente 
a eficácia da assistência fonoaudiológica nos âmbitos de saúde públi-
ca de todo o Brasil, o que tem sido de vital importância para conheci-
mento da comunidade científica de estudos e da sociedade.

 Desta forma, é necessário que seja feito uma reflexão frente a 
essa assistência que se encontra inferiorizada, necessitando de uma 
atenção dos órgãos públicos, uma vez que a área está em crescente 
demanda e busca a cada dia ser implantada nesse sistema que tem 
como princípios do SUS a universalidade, integralidade e equidade.
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CAPÍTULO 14

A RELEVÂNCIA DO TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

FELIX1, Elielton Franco; PAZ42, Fernanda da Silva Barbosa; 
QUEIROZ2, Aulisângela; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A educação inclusiva - que envolve totalmente todos os alu-
nos, incluindo alunos com deficiência ou outros desafios de aprendi-
zagem, em uma educação de qualidade - tem se mostrado particular-
mente eficaz, o trabalho fonoaudiológico é primordial, especialmente 
trabalhando em conjunto com a equipe multidisciplinar da escola. Ob-
jetivo: Esclarecer sobre a atuação fonoaudiológica e educação para 
o desenvolvimento no processo de aprendizagem de crianças com 
necessidades especiais na educação infantil. Metodologia: Esta pes-
quisa foi realizada através de uma revisão da literatura. Os artigos 
foram coletados nas bases de dados Public Medline or Publisher Me-
dline (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO sobre 
o trabalho fonoaudiológico no processo de aprendizagem de crianças 
com necessidades especiais na educação infantil. Para a realização 
da busca utilizou-se os termos “fonoaudiologia”, “aprendizagem” e 
“crianças com necessidades especiais” publicados entre 2005 e 2020 
nos idiomas português e inglês, que descreviam sobre a temática e 
objetivo propostos. Todas as demais amostras foram imediatamente 
excluídas. Resultados: Os fonoaudiólogos trabalham com crianças 
com necessidades especiais. Eles também ajudam aqueles que apre-
sentam atraso de desenvolvimento ou lesões cerebrais traumáticas. 
Alguns dos problemas que abordam em relação à aprendizagem são 
deficiências de linguagem, problemas de voz, gagueira e articulação, 
como quando uma criança tem dificuldade em fazer um determinado 
som e até mesmo engolir. Eles ajudam deficientes auditivos e crianças 
com fissura labial ou palatina que precisam trabalhar para produzir pa-

1  Graduandos do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário FAMETRO. 
E-mails: elieltonffelix98@gmail.com / 
2  Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do Curso de Fono-
audiologia do Centro Universitário FAMETRO. E-mail: aulisangela.queiroz@
fametro.edu.br
3  Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
tário Fametro.
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lavras. Conclusão: Um profissional de fonoaudiologia escolar busca 
prevenir problemas de comunicação, identificando crianças com ne-
cessidades especiais em risco de desenvolver suas habilidades. Eles 
avaliam as habilidades de comunicação dos alunos por meio de ferra-
mentas como testes e, em seguida, avaliam os resultados. 

Palavras-chave: Fonoaudiologia escolar; Dificuldade; Aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

A educação especial é o processo pelo qual os alunos com 
necessidades especiais recebem educação por meio do processo de 
abordar suas diferenças, integrando-os tanto quanto possível no am-
biente educacional típico de seus colegas. O sucesso, medido como 
autossuficiência, desempenho acadêmico e contribuições futuras para 
a comunidade, podem não ser alcançados caso os alunos com neces-
sidades especiais não receberem essa ajuda adicional. No Brasil e 
em muitos outros países, as crianças com necessidades educacionais 
especiais têm o direito por lei de receber serviços e acomodações que 
as ajudarão a ter o melhor desempenho possível e atingir seu poten-
cial acadêmico (SILVA, 2020).

As necessidades especiais podem incluir dificuldades de 
aprendizagem, deficiência de fala e linguagem, distúrbios do espec-
tro do autismo, deficiências cognitivas, distúrbios emocionais e com-
portamentais, deficiências físicas como paralisia cerebral, distrofias 
musculares, deficiências sensoriais como visão ou audição, doenças 
médicas crônicas e qualquer condição que afete o ideal de Educa-
ção. Sempre que possível, as necessidades desses alunos devem 
ser atendidas no mesmo ambiente em que outros colegas aprendem. 
Somente quando o progresso está faltando neste ambiente regular, 
então uma colocação de sala de aula diferente pode ser selecionada 
para sua educação. Essa nova configuração pode incluir menos alu-
nos na sala de aula, mais professores ou um nível mais alto de supor-
te. O processo de mover uma criança de uma sala de aula típica ou 
ambiente educacional para um especialmente estruturado é gradual. A 
ênfase deve se concentrar em encontrar o equilíbrio entre atender às 
necessidades educacionais dos alunos no ambiente menos restritivo 
(MATTOS, 2016; SANTOS, 2019).
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Os fonoaudiólogos às vezes se perguntam que papel deve de-
sempenhar quando solicitados a prestar serviços a um aluno com ne-
cessidades especiais. Os pais também podem se perguntar que tipos 
de serviços devem solicitar ou aprovar para seu filho ou filha. Uma 
vez que os indivíduos com necessidades especiais variam nas várias 
dimensões da comunicação, como a habilidade de falar, comunicar 
necessidades básicas ou conversar, uma única resposta não é possí-
vel. Em vez disso, é possível revisar um menu de opções e ideias re-
lacionadas que podem impactar a seleção de uma entrega de serviços 
para atender às necessidades individuais (MAIA, 2011).

Embora não haja um modelo único para a terapia, algumas 
táticas comuns incluem a adição de tecnologia assistiva ao currículo 
do aluno, criando listas de verificação para exercícios vocais, prática 
de rimas e jogos de palavras, trabalhar nas habilidades de escrita e 
leitura e praticando a consciência fonética (REIS et al., 2018).

O fonoaudiólogo trabalha como parte de uma equipe integrada 
com a escola para atender às necessidades de comunicação e ali-
mentação de crianças. Isso envolve treinamento, avaliação conjunta, 
definição de metas, planejamento conjunto, avaliação e quantidade 
de equipamentos e configuração e revisão de programas de comuni-
cação / alimentação na escola. Também pode incluir trabalho direto 
dentro de um grupo ou ambiente individual ou em sala de aula para 
desenvolver e generalizar especificações (REIS, 2012).

Portanto, torna-se necessário conhecer como as devidas orien-
tações fonoaudiólogicas em crianças com necessidades especiais no 
cotidiano escolar podem ser benéficas. Desta forma, se faz salutar 
realizar a pesquisa, uma vez que compreender os problemas e as 
dificuldades mais comuns enfrentados pelas crianças com necessi-
dades especiais poderá ajudar em uma orientação adequada de uma 
assistência qualificada, que possa atender às necessidades escola-
res. Poderá também ser motivo de reflexão e aprimoramento para os 
profissionais da saúde, em especial o fonoaudiólogo, para que a as-
sistência seja otimizada ao atender pacientes, comunidade escolar e 
famílias que convivem com uma criança com necessidades especiais.

Diante do exposto, surge a seguinte problemática: De que for-
ma a fonoaudiologia educacional poderá contribuir na inclusão a fim 
de proporcionar um ambiente escolar favorável para o desenvolvimen-
to de crianças com necessidades especiais?
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Desta forma, o objetivo geral do presente artigo é esclarecer 
sobre a atuação fonoaudiológica e educação para o desenvolvimento 
no processo de aprendizagem de crianças com necessidades espe-
ciais na educação infantil.

Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão da litera-
tura. Os artigos foram coletados nas bases de dados Public Medline 
or Publisher Medline (PUBMED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
e SciELO sobre o trabalho fonoaudiológico no processo de aprendi-
zagem de crianças com necessidades especiais na educação infan-
til. Para a realização da busca utilizou-se os termos “fonoaudiologia”, 
“aprendizagem” e “crianças com necessidades especiais” publicados 
entre 2005 e 2020 nos idiomas português e inglês, que descreviam so-
bre a temática e objetivo propostos. Todas as demais amostras foram 
imediatamente excluídas.

O profissional deve estar em constante atualização de sua prá-
tica e cada vez mais buscar inúmeras formas para que o aluno com 
deficiência possa usufruir de maneira mais efetiva do maior número de 
recursos disponíveis ao seu aprendizado.
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS

Dado que existe um vasto corpo de conhecimento para se 
extrair quando se trata de métodos quantitativos, os pesquisadores 
tendem a ter uma quantidade substancialmente grande de literatura 
no início e estruturá-la de forma dedutiva. Assim, conforme destacam 
Lakatos e Marconi (2015), enquadrar a revisão da literatura de forma 
dedutiva permite ao pesquisador, no final da revisão da literatura, esta-
belecer de forma clara e mensurável sua (s) questão (ões) e hipóteses 
de pesquisa.

Os artigos foram coletados nos meses de julho a setembro de 
2021 nas bases de dados Public Medline or Publisher Medline (PUB-
MED), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO sobre o trabalho 
fonoaudiológico no processo de aprendizagem de crianças com ne-
cessidades especiais na educação infantil. Para a realização da bus-
ca utilizou-se os termos “fonoaudiologia”, “aprendizagem” e “crianças 
com necessidades especiais” publicados entre 2005 e 2020 nos idio-
mas português e inglês, que descreviam sobre a temática e objetivo 
propostos. Todas as demais amostras foram imediatamente excluídas.



224

Essas investigações são, portanto, importantes, para estabe-
lecer um primeiro passo no caminho que se deve percorrer posterior-
mente, pois carecerão de conclusões definitivas sobre a temática pro-
posta. 

Recorreu-se ao uso da pesquisa bibliográfica, especialmente 
em razão do quadro e pandemia em que se encontra o país e, neste 
caso, não expor os pesquisadores aos riscos desnecessários. Para 
Nascimento (2018), é um dos métodos mais baratos usados   para des-
cobrir uma hipótese. Há uma quantidade enorme de informações dis-
poníveis em bases de dados.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Ensino aprendizagem

Todos precisam aprender. O aluno, ao ser matriculado, recebe 
essa determinação de forma silenciosa e contínua. E começa, então, 
uma corrida para mostrar o que se aprendeu, diariamente. Respon-
dendo ou não, correspondendo ou não, e tudo isso serve para análise 
e redirecionamentos para se chegar ao objetivo: fazer o aluno apren-
der. E todos estão totalmente focados nesse ponto: a gestão da esco-
la, o educador, a família, que se não está, deveria. Nem sempre o alu-
no está preocupado com tais resultados, o que também deveria. Tudo 
isso, em análise, é denominado de processo de ensino aprendizagem. 
O resumo de como encontrar as melhores de formas de aprender, 
ensinar e como se aprende, que é o processo em si.

Vygotsky defendia que é imprescindível que a educação apre-
sente um plano para o desenvolvimento da criança e assim possa ser 
reconhecido o papel indispensável que os professores possuem ao 
disponibilizar o conhecimento para o sujeito da aprendizagem; portan-
to, esse conhecimento é caracterizado como produto de um trabalho 
coletivo. 

A educação acontece à medida que muitos se unem em prol 
de um objetivo: a aprendizagem. A escola, com toda uma equipe ges-
tora, o professor, centro mediador do contexto, o aluno e ainda a fa-
mília. Para que o processo seja eficaz todos precisam entender esse 
processo e valorizá-lo, tendo todos os mesmos objetivos como bem 
comuns. A família tem como objetivo perceber que o filho conseguiu 
aprender algo e que terá melhores oportunidades. Na verdade, o aluno 
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é o maior interessado e a família, tendo essa consciência, acompanha 
o processo de perto. Mesmo o aluno não tendo essa consciência, por 
essa razão a importância da família, responsável legal por direcionar 
os passos desde a mais tenra idade. 

Por certo que o educador e a equipe gestora recebem um sa-
lário por esse trabalho, mas mesmo assim precisa empenho, pois a 
maior recompensa são os bons resultados. Ou seja, a efetivação, o 
êxito do processo de ensino aprendizagem.

Então, o que é processo de ensino aprendizagem? Dias e Me-
deiros (2020) apontam que aprendizagem é visto como um proces-
so mediante o qual o indivíduo adquire informações, conhecimentos, 
habilidades, atitudes, valores, para construir de modo progressivo e 
interminável “suas representações do interno (o que pertence a ele) e 
do externo (o que está “fora” dele)”.

Esse processo ocorre à medida que o indivíduo aumenta a sua 
bagagem de conhecimento. Bagagem está que é adquirida no decor-
rer dos anos, de forma organizada e sistemática, proporcionalmen-
te ao crescimento e desenvolvimento do corpo. E o aluno demonstra 
esse crescimento diuturnamente, de acordo com o que adquire e co-
loca em prática, ou tem seus conhecimentos testados. E para isso 
recebe ajuda de muitos ao seu redor. 

Importante frisar, que cada ser humano tem uma forma de as-
similar o conhecimento e que precisa de um tempo específico e muito 
singular para acomodar tal conhecimento, tendo ainda situações de 
que adquiriram conhecimentos por meio da prática, vivência ou mes-
mo ambientes a que fora exposto que passam por desequilíbrio, quan-
do se percebe que tal conhecimento foi assimilado de forma errada. E 
precisa-se, então de uma desordem, uma quebra, para depois assimi-
lar novos conceitos e colocá-los em prática. Dependendo da idade a 
que se expõe a tal situação pode ser mais difícil ajustar.

3.2 O processo de ensino aprendizagem nos dias atuais

Os processos de ensino aprendizagem não mudaram, mas fo-
ram aprimorados e adaptados de acordo com as mudanças exigidas 
pelo momento. O que se havia como normal era a escola, funcionando 
dentro da sua regularidade, professor e aluno interagindo em salas 
próprias, onde o educador tinha a oportunidade de perceber quando o 



226

aluno estava aprendendo ou quando precisava explicar novamente de-
terminado assunto, visando melhor assimilação. Onde professor tinha 
ao alcance de suas mãos ferramentas que possibilitassem melhorar 
seu trabalho e manter a atenção do estudante, por exemplo. Onde um 
gesto poderia gerar um riso e trazer para si um olhar.

A dinâmica das famílias era tão somente a condução do filho até 
o portão da escola, e alguns raros responsáveis que cuidavam do acom-
panhamento da dinâmica da escola.  Na sua maioria a responsabilidade 
era mínima. O processo era de responsabilidade única da escola.

O professor, autor do protagonismo escolar, agora de sua casa, 
precisou se reestruturar. Modificar seu espaço e montar seu ponto de 
apoio. Dar aula de dentro de casa nunca foi tão testado e retestado. 
Novos aparatos foram introduzidos na rotina e tudo ficou diferente. 
Já não havia mais o calor da conversa solta dos alunos, quer seja 
de assuntos pertinentes às aulas, quer sejam de assuntos alheios ao 
momento. Não se ouvia mais os ruídos de reclamações de colegas im-
portunando uns aos outros, dos livros sendo manuseados e por vezes 
deixados cair no chão da sala.

A rotina agora era diferente. Abrir e fechar grupos, gravar ví-
deos na tentativa de melhorar a explicação e consequentemente o en-
tendimento do assunto do plano, áudios gravados e corrigir atividades 
recebidas por meios eletrônicos. 

No tocante a isso, Diaz (2011) chama a atenção para a seguinte 
situação. É imperial que não se esqueça de que há muita complexida-
de no processo de aprendizagem, pois se revela por meio de muitos 
fatores internos de tipo psicológico e biológico que interagem entre si 
e ambos com o meio externo, e que estão presentes em cada pessoa, 
marcando a individualidade da aprendizagem que se manifesta, por 
exemplo, quando todos recebem o mesmo ensino, porém cada qual 
aprende de forma diferente.

O aluno agora precisa organizar agenda pessoal, ter discipli-
na e avançar nas descobertas praticamente sozinho. As leituras mais 
aguçadas e uso das tecnologias a seu favor eram os únicos apara-
tos disponível. E infelizmente alguns, menos favorecidos, teriam seu 
aprendizado estagnado. Não houve planejamento para tal realidade. 
Não houve organização nem mesmo simulação para algo impensável. 

Todo esse contexto criou certo desequilíbrio que aguçou curio-
sidades e as transformou em realidade. E os medos vieram à tona de 
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formas intensas, mas ao mesmo tempo trazendo respostas que há 
muito atormentava os educadores, por exemplo.

Quanto a isso, esclarece Constin (2020, p. 2010) que “as solu-
ções tecnológicas que, mais recentemente, foram desenvolvidas para 
a Educação não vão substituir os professores. Ao contrário, ainda de 
acordo com o autor “mesmo com a transição demográfica acelerada 
que vivemos, o que os especialistas têm mostrado é que há ainda 
escassez de docentes para realizar um trabalho consistente de prepa-
ração dos alunos para um mundo incerto e complexo”.

O maior medo do educador, ser substituído, fora sanado. Ago-
ra, na atualidade, a preocupação é medir o quanto esse tempo afetou 
o aprendizado dos alunos dessa década, pois assim começam a co-
gitar as perdas, em anos. Após o retorno que se poderão mensurar 
as perdas e assim começar uma análise de como serão superadas, 
mesmo sabendo que se pode ter uma grande surpresa. O ser humano, 
dotado de inteligência indiscutível, pode ter evoluído e elevado a outro 
nível o que se tem pressuposto como processo de ensino aprendiza-
gem. Mas essas respostas só serão analisadas mais adiante. 

3.3 O processo de aprendizagem com alunos com necessidades 
especiais

O aluno, alvo do processo de ensino aprendizagem, é todo 
aquele que esteja em idade escolar, matriculado numa instituição de 
ensino. Tendo ele necessidades especiais ou não. Mas o que pode 
conceituar um aluno deficiente? 

De acordo com Referencial Sobre Avaliação da Aprendizagem 
de Alunos com Necessidades Especiais:

[...] entende-se por crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais aqueles cujas necessida-
des educacionais se relacionem com diferenças determinadas, 
ou não, por deficiências, limitações, condições e/ou disfunções 
no processo de desenvolvimento e altas habilidades/superdota-
ção (SÃO PAULO, 2007, p12).

Destaca-se que esse termo é amplamente difundido quando o 
aluno tem perdas, quer sejam auditivas, visuais, de locomoção ou re-
tardos mentais. Dificilmente se é citado com tanta ênfase para o aluno 
com altas habilidades ou superdotação. O fato é que esse termo pre-
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cisa ser entendido como a necessidade de suporte de qualquer forma 
que fuja da rotina já vivida na escola. Que vai da adaptação de uma 
rampa na escola à aquisição de um computador de última geração.

Todas as deficiências trazem muitas dificuldades para o ser hu-
mano, que o tornam não incapaz, mas com necessidades especiais de 
atendimento, já citadas anteriormente, que por vezes o acompanham 
na vida desde a mais tenra idade e permanecerão a acompanhar. A 
escola recebe esses indivíduos e precisam detectar tais necessidades 
e, assim, iniciar o processo de ensino aprendizagem. 

É fato que já existem cursos de formação à disposição das 
equipes gestoras e docentes, porém, muitos chegaram após a inserção 
dos alunos em turmas regulares e muitos docentes ainda estão na 
busca por entender melhor essas demandas e, assim, poder auxiliar 
melhor quem precisa de ajuda específica. 

Cada aluno com suas especificidades e pouquíssima forma-
ção. Nos últimos anos foram incluídos nas salas de aulas os profes-
sores auxiliares da vida escola, que vieram a facilitar as atividades 
tanto do educador quanto dos alunos, pois há diversos processos para 
diversas necessidades. Não há processos pré-determinados que vá 
resolver a vida desses alunos, mas à medida que professor e aluno se 
aproximam, as dificuldades vão sendo amenizadas.

Frias (2009) assevera que a garantia de uma educação de 
qualidade para todos revela-se por meio de um redimensionamento 
da escola no que consiste não somente na aceitação, mas também 
na valorização das diferenças. Esta valorização se efetua pelo resgate 
dos valores culturais, os que fortalecem identidade individual e coleti-
va, bem como pelo respeito ao ato de aprender e de construir.

 O ponto crucial para que exista um processo de ensino apren-
dizagem com alunos deficiente é a aceitação. Pois a partir do momen-
to que há uma aceitação por parte de todos, os avanços virão. Nesses 
todos está incluído não apenas docente e discente, mas toda a escola 
e também familiares. Acreditar que é possível é o começo adequado.

Cada aluno possui seu tempo de aprendizado e suas limita-
ções. Que precisam ser detectadas e respeitadas. Dessa forma o 
processo de ensino aprendizagem terá grandes chances de alcançar 
êxito.
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3.4 O fonoaudiólogo no contexto escolar e sua atuação junto 
aos alunos com necessidades especiais

A Fonoaudiologia no Brasil surgiu diretamente ligada à educa-
ção na década de 20, com o intuito de padronizar a língua oficial do 
país que, segundo opiniões nacionalistas, encontrava-se contaminada 
pela diversidade cultural e dialetal oriundas dos movimentos migrató-
rios da época. Essas ações culminaram com a instauração dos cursos 
de nível superior, levando a Fonoaudiologia a se distanciar da edu-
cação e assumir um caráter clínico e tecnicista, tendo como foco de 
preocupação alterações já instaladas (MAIA, 2011).

A Fonoaudiologia, atualmente, volta a conquistar espaço jun-
to à educação, assumindo esse ambiente como um vasto campo de 
atuação. O fonoaudiólogo na escola pode atuar na prevenção e na 
promoção de saúde. A Fonoaudiologia escolar visa à criação de con-
dições favoráveis e eficazes para que as capacidades de cada um 
possam ser desenvolvidas ao máximo (MARANHÃO et al., 2018).

O desenvolvimento da criança depende das oportunidades de 
aprendizagem oferecidas pelo mundo que a cerca. Ao ingressar na 
escola, a criança transpõe o limiar da família e passa a conviver com 
pessoas de sua idade, descobre novos valores e vivencia novas ex-
periências. Para muitas delas, o convívio social proporcionado pela 
escola oferece possibilidades que a família, muitas vezes, não tem 
condições de oferecer (MATTOS, 2017).

“Para Zorzi (2019), a Fonoaudiologia veio em resposta a uma 
necessidade de atendimento ao sujeito portador de diversas dificulda-
des relacionadas à comunicação”, quem quer que seja esse portador 
ou quaisquer que sejam as suas dificuldades, de forma que atua em 
qualquer campo no qual seus conhecimentos teóricos e práticos se-
jam solicitados.

Martins (2017) corrobora a visão de Zorzi quando afirma que 
se acredita que o fonoaudiólogo enquanto profissional que atua nas 
áreas de comunicação oral e escrita, fala, voz e audição, tem muito 
a oferecer tanto para as crianças deficientes quanto para as crian-
ças não deficientes. O diagnóstico diferencial é a chave da resolução 
dos problemas, porque indivíduos com atraso simples de linguagem, 
dispraxia da fala, desordem pragmático-semântico, agnosia auditiva, 
falhas na discriminação ou no processamento auditivo ou a inadequa-
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da estimulação no lar e ainda com retardo mental ou hiperatividade, 
não podem ser confundidos nas suas características. Dessa forma, 
necessitam de uma análise mais global e integrada dos sintomas ou 
distúrbios, por parte do fonoaudiólogo, auxiliando na definição do diag-
nóstico correto e terapia mais adequada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A terapia da fala e da linguagem no processo de ensino e 
aprendizagem em crianças com necessidades especiais abrange 
uma variedade de métodos, dependendo dos pontos fortes e fracos 
de cada indivíduo. Muitos estudos mostram que os fonoaudiólogos se 
dedicam a ensinar aos alunos uma maneira de se comunicar funcional 
e socialmente com outras pessoas dentro da comunidade escolar e 
mais tarde na vida. Fonoaudiólogos experientes e qualificados conti-
nuam a desenvolver seus conhecimentos para utilizar as mais recen-
tes pesquisas e técnicas de terapia na prática baseada em evidências 
(BELLO; MACHADO; ALMEIDA, 2012).

Os fonoaudiólogos voltados à educação estudam uma varieda-
de de métodos para lidar com as necessidades de comunicação dos 
estudantes exibindo várias desordens e / ou síndromes que incluem 
distúrbios do espectro do autismo, Síndrome de Down, síndrome de 
Rett, paralisia cerebral, síndrome de William, Síndrome de Angelman, 
deficiências de desenvolvimento, e outras síndromes genéticas raras. 
Eles são treinados para fornecer serviços para atender todas as áreas 
da fala e da linguagem, incluindo linguagem receptiva, processamento 
auditivo, linguagem expressivos, linguagem pragmática e comunica-
ção social, articulação, voz e distúrbios de fluência, bem como disfa-
gia, motricidade oral e necessidades alimentares (TAKASE; CHUN, 
2010; SANTOS; NASCIMENTO, 2021).

Visto que a comunicação é uma habilidade integral para a vida, 
os alunos são incentivados a expressar seus desejos, necessidades, 
pensamentos, ideias e sentimentos utilizando uma abordagem de 
comunicação total. Por meio de um ambiente carinhoso e de apoio, 
embora desafiador, a terapia se concentra no desenvolvimento dos 
relacionamentos dos alunos para atingir todo o seu potencial de comu-
nicação (GERTEL; MAIA, 2011; RIOS, 2011).

Para compreender as dificuldades de linguagem e o impacto 
que elas podem ter, é necessário estar ciente das dificuldades que 
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as crianças provavelmente enfrentarão e dos grupos de crianças que 
podem estar em risco específico. O conhecimento sobre esses dois 
aspectos potencialmente apoia o desenvolvimento de melhores servi-
ços e melhora a comunicação entre os profissionais. No entanto, não 
há comportamentos de linguagem inequívocos que permitem que os 
problemas de linguagem sejam identificados de uma forma confiável e 
válida. Vários comportamentos iniciais de linguagem foram propostos 
como marcadores de distúrbios de linguagem. Por exemplo, a falha em 
produzir sentenças de três ou mais palavras aos três anos de idade 
pode servir como um marcador de problemas posteriores. No entanto, 
o debate continua sobre se esses marcadores podem prever proble-
mas no ingresso na escola e menos atenção ainda aos indicadores 
dos tipos de comportamento de linguagem que podem ser evidentes 
em contextos de sala de aula. Por exemplo, embora tanto a incapaci-
dade de seguir instruções verbais quanto à de não ouvir quando falado 
foram identificados como marcadores de problemas de linguagem. 

Recentemente, uma meta-análise da precisão diagnóstica de 
três desses marcadores, tempo verbal, repetição de não palavra e re-
petição de frase, concluiu que estes eram, na melhor das hipóteses, 
sugestivos de um comprometimento da linguagem. Além disso, tem 
havido pouca atenção aos indicadores de dificuldades de fala e lin-
guagem com crianças com necessidades especiais em idade escolar 
(GERDEL; MAIA, 2011; MARTONS, 2012).  

Em contraste com o trabalho limitado que examina o comporta-
mento de linguagem na sala de aula que pode indicar que uma criança 
tem uma dificuldade de fala ou linguagem, há uma melhor compreen-
são das implicações educacionais e sociais quando tais problemas 
estão presentes. No entanto, a distinção entre fala e linguagem rara-
mente é um foco nesses contextos. 

Crianças com necessidades especiais com dificuldades de lin-
guagem tendem a ter resultados educacionais mais fracos, mas os 
dados sobre crianças com problemas de fala são escassos. Existe 
um alto risco de dificuldades na alfabetização para ambos os grupos. 
Além disso, as dificuldades na produção de texto escrito foram rela-
tadas principalmente para crianças com dificuldades de linguagem, 
em vez de problemas de fala (ALVES; CASTRO; REZENDE, 2008; 
BELLO; MACHADO; ALMEIDA, 2012).

É provável que esses desafios tenham um impacto direto nas 
atividades em sala de aula e, potencialmente, nas maneiras como 
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os profissionais conceituam as necessidades das crianças. Embora 
haja algumas evidências de que os professores estão cientes de que 
os problemas de linguagem levam à alfabetização e às dificuldades 
de comportamento, praticar o entendimento do fonoaudiólogo sobre 
esses pontos é essencial para evidências de compreensão limitada 
sobre a relação entre problemas de linguagem e essas dificuldades. 
Além disso, atualmente há pouca evidência sobre se professores e 
fonoaudiólogos distinguem entre os impactos das dificuldades de fala 
e linguagem em contextos educacionais com crianças com necessida-
des especiais (RAMOS; ALVES, 2008; GARCEZ, 2019).

A tabela 1 apresenta de forma objetiva e sistematizada pontos 
fundamentais debatidos com base na literatura estudada.

Tabela 1. Pontos fundamentais debatidos na literatura

AUTOR ANO
TÍTULO

CITAÇÃO

Ramos 
e Alves 2008

A fonoaudiologia na 
relação entre escolas 

regulares de ensino fun-
damental e escolas de 
educação especial no 
processo de inclusão.

campo da fonoaudiologia no 
processo de inclusão mos-
tra-se extenso e aberto. Sua 
atuação na promoção da saú-
de em âmbito escolar depende 
diretamente da interdisciplinari-
dade entre serviços da área da 
Educação e da Saúde, além da 
parceria entre fonoaudiólogos, 
educadores e pais.

Takase 
e Chun 2010

Comunicação e inclusão 
de crianças com altera-
ções de linguagem de 
origem neurológica na 
perspectiva de pais e 

educadores.

O sistema de educação brasi-
leiro tem passado por diversas 
transformações em prol de mu-
danças que proporcionem uma 
política inclusiva. Estudos rela-
tivos à comunicação e inclusão 
de crianças com alterações de 
linguagem de origem neuroló-
gica necessitam, no entanto, 
de maior atenção, particular-
mente no âmbito da Fonoau-
diologia.
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Belo, 
Macha-

do e 
Almei-

dea

2012
Parceria colaborativa 
entre fonoaudiólogo e 
professor: análise dos 

diários reflexivos

A parceria pode ocorrer de 
forma facilitadora, ao visar às 
dificuldades de comunicação, 
linguagem e fala, demonstran-
do que a consultoria colabora-
tiva pode potencializar a ação 
da professora e envolver todo 
o contexto educacional.

Gertel e 
Maia 2011

O fonoaudiólogo e a 
escola – reflexões acer-
ca da inclusão escolar: 

estudo de caso

Considera-se significativo o pa-
pel do fonoaudiólogo no aten-
dimento à Escola de modo que 
terapeuta e educador propiciem 
o respeito à singularidade de 
cada criança.Prover condições 
e estratégias para que a Escola 
se transforme em um ambiente 
favorável para o desenvolvi-
mento da criança com necessi-
dades especiais favorece mu-
danças na constituição de suas 
relações interpessoais e abre 
caminho para que se consolide 
sua inclusão na comunidade.

ALVES; 
CAS-
TRO; 
RE-

ZENDE

2008

A contribuição da fo-
noaudiologia na educa-
ção inclusiva em esco-
las de educação infantil 
no município de Betim, 

MG.

Acredita-se que a Fonoaudio-
logia tem muito a contribuir 
na educação inclusiva, junto 
a uma equipe multidisciplinar, 
ambas envolvidas com a inclu-
são de alunos com necessida-
des educacionais especiais e 
em prol de uma vida mais sau-
dável.

Fonte: Autores, (2021).

5 CONCLUSÃO

Com a realização da presente pesquisa foi possível confirmar 
a necessidade de reforçar as ações fonoaudiológicas na escola, espe-
cialmente aos alunos com necessidades bem como a parceria entre 
fonoaudiólogos e professores. 

Por outro lado, a educação, como segundo sistema ao qual 
o sujeito se integra, trabalha junto à sociedade para que, cada vez 
mais, fonoaudiólogos sejam convocados a promover a saúde através 
da prevenção, avaliação, diagnóstico e reabilitação da linguagem e 
requer que a família esteja cada vez mais presente nesse processo 
como co-terapeuta.
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O envolvimento desses elementos – fonoaudiólogo e família 
– em ações colaborativas dentro da escola especial, pois, traduz-se 
na crença de que este fato pode acarretar o sucesso das terapias 
fonoaudiológicas.
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CAPÍTULO 15

ATUAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO NA ESTÉTICA FACIAL A 
PARTIR DA TERAPIA MIOFUNCIONAL EM CASOS 

DE MORDIDA ABERTA

NEGREIROS, Rafaely Botelho de; MONTEIRO, Rebeca França; 
QUEIROZ, Aulisângela da Silva; AROUCHE, Joab de Souza

Resumo: Sabe-se que a mordida aberta é uma alteração complexa 
com características distintas e tratamento precoce, envolve a parti-
cipação do fonoaudiólogo em conjunto com o profissional de odon-
tologia como forma de tratar a má oclusão. Objetivo: identificar as 
possíveis atuações do fonoaudiólogo estético por meio da terapia mio-
funcional em casos de mordida aberta. Metodologia: Referem-se a 
uma revisão bibliográfica, de cunho descritivo, de forma qualitativa, a 
partir de materiais on-line constituídos de tese, dissertações, artigos 
e livros on-line. Resultados: Apresentar a terapia miofuncional e a 
atuação do fonoaudiólogo na estética facial. Conclusão: Desta forma, 
a terapia miofuncional é desenvolvida para corrigir o desiquilíbrio da 
musculatura buco facial e hábitos anormais da deglutição, visto que a 
estética vem para aprimorar o funcionamento do paciente buscando 
os resultados harmoniosos.

Palavras-chave: Fonoaudiólogo; Mordida Aberta; Terapia Miofuncional.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo foi idealizado a partir da percepção que a fonoau-
diologia estética enquanto nova área da fonoaudiologia, que tem por 
objetivo de modificar posturas, aprimorar funções e alcançar equilíbrio 
miofuncional mais satisfatório, buscando resultados mais harmoniosos. 

Nessa perspectiva os tratamentos de mordidas abertas envol-
vem não somente a utilização de aparelhos ortodônticos e exercícios 
fonoaudiológicos voltados a correções do posicionamento dos den-
tes e consequente restabelecimento das estruturas musculares dos 
lábios, língua e bochechas, trazendo como vantagens do tratamento a 
questão estética, da fala, da respiração e da mastigação. 

Dentes desalinhados podem causar mau funcionamento da 
língua ou defeitos da fala, por exemplo. Depósitos de gorduras nas 
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bochechas ou lábio inferior entre as fileiras de dentes também são 
responsáveis   pelo desalinhamento dentário (CARDOSO, 2018). Com 
isso, perturbações na coordenação dos músculos podem, por sua vez, 
levar a movimentos dentais indesejáveis   e dentes desalinhados. A te-
rapia miofuncional, em combinação com a terapia de proteção orto-
dôntica, por exemplo podem ajudar (ALVES et., 2021).

Conforme Migliorucci; Passos; Berrettin-Felix (2017), a terapia 
miofuncional foi desenvolvida para tratar com sucesso as disfunções 
da língua, lábios, bochecha e músculos mastigatórios e para prevenir a 
ocorrência de desalinhamentos de dentes e mandíbula. Ortodontistas, 
fonoaudiólogos e fisioterapeutas trabalham em conjunto no tratamento 
dos distúrbios miofuncionais. 

Concordam Lepri (2020) e Pernambuco; Assenço (2020) que 
os distúrbios miofuncionais afetam especificamente os músculos ex-
ternos e internos da boca. Devido a esses distúrbios, a tensão mus-
cular e os padrões de movimento são prejudicados (posição incorreta 
de repouso da língua, padrões incorretos de deglutição, distúrbios de 
pronúncia). 

As causas de tais distúrbios miofuncionais são diversas e se 
desenvolvem principalmente na infância. As causas podem ser, por 
exemplo: mamadeira com tetina inadequada, hábitos como chupar o 
dedo ou roer as unhas, respiração nasal obstruída e anomalias de 
crescimento (LEPRI, 2020).  Além disso, os distúrbios podem ser 
adquiridos por herança genética (PERNAMBUCO; ASSENÇO, 2020).

Sabe-se que o uso excessivo de chupetas ou sucção perma-
nente do polegar pode levar a deformações permanentes das man-
díbulas e dentes desalinhados, além de distúrbios miofuncionais. As 
alterações musculares na região da face e cavidade oral podem ser 
tratadas. As chamadas terapias miofuncionais (TMF) utilizadas para 
esse fim são realizadas principalmente por fonoaudiólogos e, mais ra-
ramente, por ortodontistas.

Para corrigir disfunções musculares de língua, mandíbula e 
face, além do manejo músculo e função, o foco é livrar-se de maus há-
bitos como chupar o dedo ou usar chupeta. A função terapêutica nas 
estruturas de cabeça e pescoço é normalizar as disfunções muscula-
res com a ajuda de exercícios especiais (CARVALHO; SILVA, 2020).

A terapia miofuncional na estética facial, na medida em que 
a fonoaudiologia estética se constitui um amplo campo de atuação, 
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contribuindo assim tanto para um melhor entendimento da relação es-
tética e fonoaudiologia como para a sociedade. O estudo foi idealizado 
a partir da percepção que a fonoaudiologia estética enquanto nova 
área da fonoaudiologia, que tem por objetivo de modificar posturas, 
aprimorar funções e alcançar equilíbrio miofuncional mais satisfatório, 
buscando resultado mais harmonioso. 

Uma vez que a mordida aberta enquanto uma anomalia com-
plexa de características distintas e de difícil tratamento, envolve a par-
ticipação do fonoaudiólogo em conjunto com profissionais de odon-
tologia como forma de se tratar a má oclusão. Nessa perspectiva os 
tratamentos de mordida abertas envolvem não somente a utilização de 
aparelhos ortodônticos e exercícios fonoaudiólogicos voltados à corre-
ção do posicionamento dos dentes e consequente o restabelecimento 
das estruturas musculares dos lábios, língua e bochechas, trazendo 
como vantagens do tratamento a questão estética, da fala, da respira-
ção é da mastigação.

 Sendo assim a atuação fonoaudiológica na estética facial nes-
ses casos foi comprovada sua relevância, pois elas fizeram efeito em 
pacientes que buscaram orientação e terapias necessárias, trazendo 
de volta uma face harmoniosa, de rugas e marcas de expressão, in-
fluenciando a autoestima do paciente. Visto que a terapia miofuncional 
orofacial em casos de mordida aberta é um método de tratamento 
eficaz, na perspectiva da fonoaudiologia estética.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo tem como procedimento bibliográfico, abor-
dagem qualitativa e sistemática. A bibliografia embasa o trabalho a 
ser desenvolvido com os argumentos necessários para a correlação 
e entendimento do leitor relativo ao assunto descrito, para atingir os 
objetivos deste estudo.

Quanto à natureza tem abordagem qualitativa sem excluir os 
aspectos quantitativos. Ressalta-se que se utilizará a abordagem qua-
litativa, que conforme Aquino (2017) é utilizada para garantir a preci-
são dos resultados obtidos pelos números, com possibilidade de aná-
lise da frequência e incidência de determinado fenômeno. 

Como objetivo metodológico adotar-se-á a pesquisa sistemá-
tica que “expõe as características de uma determinada população ou 
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fenômeno, demandando técnicas padronizadas de coleta de dados 
(PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p. 127)”. 

Utilizou-se descritores como etiologia da mordida aberta, atua-
ção do fonoaudiólogo na estética facial, terapias miofuncionais em 
mordida aberta. Os estudos se concentraram notadamente em estu-
dos realizados por fonoaudiólogos e profissionais de odontologia. 

Espera-se com isso, contribuir para um melhor entendimento 
da etiologia da mordida aberta e da terapia miofuncional como uma 
das áreas de atuação dos fonoaudiólogos. 

Este artigo, devido às especificidades anteriormente comenta-
das, tem as amostras coletadas pelas seguintes ferramentas: 

• Livros e revistas de acervo – físicos e e-book´s nas plata-
formas das editoras e depositadas em plataformas on line tais como 
Scielo, MedLine, Peródicos Capes e Bireme.

• Artigos e dissertação disponível em bases de dados eletrôni-
cas - LILACS, Scielo, Domínio Público e de Instituições que tratam do 
tema abordado.

As pesquisas se concentraram prioritariamente no período de 
2014 a 2021. De posse dos dados coletados por meio da pesquisa 
bibliográfica, procedeu-se a estratificação dos dados e elaborados 
elementos gráficos (tabelas, gráficos e infográficos) que permitiram 
contextualizar a temática desse estudo.  Portanto, pretende-se dessa 
forma ter-se o embasamento necessário para contextualizar o tema 
cerne desse estudo.

3. FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA
3.1 Fonoaudiologia na estética facial

O fonoaudiólogo é um profissional que diagnostica distúrbios 
relacionados à linguagem (comunicação) e estruturas correlaciona-
das. Este profissional da saúde é responsável   por encontrar a causa e 
os sintomas de pacientes e estabelecer um plano de tratamento para 
eles (SILVA, 2020).

Desenvolvida por fonoaudiólogos especializados em Motricida-
de Orofacial, a Fonoaudiologia Estética Facial suaviza rugas e marcas 
faciais para devolver a harmonia ao rosto, além de ajudar por meio de 
terapias miofuncionais a recuperar a autoestima do paciente (LEPRI, 
2020; BARBOSA, 2018).



240

Fonoaudiólogos que estudam as habilidades motoras por meio 
da prática clínica descobriram que, ao usar os músculos faciais para 
corrigir problemas de mastigação, deglutição, respiração, sucção, 
postura e falam, mudanças significativas ocorreram na parte lateral 
da face. 

Anteriormente, pacientes com aspecto flácido, olhos flácidos, 
lábios largos, rostos rachados e sem vida passavam a exibir um rosto 
mais equilibrado, um rosto mais hidratado e um aspecto renovado, 
somados ao retreinamento e correção da função oral. Assim sendo:

Dentro das áreas de especialidade em Fonoaudiologia tem se 
a Motricidade Orofacial, que segundo a Sociedade Brasileira 
de Fonoaudiologia está envolvida com a musculatura de toda a 
face e das suas funções atuando na prevenção, avaliação, diag-
nóstico e tratamento incluindo dentro deste campo de atuação a 
área de Motricidade Orofacial com finalidade estética (SOARES, 
2018, p. 10).

A Fonoaudiologia Estética Facial utiliza-se das técnicas tera-
pêuticas de relaxamento, alongamento, massagem, tonificação e forta-
lecimento muscular para melhorar a consciência e treinamento para o 
uso equilibrado dos músculos faciais nas funções cotidianas fornecer.
 
3.2 A etiologia da mordida aberta

No sentido etimológico, a fonoaudiologia é a articulação per-
feita de uma língua. Porém, esse termo é mais utilizado na expressão 
“fonoaudiologia”, que visa corrigir disfunções articulares e que abran-
ge a reabilitação da voz, fala, linguagem oral e escrita (DE MATOS et 
al., 2019). O fonoaudiólogo é, portanto, um terapeuta que cuida dos 
distúrbios da comunicação oral e escrita em crianças, adolescentes, 
adultos ou idosos, com o objetivo de prevenção e reabilitação, de re-
mediação.

Para Dos Santos et al., (2018), o fonoaudiólogo é um apoio do 
médico e/ou cirurgião dentista, que realiza uma reabilitação após ter 
realizado uma avaliação (avaliação das afecções) mediante prescri-
ção médica. Após esta avaliação, e em função do diagnóstico estabe-
lecido, solicita o prévio acordo ao serviço médico da entidade segu-
radora de saúde do segurado, e este de acordo com a nomenclatura 
dos atos. 
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Como tal, trabalha em conjunto com clínicos gerais ou espe-
cialistas: otorrinolaringologistas, pediatras, psiquiatras, neurologistas, 
médicos de reabilitação funcional, gerontologistas, etc.

A complexidade da mordida aberta é atribuída a uma com-
binação de fatores esqueléticos, dentários, de tecidos moles e ha-
bituais. Múltiplas estratégias de tratamento voltadas para diferentes 
etiologias de mordida aberta anterior têm sido propostas (MARTINS 
et al., 2021). 

No entanto, a tendência de recidiva após o tratamento orto-
dôntico convencional ou cirúrgico tem sido indicada, aliada a terapia 
miofuncional desenvolvida por fonoaudiólogos.

Conforme Carvalho, Silva e Maciel (2020), a mordida aberta é 
considerada uma das deformidades odonto faciais mais desafiadoras 
de tratar. A etiologia das más oclusões de mordida aberta é multifato-
rial e várias teorias foram propostas, incluindo fatores genéticos, ana-
tômicos e ambientais. 

O diagnóstico e as modalidades de tratamento variam de acor-
do com a etiologia. A falha na adaptação da postura da língua subse-
quente ao tratamento ortodôntico e / ou cirúrgico pode ser a principal 
razão para a recidiva da mordida aberta anterior (SILVA et al, 2020). 

3.3 Mordida aberta: uso da terapia miofuncional na perspectiva 
da fonoaudiologia estética 

Afirma Arroyo et al., (2017) que mordida aberta pode ter cau-
sas múltiplas, entre elas a funcional, que se constitui na interposição 
lingual durante a fala, por sucção do polegar ou chupeta quando crian-
ça. Do ponto de vista da estrutura esquelética, essa pode ser ocasio-
nada por distúrbios do crescimento facial.

Também é necessário instalar aparelho odontológico mul-
tianéis que podem ser associadas a um sistema de ligas elásticas para 
a correção da morfologia. Porém, grande parte desses problemas é 
resolvida por terapias miofuncionais e a atuação de fonoaudiólogos 
(POMPÉIA et al., 2017).

Conforme Da Cunha et al., (2021), a terapia miofuncional é um 
retreinamento para corrigir a sobreposição da língua e a deglutição 
incorreta. Frequentemente, é prescrito para pessoas que apresentam 
deglutição anormal, geralmente causada pela colocação da língua, 
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resultando em má oclusão dos dentes. A sobreposição da língua é o 
hábito anormal de colocar a língua entre os dentes antes e durante o 
ato de engolir. 

Explica Melo (2019) que durante uma deglutição normal, a lín-
gua deve ser colocada no céu da boca e não entre os dentes. A so-
breposição da língua, muitas vezes combinada com uma posição de 
repouso também entre os dentes, pode levar à mordida aberta ao inibir 
a erupção normal dos dentes e empurrar os dentes e os ossos para 
fora do rosto. 

Uma vez que a mordida aberta enquanto uma anomalia com-
plexa de características distintas e de difícil tratamento, envolve a par-
ticipação do fonoaudiólogo em conjunto com profissionais de odonto-
logia como forma de se tratar a má oclusão.

Lepri (2020) destaca que as causas de muitas más oclusões 
dentárias e mandibulares são miofuncionais, ou seja, são diretamente 
atribuíveis a uma doença do aparelho muscular da boca e da face.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Concordam Lepri (2020) e Pernambuco; Assenço (2020) que 
os distúrbios miofuncionais afetam especificamente os músculos ex-
ternos e internos da boca. Devido a esses distúrbios, a tensão mus-
cular e os padrões de movimento são prejudicados (posição incorreta 
de repouso da língua, padrões incorretos de deglutição, distúrbios de 
pronúncias). 

As causas de tais distúrbios miofuncionais são diversas e se 
desenvolvem principalmente na infância. As causas podem ser, por 
exemplo: Mamadeira com tetina inadequada, hábitos como chupar o 
dedo ou roer as unhas, respiração nasal obstruída e anomalias de 
crescimento (LEPRI, 2020). 

Assim, a tabela 1 reúne as principais intervenções fonoaudio-
lógicas em casos mordida aberta em contrapartida o favorecimento da 
harmonização facial.
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Quadro 1: Atuação do Fonoaudiólogo na estética facial a partir da 
terapia em caso de mordida aberta.

Obra Autor Ano Principais Citações 
Tratamento 
precoce da 

mordida 
aberta an-

terior

ARROYO, 
Ione Ra-
faela et al

2017

As discrepâncias verticais consistem em um 
dos maiores desafios á clinica ortodôntica, pois 
aqueles pacientes que apresentam padrão de 
crescimento vertical devem ser tratados com o 
máximo cuidado.

Tratamento 
de mordi-
da aberta 
anterior 

com terapia 
miofuncional 
– relato de 

caso

POMPEIA, 
Livia Eisler 

et al
2017

Os autores abordam alguns aspectos técni-
cos sobre o Myobrace®, aparelho miofuncional, 
seguindo-se da apresentação de um caso clíni-
co que descreve o tratamento de uma pacien-
te do sexo feminino, em fase de crescimento, 
apresentando mordida aberta anterior, cujo tra-
tamento foi realizado exclusivamente com tera-
pia miofuncional (Myobrace® K1, K2 large, I2 e 
K2 large), por um período de aproximadamente 
6 anos. Após este período, constatou os autores 
que a correção da mordida aberta anterior e fun-
ções como deglutição e fonação normalizadas e 
estáveis pode-se observar a correção da mordi-
da aberta anterior e funções como deglutição e 
fonação normalizadas e estáveis.

Caracteri-
zação ce-
falométrica 
dento-es-
quelética 
e das vias 
aéreas su-
periores em 
indivíduos 
com mordi-
da aberta

RIBEIRO, 
Madalena 
Cantante 
de Carva-
lho Prata

2018

Uma das características cefalométricas mais 
preponderantes em indivíduos com MA é o bió-
tipo dolicofacial (associado a um eixo facial e 
profundidade facial diminuídos, e altura facial 
inferior aumentada).

Efeito da 
terapia mio-

funcional 
na estética 

facial

SOARES, 
Ronei de 

Souza
2018

O protocolo de exercícios foi aplicado uma vez 
por semana em todos os clientes, de forma pre-
sencial, em sessão de intervenção fonoaudio-
lógica com aproximadamente 40 minutos, sob 
a supervisão de um dos discentes envolvidos 
no estudo, de uma fonoaudióloga e da docen-
te responsável pelo mesmo, por um período de 
cinco semanas, sendo duas semanas destina-
das a avaliação e reavaliação e três semanas 
de sessões com exercícios. O estudo contribuiu 
com informações para melhor compreensão 
das alterações relacionadas aos aspectos fo-
noaudiológicos em relação à estética da face.
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A relação 
entre a 

evolução no 
conceito de 
saúde e a 
ampliação 
da atuação 
fonoaudio-
lógica no 

Brasil

LEMOS, 
Mariana 

de Castro
2020

Foi possível identificar que ao longo dos tem-
pos houveram mudanças acerca do conceito de 
saúde e com isso, a ampliação e a consolidação 
da atuação fonoaudiológica.

Avaliação 
do respira-
dor bucal: 

uso de 
aparelho 

mio funcio-
nal-relato de 

caso

MELO, 
Jéssica 
Cristina 
Siqueira

2020
A paciente continua em tratamento com obten-
ção de sucesso diariamente, após 20 dias já foi 
observado fechamento da mordida aberta ante-
rior e melhora no sono da mesma.

Intervenção 
miofuncional 
na estética 

e rejuvenes-
cimento fa-
cial: revisão 
bibliográfica

SILVA, 
Brunna 
Moises 

et al
2020

A realização de exercícios isométricos, estáti-
cos, dinâmicos, massagens e manobras especí-
ficas podem ajudar na prevenção e suavização 
das marcas faciais que surgem com o enve-
lhecimento, trazendo resultados satisfatórios. 
A intervenção miofuncional, mostra a adequa-
ção das funções estomatognáticas, de modo a 
promover a qualidade de vida, autoestima e o 
bem-estar dos pacientes ao atender as expec-
tativas.

Má oclusão 
e fonoaudio-
logia e fato-
res associa-
dos: revisão 
integrativa

MARTINS, 
Flávia da 
Silva et al

2021

Os dados encontrados no estudo evidenciam 
a ocorrência da classificação oclusal e fatores 
associados juntamente com a avaliação fonoau-
diológica, diretamente associada à interdiscipli-
naridade da Fonoaudiologia com a Ortodontia, 
sendo essencial para a integridade do sistema 
estomatognático, pois a primeira trata os aspec-
tos funcionais e a segunda os anatômicos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, (2021).

As chamadas terapias miofuncionais (TMF) utilizadas para 
esse fim são realizadas principalmente por fonoaudiólogos e, mais 
raramente, por ortodontistas. Esta é mais uma característica estética 
adicionada como um diferencial importante sem agulhas, cirurgia ou 
processos químicos agressivos. A demanda por esse novo tratamento 
é crescente, principalmente por quem se preocupa com a aparência e 
prefere um procedimento mais natural. Os resultados são muito gra-
tificantes não só em termos estéticos, mas também no aumento da 
autoestima e na melhoria da qualidade de vida.

Além disso, os distúrbios podem ser adquiridos por herança 
genética (PERNAMBUCO; ASSENÇO, 2020). 
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Ao traçar um paralelo entre a correlação entre fonoaudiologia 
e estética, Soares (2018) destaca que a atuação do profissional da 
fonoaudiologia, nessa área, tem um novo alcance por intermédio do 
trabalho miofuncional com finalidade estética fatores esses que tem 
despertado o interesse nos pacientes.

A preocupação com a aparência é relatada desde os primór-
dios da civilização, especialmente quando se trata da estética facial 
(VALENTE et al., 2016). 

Conforme Silva e Dos Reis (2020) a Fonoaudiologia estética 
vem como resposta da ciência em amenizar os efeitos do envelhe-
cimento, por meio de técnicas desenvolvidas voltados a motricidade 
orofacial, visando estabelecer um equilíbrio físico (muscular e funcio-
nal, orofacial e cervical) voltado não somente a questão de saúde, mas 
também estética.

Concordam Valente et al., (2016) e Lemos (2020) que desde 
a Resolução nº352 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) 
regulamenta a atuação do profissional fonoaudiólogo relacionado a 
atuar na Motricidade Orofacial com finalidade estética.

Para Silva e Toni (2018), a retenção prolongada com retentores 
fixos ou removíveis é aconselhável e necessária na maioria dos casos 
de tratamento de mordida aberta. Por exemplo, manter a boca aberta, 
como resultado da respiração pela boca, contribui para a atrofia dos 
músculos dos lábios. Lábios secos e rachados é um sinal de que o 
paciente respira principalmente pela boca. Os lábios das pessoas que 
respiram pela boca não conseguem suportar a pressão da língua e, 
portanto, os dentes são empurrados para frente (MARTINS et al., 2021). 

Como resultado, a língua não fica mais encostada na parte an-
terior do palato e os músculos da bochecha podem dificultar o desen-
volvimento de todo o maxilar superior. Não faria muito sentido para as 
más oclusões corretas, que eram causadas por distúrbios miofuncio-
nais, sem um acompanhamento fonoaudiológico (SULTANE, 2019).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Conclui-se que embora a etiologia da mordida aberta seja 
complexa por envolver fatores esqueléticos, ortodônticos e hábitos, 
com isso o Fonoaudiólogo contribui por meio da terapia miofuncional 
para a correção ou mitigar problemas relacionados a mordida aberta.
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CAPÍTULO 16

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO 
AUDITIVO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM 

COMO OPERADORES DE TELEMARKETING

SANTOS1, Domingos Sávio dos; QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: Os operadores de telemarketing desempenham um traba-
lho que necessita das funções de comunicação eficiente e produtiva. 
Diante desta, observa-se a existência de queixas relacionadas ao pro-
cessamento auditivo e vocal. Objetivo: a atual pesquisa vem tratar 
sobre a importância da avaliação de processamento auditivo central 
para os profissionais que atuam como operadores de telemarketing. 
Metodologia: trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva. Para 
embasamento teórico foram utilizados artigos científicos retirados de 
plataformas digitais como Scielo e Google Acadêmico, revistas cientí-
ficas e livros, todos com títulos relacionados ao tema deste estudo e 
com publicações a partir do ano de 2005. Resultados: As avaliações 
do processamento auditivo constaram que o operador pode apresen-
tar desordens do processamento auditivo, com provável comprometi-
mento da habilidade de interação binaural e resolução temporal, redu-
zindo a eficácia de comunicação dos profissionais, pois quando ocorre 
uma alteração na integridade do sistema auditivo, o indivíduo pode 
apresentar dificuldade para compreender adequadamente as informa-
ções sonoras. Conclusão: Através desta revisão foi possível perceber 
a importância da avaliação do processamento auditivo em operadores 
de telemarketing profissional, pois no exercício de suas funções esses 
profissionais lidam com ruídos provenientes dos fones de ouvidos e 
dos atendimentos. Palavras-chave: Avaliação; Processamento auditi-
vo central; Telemarketing.

Palavras Chaves: Avaliação. Processamento auditivo central. Tele-
marketing.
1 Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: Domin-
gossavio.rdvendas@gmail.com
2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fame-
tro. E-mail: aulisangela.queiroz@fametro.edu.br
3  Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universi-
tário Fametro.
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1 INTRODUÇÃO

Devido à globalização e o desenvolvimento acelerado das tec-
nologias, assim como a necessidade de um atendimento com custos 
mais baixos e praticidade em grande escala, diversas empresas ao 
redor do mundo necessitaram inovar e buscar novas maneiras de se 
relacionar com seus clientes. Nesse contexto nasce o operador de 
telemarketing, profissional derivado da antiga profissão de telefonista, 
responsável por negociações, prestações de serviços, interação entre 
empresa e cliente, entre outros através do telefone. 

Segundo Silva et. al (2006), para o exercício de sua função, de 
forma eficiente e produtiva, este trabalhador necessita da capacidade 
de escuta e comunicação impecáveis, um sistema auditivo periférico 
íntegro, atenção, discriminação, associação, integração, memória, ca-
racterização percepção e produção de fala. No entanto percebem-se 
queixas existentes quanto ao processamento auditivo e vocal após um 
longo período exercendo esta profissão, devido a exposição destes ao 
ambiente e condições de trabalho.

O fonoaudiólogo é o principal responsável pela avaliação do 
processamento auditivo central (PAC), pois ele atua na prevenção, 
avaliação e terapia fonoaudiológica, abrangendo a comunicação oral, 
escrita, voz e audição, sendo amparado pela LEI Nº 6.965, 1981.

O profissional fonoaudiólogo irá atuar de forma que melhore a 
qualidade da saúde vocal e auditiva dos operadores de telemarketing, 
partindo do levantamento das queixas dos trabalhadores em relação 
às mesmas. Diogo (2013) salienta que é responsabilidade desses, de-
senvolver ações de educação em saúde, visando à prevenção de alte-
rações vocais e auditivas.

O presente estudo apresenta-se como uma revisão bibliográfi-
ca de cunho descritivo, e vem propor uma releitura de pesquisas, livros 
e artigos pré-existentes sobre o tema.

Dessa forma, após estas e outras observações que serão des-
critas ao decorrer deste estudo, fez-se necessário analisar e descrever 
a importância da avaliação do processamento auditivo central (PAC) 
por meio de fonoaudiólogos para os profissionais que atuam como 
operadores de telemarketing, analisando e comparando os resultados 
de estudos avaliativos do tema proposto de forma a levantar a impor-
tância do trabalho conjunto dos profissionais de telemarketing com o 
acompanhamento fonoaudiológico.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de meto-
dologia de revisão bibliográfica descritiva. Para aprofundamento e ob-
tenção de dados e informações, utilizaram-se os bancos de dados de 
plataformas digitais como: Scielo, Google Acadêmico, Lilacs, Medline 
e PubMed. Nestes foram retirados e analisados 18 artigos científicos, 
utilizando como critério de inclusão, estudos publicados entre o ano 
de 2005 a 2020, em inglês, espanhol e português, tendo como descri-
tores: processamento auditivo central, telemarketing, fonoaudiologia 
ocupacional. Foram excluídos os artigos que não atenderam a pela 
menos um destes critérios. Além destes, para fundamentação teóri-
ca, foram utilizados livros do acervo bibliotecário da FAMETRO, com 
abordagem ao tema, onde os principais norteadores foram: Academia 
Brasileira de Audiologia, Caldas Si e Kátia Helena Pereira.

O estudo é vinculado a uma abordagem qualitativa e descritiva, 
ou seja, consistiram na realização da interpretação e discussão dos 
dados de acordo com a importância da avaliação do processamento 
auditivo os profissionais que atuam como operadores de telemarketing.

Processamento auditivo central (PAC)

O PAC é descrito nas literaturas como o caminho do som per-
corrido desde sua captação ainda da orelha externa, passando pela 
orelha média e encaminhando-se para as vias auditivas centrais até 
o córtex cerebral, sendo assim uma ligação direta entre as orelhas e 
o cérebro. 

Pereira (2014), define o PAC como “um conjunto de habilida-
des auditivas necessárias para que o indivíduo detecte, analise, asso-
cie e interprete as informações sonoras.” 

Para que tudo ocorra de forma correta é importante e neces-
sário que todas as estruturas auditivas do sistema nervoso central e 
periféricas estejam intactas.

Costa et al. (2016), afirma que além dessas habilidades o PAC 
está associado a outros processos cognitivos como representação da 
linguagem. Desta forma, o PAC passou a ser relacionado à assimila-
ção das informações sonoras adquiridas que permite a transformação 
dessa informação para utilizá-la em comportamentos futuros.
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Operador de telemarketing e saúde

O ambiente de trabalho dos operadores de telemarketing apre-
senta uma variedade de riscos associados, onde são inclusos equipa-
mentos de informática, mobília e espaço físico, ademais existem os 
fatores organizacionais e psíquicos como desvalorização do trabalho, 
desvalorização pessoal, hierarquia, entre outros. 

No exercício de sua função os trabalhadores lidam com ruí-
dos provenientes dos fones de ouvidos (headset), do ambiente e dos 
atendimentos, esses são considerados agentes físicos perigosos para 
saúde principalmente em ambientes de trabalho, por esse motivo ele 
é considerado o fator de maior prevalência em doenças ocupacionais. 

O ruído leva a lesão de células ciliadas do órgão Corti, culmi-
nando em uma perda auditiva neurossensorial progressiva induzida 
por pressão sonora elevada. Por esse motivo o Ministério do trabalho 
através do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, na NR 7 
e Portaria SSST-NTb n 19 de 1998, estabeleceu diretrizes para avaliar 
e acompanhar a audição dos trabalhadores expostos a pressão sono-
ra elevada.

Gorski et al. (2014), afirma que estes trabalhadores sofrem 
com diversos problemas de saúde física, psíquica, social e emocional 
devido as condições do ambiente de trabalho associada à carga ho-
rária de trabalho. Eles ainda comentam que distúrbios vocais e perda 
auditiva são comumente relatados e diagnosticados nesses trabalha-
dores, segundo ele isso ocorre devido o uso excessivo da voz, poeira, 
ar-condicionado, ruídos e circulação de pessoas.

Ainda relativo às demandas auditivas, Silva (2006) relata que 
estes profissionais referem constar compreensão diminuída após cer-
to tempo de exercício da função.

Além destas, Elgaly; Mejia (2017) destacam a importância dos 
efeitos não auditivos do ruído como estresse, crises nervosas, insônia, 
angústia, isolamento, além de perda auditiva e uma série de outras 
doenças ocupacionais.

Avaliação do processamento auditivo central

Para a detecção e identificação da alteração do processamen-
to auditivo central é necessário um conjunto de procedimentos de-
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nominados como avaliação do processamento auditivo central e esta 
tem por objetivo permitir o diagnóstico do processo gnóstico auditivo. 
McFarland; Cacace (1995) definiram agnosia auditiva como sendo 
alteração no reconhecimento auditivo resultante de lesões nas vias 
auditivas e a nível cortical, podendo ser verbal, ambientais e ambas. 

A avaliação se inicia com uma anamnese com perguntas rela-
cionadas a ouvir e compreender, após essa etapa, é necessária uma 
avaliação audiológica básica, como os exames de audiometria tonal 
e vocal, timpanometria e pesquisa dos reflexos acústicos. A avaliação 
dará continuidade por meio de testes auditivos comportamentais, que 
irão avaliar diferentes habilidades auditivas, e por testes eletrofisio-
lógicos, que irão avaliar a resposta do sistema auditivo por meio de 
medidas elétricas.

Sanguebuche (2020), ressalva que as avaliações clínicas vol-
tadas para o PAC devem levar em conta as particularidades de cada 
paciente, faixa etária, nível de escolaridade, configuração audiomé-
trica, maturação do Sistema Nervoso Central e vivência, inclusive no 
ambiente de trabalho.

Os principais testes e mais utilizados são: testes monoaurais 
de baixa redundância, testes dicóticos, de ordenação e sequência 
temporal, de resolução e interação bineural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro abaixo irá relacionar os autores de embasamento 
deste trabalho e seus principais achados, todos relacionados a im-
portância da avaliação do PAC em operadores de Telemarketing, de 
forma direta e objetiva
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Tabela 1: A importância da Avaliação do PAC no operador de tele-
marketing

AUTOR ANO OBRA PRINCIPAIS ACHADOS

Silva 2006

Avaliação do 
processa-

mento auditi-
vo em opera-

dores de

Ao avaliar o processamento auditivo foi identifi-
cado que o profissional, operador de telemarke-
ting pode apresentar desordens do processa-
mento auditivo, com provável comprometimento 
da habilidade de interação binaural e resolução 
temporal as quais se mostraram alteradas em 
considerável parte destes indivíduos, por isso é 
importante à avaliação a fim de buscar soluções 
que possam contornar a problemática.

Ramos 2013

Mas afinal, 
por que é 
importante 

avaliar o pro-
cessamento 

auditivo?

Uma bateria de exames comportamentais para o 
PAC auxilia a identificar as habilidades compro-
metidas e a programar estratégias terapêuticas 
direcionadas ao problema de cada paciente.

Andrade
2014

Proces-
samento 

Auditivo em 
indivíduos 
com perda 

auditiva neu-
rossensorial 
de grau leve 
a moderado

É importante avaliar o processamento 
auditivo considerando que a comunicação é 
imprescindível para o bom relacionamento 
social e profissional e que a perda auditiva pode 
acarretar ruptura no processo comunicativo que 
pode gerar alterações emocionais e sociais, 
impactando negativamente na qualidade de vida 
do indivíduo.

Fiorini 2015
Efeitos audi-
tivos e não 
auditivos do 
ruído – ABA

O reconhecimento dos efeitos auditivos e não 
auditivos da poluição sonora é fundamental para 
o planejamento de ações, promoção e proteção 
à saúde dos trabalhadores.

Moraes 2015

Treinamento 
em preven-

ção de riscos 
ergonômicos 
para Opera-
dor de tele-
marketing: 
Aspectos 

metodológi-
cos

A pesquisa mostrou a importância da educação 
do trabalhador quanto aos riscos ocupacionais e 
a adoção de medidas preventivas.

Marques 
& Russo 2017

Efeitos audi-
tivos e não 
auditivos 

relacionados 
ao trabalho 

dos operado-
res de tele-
marketing

Deve ser dada atenção saúde auditiva  dos pro-
fissionais de operação de telemarketing pois os 
efeitos do ruído na saúde destes profissionais 
ainda não são conhecidos.
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Sangue-
buche 2020

Testes com-
portamentais 
em adultos: 
valores de 

referência e 
comparação 
entre grupos 
com e sem 
transtorno 
do proces-
samento 
auditivo

As avaliações do PAC podem revelar possíveis 
déficits funcionais. Estes testes visam avaliar 
o desempenho auditivo e simulações do dia a 
dia, dando a devida importância aos diagnósti-
cos achados e prezando a conduta correta para 
cada caso.

Fonte: Autores, (2021).

O processamento auditivo está diretamente ligado à comuni-
cação e esta é imprescindível nos relacionamentos sociais e profis-
sionais, como é o caso dos operadores de telemarketing, pois estes 
atuam realizando atendimentos diretamente com o público necessi-
tando de uma boa audição, perfeita capacidade e decodificação e in-
teligibidade, discriminação atenção e memória, tudo isso resultando 
em uma boa capacidade de comunicação no intuito de desenvolverem 
com êxito suas funções, compreendendo seus clientes para assim me-
lhor atendê-los.

Conforme as pesquisas percebe-se o ruído do ambiente de 
trabalho e dos haedset como os maiores causadores de doenças ocu-
pacionais entre os profissionais de teleatendimentos. O ruído irá agir 
maleficamente, quando não dada a devida importância e precauções, 
em todo o sistema auditivo podendo causar perdas auditivas por ruído 
(PAIR) e alterações do processamento auditivo central. 

Sousa (2012) aplicou uma pesquisa sobre saúde ocupacional 
aos operadores de telemarketing da Central de Atendimento Multica-
nal da Federação da Indústria do Rio de Janeiro (FIRJAN) utilizan-
do questionários, onde uma das perguntas feitas aos servidores foi 
sobre a proteção dos headset a choques de ruídos indesejáveis aos 
mesmos, o resultado obtido neste requisito foi: de 139 funcionários 
54% destes afirmaram não existir proteção, 31% afirmou a existência 
e 15% não souberam responder. O mesmo estudo ainda salientou que 
os funcionários constataram falhas constantes nestes aparelhos, que 
muitas vezes têm que retirar as espumas para ouvir melhor e constan-
te perda de concentração.

Sendo assim percebe-se a necessidade da devida atenção a 
saúde auditiva nestes profissionais, visto que nos estudos foi mostrado 
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que as avaliações do processamento auditivo constaram que o ope-
rador pode apresentar desordens do processamento auditivo a partir 
de um longo período exposto ao ambiente de trabalho, com prová-
vel comprometimento da habilidade de interação binaural e resolução 
temporal, reduzindo a eficácia de comunicação dos profissionais, pois 
quando ocorre uma alteração na integridade do sistema auditivo, o 
indivíduo pode apresentar dificuldade para compreender adequada-
mente as informações sonoras. 

Com base nos dados mostrados Silva (2006), Ramos (2013), 
Fiorini (2015), Morais (2015) e Sanguebuche (2020) trazem a impor-
tância do PAC para a busca de soluções que contornem toda a pro-
blemática causada pela exposição destes trabalhadores ao ruído do 
ambiente de trabalho, buscando soluções e estratégias de forma a 
melhorar a saúde ocupacional dos mesmos.

Andrade (2014) salientou a importância da avaliação do pro-
cessamento auditivo central dos trabalhadores focando nos impactos 
da comunicação destes para não somente para a comunicação profis-
sional, mas também para os impactos na vida pessoal dando a devida 
atenção a comunicação social e qualidade de vida.

Além dos danos a saúde auditiva Fiorini 2017, trás à tona tam-
bém a importância da preocupação da exposição ao ruído não so-
mente no ambiente de trabalho e tampouco às perdas auditivas. Por 
este contexto o trabalhador além da exposição do ruído no ambiente 
de trabalho, ainda tem que lidar com a poluição sonora manifestadas 
em outros ambientes, dado que esta representa a segunda principal 
forma de poluição no mundo e aos efeitos não auditivos provocados 
pelo ruído, como irritabilidade, nervosismo, estresse e alterações car-
diovasculares.

O contraposto de outros autores, Marques; Russo, (2017), ape-
sar de confirmarem importância dada à atenção à saúde auditiva dos 
profissionais de telemarketing, afirmam desconhecer os efeitos defini-
tivos do ruído sobre estes profissionais.

Já Moraes et. Al. 2015, e Fiorini 2017 salientaram a importân-
cia da educação a saúde ocupacional para os trabalhadores de forma 
que estes recebam as informações e empoderamento necessários. Já 
aos profissionais de saúde ocupacional devem buscar planejamentos 
de ações e controle, atuando de forma conjunta com a equipe técnica 
para uma melhor saúde auditiva.
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Todos os autores entram em consenso em relação a importân-
cia da avaliação do processamento auditivo central para estes profis-
sionais como controle de saúde ocupacional, visando não somente a 
integridade auditiva destes trabalhadores, mas focando também nos 
ganhos que a prevenção e atenção especializada trás para este se-
tor. Apesar desta concordância, cada autor traz a particularidade de 
opinião em relação aos efeitos adversos a exposição ao ruído sem as 
devidas medidas protetivas, sobre a importância da orientação dos 
profissionais e sobre a importância da atenção a saúde ocupacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta revisão foi possível perceber a importância da 
avaliação do processamento auditivo em operadores de telemarke-
ting profissional, pois no exercício de suas funções esses profissionais 
não somente com ruídos provenientes dos fones de ouvidos e dos 
atendimentos, que podem levar a lesões resultando em uma perda 
auditiva neurossensorial progressiva, mas também alterações sociais 
e dificuldades no próprio ambiente de trabalho, sendo essas perdas 
comumente relatadas nesses trabalhadores, afetando diretamente no 
desempenho profissional destes. Por esse motivo é necessária uma 
atenção especial à saúde auditiva destes trabalhadores, sugere-se 
que as empresas reconheçam os efeitos do ruído no ambiente de tra-
balho e adotem medidas de acompanhamento e educação a saúde 
auditiva e ocupacional.
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CAPÍTULO 17

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA TRIAGEM AUDITIVA 
NEONATAL UNIVERSAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

PAULINO1, Rocimar Correa; QUEIROZ2, Aulisângela da Siva; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: O procedimento operacional da triagem auditiva neonatal 
universal é um recurso essencial nos trabalhos executados pelos pro-
fissionais de saúde da área hospitalar, uma vez que auxilia a realiza-
ção de condutas padronizadas gerando mais segurança ao paciente, 
melhores resultados e qualidade do serviço oferecido. Objetivo: Es-
clarecer como é realizado o procedimento da triagem auditiva neona-
tal. Metodologia: tratou-se de uma revisão bibliográfica qualitativa, 
descritiva tendo como fontes principais as plataformas digitais (Scien-
ceDirect, Capes, Pubmed, Google Acadêmico e Revistas Cientificas 
com inclusão de artigos científicos publicados entre o período de 2010 
a 2020. Resultados: Foi possível alcançar resultados satisfatórios 
quanto ao esclarecimento dos procedimentos operacionais da triagem 
auditiva neonatal universal de acordo com os protocolos dos exames 
de emissões otoacústicas evocadas transiente (EOAT) e potências 
evocados auditivos do tronco encefálicos (PEATE). Conclusão: Des-
ta forma, foi possível proporcionar todos os esclarecimentos quanto 
as dúvidas da aplicação dos protocolos da triagem auditiva neonatal 
universal quanto a realização dos exames de emissões otoacústicas 
evocadas transiente (EOAT) e potências evocados auditivos do tronco 
encefálicos (PEATE), sendo assim a presente pesquisa ira viabilizar 
os atendimentos e suas aplicabilidades auxiliando os profissionais que 
realizam os exames nos neonatos facilitando um bom atendimento e 
eficácia dos resultados obtidos.  

Palavras-chave: Triagem; Neonatos; Fonoaudiologia.
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1 INTRODUÇÃO 

O Procedimento Operacional da triagem auditiva neonatal é 
um recurso essencial nos trabalhos executados pelos profissionais de 
saúde da área hospitalar, uma vez que auxilia a realização de con-
dutas padronizadas gerando mais segurança ao paciente, melhores 
resultados e qualidade do serviço oferecido. 

No Brasil na década de 1990 surge uma publicação que apon-
ta a necessidade de se realizar ações voltadas à Saúde Auditiva da 
Criança, incluindo os neonatos, com medidas de promoção, preven-
ção, identificação, diagnóstico, e intervenção de perdas auditivas de 
origem neurossensorial.

Dentre desses procedimentos operacionais na triagem auditiva 
neonatal pode-se abordar os exames de Emissões Otoacústicas Evo-
cadas por Estímulo Transiente (EOAT) e o Potencial Evocado Auditivo 
de Tronco Encefálico Auditivo (PEATE). Esses são exames para iden-
tificar nos recém-nascidos que possam apresentar deficiência auditiva 
desde o nascimento. O estudo acrescenta que os exames deverão ser 
realizados de preferência ainda nas maternidades nos seus primeiros 
dias de vida entre (24h às 48h), por um profissional habilitado. Desde 
agosto de 2010, a lei nº 12.303 tornou-se obrigatória no país à realiza-
ção da (TAN) em todos os recém-nascidos por meio da pesquisa das 
emissões otoacústicas evocadas. (LEWIS et al, 2010).

O não cumprimento dos exames dentro das maternidades, le-
varam ao sensionamento da Lei em 2010, n° 12.303, de 2 de agos-
to, Art. 1º que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuíta 
do exame denominado emissões otoacústicas evocadas – conhecido 
também como “teste da orelhinha” – em todos os hospitais e materni-
dades, nas crianças nascidas em suas dependências (MINISTERIO 
DA SAÚDE, 2014).

Quanto o procedimento operacional pôde-se considerar duas 
etapas: teste e reteste, no primeiro mês de vida. A etapa de realiza-
ção do teste deve contemplar: Acolhimento aos pais, Levantamento 
do histórico clínico e riscos e realização do exame. O exame deve ser 
realizado em local apropriado, silencioso, com o paciente de preferên-
cia dormindo. Quando acordado, deverá estar em posição confortável 
na maca, berço ou colo da mãe, para que permaneça tranquilo e sem 
choro. Após inspeção do meato acústico externo, estando em boas 
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condições, é introduzido uma sonda no conduto auditivo externo do 
neonato iniciando assim, o exame propriamente dito. 

As Emissões Otoacústicas são captadas e registradas no 
visor do equipamento e seu resultado anotado no prontuário clínico 
e Caderneta de Saúde da criança. Por se tratar de triagem o critério 
de registro adotado é o “passa-falha”, desta forma, o neonato que 
apresentar “falha” (ausência de EOA) deverá ser reagendado para 
reteste no ambulatório de Fonoaudiologia em até 30 dias. Os pais/ 
responsáveis dos neonatos que apresentem respostas satisfatórias, 
em ambas as orelhas e sem indicadores de risco para perda auditiva 
(IRDA) serão orientados sobre o desenvolvimento auditivo e linguístico 
da criança com o auxílio de um folheto abrangendo os marcos do 
desenvolvimento auditivo e linguístico da criança. OMS (2012). 

Segundo referência da OMS (2012), tanto com presença (“pas-
sa”) quanto com ausência (“falha”) das EOA deverão ser encaminha-
dos para avaliação audiológica eletrofisiológica em serviço especia-
lizado, visto que o HUMAP não possui no momento o equipamento 
de PEATE–A (triagem). Os pais/responsáveis devem ser orientados 
quanto ao indicador de risco e a necessidade de realização do exame 
PEATE, bem como, quanto ao desenvolvimento auditivo e linguístico 
da criança.

De acordo com o Ministério da Saúde (2012) a etapa do reteste 
deve contemplar: Acolhimento aos pais, realização do exame EOA e 
resultado aos pais. Obrigatoriamente serão realizadas em ambas as 
orelhas, mesmo que a “falha” no teste tenha ocorrido de forma unilate-
ral. Grupo sem IRDA (baixo risco): Os pais/responsáveis dos neonatos 
e lactentes que apresentem respostas satisfatórias, em ambas as ore-
lhas no registro das EOA, devem ser orientados sobre o desenvolvi-
mento auditivo e linguístico da criança. No caso de “falha” no reteste, 
todos os neonatos e lactentes com ou sem IRDA devem ser encami-
nhados imediatamente para o serviço de saúde auditiva especializada.

Conforme (LEWIS et al, 2010) “A triagem auditiva neonatal 
(TAN) viabiliza o diagnóstico precoce da deficiência auditiva infantil, 
devendo ser realizada logo após o nascimento ou no primeiro mês 
de vida do recém-nascido (RN) para ser definido o diagnóstico até os 
três meses e a intervenção até os seis meses de idade diminuindo os 
prejuízos causados pela perda auditiva, podendo assim, desenvolver 
linguagem muito próxima a de uma criança ouvinte”.
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Neste sentido, objetivo geral da pesquisa é esclarecer como 
realiza o procedimento da triagem auditiva neonatal. 

Para tanto, teve-se como metodologia de pesquisa, uma re-
visão bibliográfica, analítica, descritiva, partindo do método hipotéti-
co-dedutivo, com dados extraídos das plataformas digitais (Science-
Direct, Capes, Pubmed, Google Acadêmico e Revistas Cientificas no 
período de 2010 a 2020.

Os resultados foram relevantes, pois comprovaram a eficiên-
cia operacional sobre competência fonoaudiologia e atendimento dos 
neonatos, seguindo criteriosamente os protocolos dos exames de 
emissões otoacústicas evocadas transiente (EOAT) e potências evo-
cados auditivos do tronco encefálicos (PEATE), assim facilitando a efi-
cácia dos resultados obtidos permitindo um melhor direcionamento da 
conduta e intervenção e acolhimento específico aos familiares. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho trata-se de uma revisão literária de caráter 
qualitativo e descritivo, que teve início no período de março a novem-
bro com embasamentos teóricos extraídos das plataformas digitais 
(ScienceDirect, Capes, Pubmed, Google Acadêmico e Revistas Cien-
tificas com inclusão de artigos científicos publicados entre o período 
de 2010 a 2020. Onde os principais descritores foram: Lewis, Athaid, 
Ministério da Saúde e Mendonça. Com o embasamento dos princi-
pais descritores compreendeu-se os procedimentos operacionais da 
triagem auditiva neonatal universal. O qual esses procedimentos ope-
racionais irão proporcionar um direcionamento aos profissionais que 
atuam na área, para uma identificação e diagnóstico precoce da de-
ficiência auditiva, oferecendo condições para o desenvolvimento da 
fala, linguagem, do social, psíquico e educacional da criança, permi-
tindo um prognóstico mais favorável.

Para seleção dos artigos foram adotados como critérios de 
inclusão artigos que compreendem os anos de 2010-2020, os quais 
não se encacharam na inclusão foram excluídos, foram selecionadas 
obras científicas no idioma português que abordavam a temática, bem 
como os artigos extraídos de bases de dados confiáveis. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Normas Regulamentadoras da Fonoaudiologia Neonatal e da 
Triagem Auditiva Neonatal

De acordo com (MIRANDA et. al; 2021) “o cuidado neonatal no 
Brasil vem se organizando a partir de seu último marco legal (Portaria 
GM/MS nº 930 de 10 de maio de 2012), que definiu as diretrizes para 
a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido 
grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habili-
tação de leitos de Unidades Neonatais no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS)”. 

Onde temos normas e diretrizes que ampara a triagem auditiva 
neonatal em 2010, foi sancionada a lei n° 12.303, de 2 de agosto, Art. 1º 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização gratuita do exame de-
nominado emissões otoacústicas evocadas – conhecido também como 
“teste da orelhinha” – em todos os hospitais e maternidades, nas crian-
ças nascidas em suas dependências (MINISTERIO DA SAÚDE, 2014).

De acordo com o Resolução do CFFa nº 568, de 30 de março 
de 2020 O fonoaudiólogo é o profissional capacitado para realização 
da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) (CONSELHO FEDE-
RAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020).

Conforme as Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neo-
natal, publicada, em 2012, pela Secretaria de Atenção à Saúde do 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da 
Saúde, O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para a realização 
dos procedimentos previstos em todas as etapas do Programa de 
TANU, na implantação e execução de programas em hospitais e ma-
ternidades brasileiras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Segundo o parecer CFFa nº 005/2000, que dispõe sobre 
os aspectos pertinentes à Triagem Auditiva Neonatal. A TANU deve 
estar integrada à atenção primária e à Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência, para garantir o monitoramento e acompanhamento 
do desenvolvimento da audição e da linguagem. (CONSELHO FEDE-
RAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2020).

De acordo com o Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) é 
indicada a realização do exame de EOA para identificação precoce 
de alterações auditivas em recém-nascidos (RN). O PEATE-A deve 
ser realizado quando, independentemente do resultado do exame de 
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EOA, o recém-nascido possuir algum indicador de risco para deficiên-
cia auditiva-IRDA.

3.2 A importância da triagem auditiva neonatal no diagnóstico 
precoce da deficiência auditiva.

Afirma MENDONÇA, (2010) “a identificação precoce da de-
ficiência auditiva possibilita intervenção imediata, oferecendo condi-
ções para o desenvolvimento da fala, linguagem, do social, psíquico 
e educacional da criança, permitindo um prognóstico mais favorável”

 Assim também, afirma (MUNIZ et al., 2010), “o diagnóstico e o 
tratamento iniciados antes dos seis meses de vida da criança possibili-
tam, em geral, melhores resultados para o desenvolvimento da função 
auditiva, da linguagem, da fala, do processo de aprendizagem e conse-
quentemente, a inclusão escolar regular e melhor qualidade de vida”. 

 Salienta-se (CUNICO et al., 2013) “alertam para a importância 
de os profissionais da saúde orientarem os pais e mães a respeito do 
desenvolvimento auditivo do bebê, para que os mesmos fiquem aten-
tos à saúde auditiva da criança e se abra a possibilidade de o diagnós-
tico de uma eventual surdez acontecer o mais breve possível”.

 Destaca OGANDO, (2012) “O diagnóstico precoce e a inter-
venção imediata são fundamentais no desenvolvimento das crianças 
com perda auditiva. O diagnóstico deve estar firmado aos três meses 
de vida e a intervenção deve iniciar-se até o 6° mês de vida”. 

 Ressalta OGANDO, (2012) “quando a triagem não é realizada, 
o diagnóstico de deficiência auditiva tende a ser feito apenas em torno 
dos 24 meses, quando a criança já apresenta déficit de linguagem, 
pois perdas leves a moderadas podem passar despercebidas até a 
idade escolar”.

 Explica HILU, (2013) “que o processo de identificação precoce 
da deficiência auditiva deve ser iniciado ainda no berçário, através da 
triagem auditiva neonatal (TAN) por ser uma forma eficiente de identi-
ficar, principalmente, as crianças de risco”. 

 Esclarece (MORONE at al., 2010) “que os seis primeiros me-
ses de vida são decisivos para o seu desenvolvimento futuro, e por 
essas razões otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e pediatras têm 
se preocupado com a promoção de campanhas de conscientização 
da população e dos profissionais da saúde sobre a importância da 
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identificação e diagnóstico precoce da deficiência auditiva, seguido 
imediatamente de medidas de intervenção médica e fonoaudiológica”.

3.3 Procedimentos operacionais da triagem auditiva neonatal 
dentro das maternidades

De acordo com PROTOCOLO DE PROCEDIMENTO OPERA-
CIONAL/POP, (2017) “O Procedimento Operacional Padrão é um re-
curso essencial nos trabalhos executados pelos profissionais de saú-
de da área hospitalar, uma vez que auxilia a realização de condutas 
padronizadas gerando mais segurança ao paciente, melhores resulta-
dos e qualidade do serviço oferecido”.

No protocolo de procedimento operacional explica que o exa-
me deve ser realizado em local apropriado, silencioso, com o paciente 
de preferência dormindo. Quando acordado, deverá estar em posição 
confortável na maca, berço ou colo da mãe, para que permaneça tran-
quilo e sem choro. Após inspeção do meato acústico externo, estando 
em boas condições, é introduzido uma sonda no conduto auditivo ex-
terno do neonato iniciando assim, o exame propriamente dito.

Conforme PASCHOAL, (2017) “em 2010, no Brasil, a Lei nº 
12.303 tornou obrigatória a realização da triagem, por meio do exame 
Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA), em todas as crianças nas-
cidas em maternidades e hospitais, o que possibilitou a melhoria da 
integralidade da assistência à saúde na infância e, em especial, aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).”

 Segundo (RODRIGUES et al., 2016) “a EOAT é um teste ob-
jetivo que avalia a função coclear sem depender das condições neu-
rológicas do neonato. É uma técnica rápida, não invasiva, de fácil in-
terpretação, alta especificidade e sensibilidade, realizado com o bebê 
dormindo ou em silêncio”.

Portanto o PEATE avalia a atividade neuroelétrica na via au-
ditiva, desde nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um 
estímulo acústico. A captação do potencial evocado auditivo é reali-
zada utilizando-se eletrodos fixados na superfície do couro cabeludo, 
fronte, lóbulos das orelhas ou mastoides conforme. (RODRIGUES et 
al., 2016).

Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se 
o exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE). Caso não se 
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obtenha resposta satisfatória (falha), repetir o teste de EOAE, ainda 
nesta etapa de teste. Caso a falha persista, realizar de imediato o Po-
tencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Peate- Automático ou 
em modo triagem). (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

De acordo com o (MINISTERIO DE SAÚDE, 2012) “no caso de 
falha no” teste dos neonatos com ou sem indicadores de risco para de-
ficiência auditiva, os pais devem ser orientados sobre a necessidade 
e importância de realizar o reteste, no mesmo serviço que realizou o 
primeiro teste, no período de até 30 dias após a alta hospitalar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela abaixo representa os números de obras que esclare-
cem os procedimentos operacionais padrão na triagem auditiva neo-
natal.
 
Tabela 01 – Procedimentos Operacionais Padrão na Triagem Auditiva 
Neonatal (POP’s).

Titulo/Periódico Autor (a) Ano Resultados

Diretrizes de Aten-
ção da Triagem Au-

ditiva Neonatal 
Ministério 
da Saúde 2012

[... Para os neonatos e lactentes sem 
indicador de risco, utiliza-se o exame 
de Emissões Otoacústicas Evocadas 
(EOAE). ...]

Triagem auditiva 
neonatal com poten-
cial evocado auditivo 
de tronco encefálico 
automático: a utili-

zação de diferentes 
tecnologias 

Lewis 2014
[.... A TANU tem como objetivo identifi-
car precocemente a perda auditiva, re-
duzira idade do diagnostico audiológico 
e da intervenção....]

Fonoaudiologia no 
ambiente hospitalar. Athaid 2012

[.... Onde na maternidade a competên-
cia do fonoaudiólogo do atuar na reali-
zação do Teste da Orelhinha, Teste de 
Linguinha, déficit de sucção e degluti-
ção.....]

Situação dos leitos 
neonatais em mater-
nidades brasileiras: 
uma análise explo-

ratória

Miranda 2021

[....o cuidado neonatal no Brasil vem 
se organizando a partir de seu último 
marco legal (Portaria GM/MS nº 930 de 
10 de maio de 2012), que definiu as di-
retrizes para a organização da atenção 
integral e humanizada ao recém-nasci-
do....] 
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 Procedimento Ope-
racional Padrão. 

(POP). Procedimen-
tos da Fonoaudiolo-
gia: Triagem Auditiva 

Neonatal

Ebserh. 2017

[.....O Procedimento Operacional Pa-
drão é um recurso essencial nos traba-
lhos executados pelos profissionais de 
saúde da área hospitalar, uma vez que 
auxilia a realização de condutas padro-
nizadas........].

Fonte: Aos autores (2021)

Mediante os estudos realizados no Brasil na década de 90 
com realização de pesquisas voltada para a triagem auditiva neonatal 
houve a necessidade de implantação de programas voltada à Saúde 
Auditiva da Criança, incluindo os neonatos e lactentes, com medidas 
de promoção, prevenção, identificação, diagnóstico, e intervenção de 
perdas auditivas de origem neurossensorial. Por tanto mesmo com 
a necessidade e mediante varias publicações feitas que comprovas-
sem a necessidade não havia o empenho para, mas investimento em 
profissionais para atuarem na área da triagem auditiva neonatal, ouve 
resistências por parte dos governantes para a implantação de progra-
mas que viesse sanar a necessidade e a carência desse profissional 
âmbito dos hospitais e maternidades o que ira possibilitar a melhoria 
da integralidade da assistência à saúde na infância e, em especial, aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

E diante de todas essas questões que se estendiam e cada 
vez, mas a sociedade sofria pela carência de profissional para atua-
rem em campo, e pelo descaso por parti do poder publico, só aumen-
tava a o crescimento de crianças com problemas auditivos. 

E foi pelo índice de crescimento de neonatos com problemas 
auditivos e pelos questionamentos e estudos que comprovavam essa 
deficiência de profissional, que foi criada a Lei n° 12.303, de 2 de agos-
to que assegura o direto e que dispõe a obrigatoriedade da realização 
do exame de emissões otoacústicas evocadas transiente (EOAT) e 
potências evocados auditivos do tronco encefálicos (PEATE), de for-
ma gratuitas nas maternidades brasileiras, pois são exames realizados 
para detectar possíveis perdas auditivas nos recém-nascidos nos seus 
primeiros dias de vida entre (24h às 48h). 

A Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) constitui-se 
como um processo inicial de avaliação da audição infantil que permite 
a detecção precoce de possíveis alterações auditivas, abrangendo to-
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dos os neonatos, inclusive aqueles que não possuem indicadores de 
risco para a surdez (JCIH, 2007).

Dentre esses exames de teste na detecção de problemas au-
ditivos nos neonatos e lactentes podemos elencar: (EOAT) e (PEATE). 
O EOAT é um teste objetivo que avalia a função coclear sem depen-
der das condições neurológicas do neonato. “É uma técnica rápida, 
não invasiva, de fácil interpretação, alta especificidade e sensibilida-
de, realizado com o bebê dormindo ou em silêncio”. O PEATE avalia 
a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde nervo auditivo até o 
córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. “A captação do 
potencial evocado auditivo é realizada utilizando-se eletrodos fixados 
na superfície do couro cabeludo, fronte, lóbulos das orelhas ou mas-
toides.” (RODRIGUES et al., 2016).

Com a criação da Lei n° 12.303 que assegura o direito desses 
exames conhecido hoje como “Teste da Orelhinha”, que irá diagnos-
ticar a deficiência auditiva infantil precocemente nos neonatos e lac-
tentes, “assim possibilitando a intervenção imediata oferecendo con-
dições para o desenvolvimento da fala, linguagem, do social, psíquico 
e educacional da criança, permitindo um prognóstico mais favorável.”. 
MENDONÇA, (2010).  

Com todos esses direitos garantidos, cada vez mais a Lei vem 
ganhando forças, e a sociedade vêm sendo orientada quanto a duvi-
das da triagem auditiva neonatal e todos os procedimentos a serem 
adotados para que os seus direitos sejam respeitados.  

De acordo com as normativas do Ministério da Saúde na reali-
zação da triagem auditiva neonatal é necessário seguir os procedimen-
tos adequados para que se possa obter um exame de qualidade e com 
eficácia, no qual o profissional habilitado na realização dos exames é 
o fonoaudiólogo, pois é o profissional habilitado para implantação e 
execução de programas em hospitais e maternidades brasileiras para 
a identificação e prevenção precoce da deficiência auditiva neonatal.

Pois de acordo com o Resolução do CFFa nº 568, de 30 de 
março de 2020 o fonoaudiólogo é o profissional capacitado, habilita-
do e treinado para realização da Triagem Auditiva Neonatal Universal 
(TANU), onde é assegurado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

O cuidado neonatal no Brasil vem se organizando a partir de 
seu último marco legal (Portaria GM/MS nº 930 de 10 de maio de 
2012), que definiu as diretrizes para a organização da atenção integral 
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e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os 
critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidades Neonatais 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). (MIRANDA et. al; 2021)

Conforme as Diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neo-
natal, publicada, em 2012, pela Secretaria de Atenção à Saúde do 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da 
Saúde, O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para a realização 
dos procedimentos previstos em todas as etapas do Programa de 
TANU, na implantação e execução de programas em hospitais e ma-
ternidades brasileiras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

Dentro das normativas que dispõe os procedimentos operacio-
nais da triagem auditiva neonatal universal, na realização e execução 
dos exames a serem realizados nos neonatos pode-se citar a Emis-
sões Otoacústicas Evocadas por Estímulo Transiente (EOAT) e o Po-
tencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Auditivo (PEATE), exa-
mes esses que é de suma importância para os recém-nascidos nos 
seus primeiros dias de vida entre (24h às 48h), na maternidade, e, no 
máximo, durante o primeiro mês de vida, a não ser em casos quando 
a saúde da criança não permita a realização dos exames.

Destaca OGANDO, (2012) “O diagnóstico precoce e a interven-
ção imediata são fundamentais no desenvolvimento das crianças com 
perda auditiva. O diagnóstico deve estar firmado aos 3 meses de vida 
e a intervenção deve iniciar-se até o 6° mês de vida”. 

Ressalta OGANDO, (2012) “quando a triagem não é realizada, 
o diagnóstico de deficiência auditiva tende a ser feito apenas em torno 
dos 24 meses, quando a criança já apresenta déficit de linguagem, 
pois perdas leves a moderadas podem passar despercebidas até a 
idade escolar”.

Por tanto para se tiver uma boa eficácia na avaliação de uma 
triagem auditiva neonatal por parti dos profissionais que atuam na 
área que são os fonoaudiólogos, que são responsáveis habilitados e 
capacitados na realização dos exames de (EOAT) e (PEATE), e para a 
realização de condutas padronizadas assim gerar, mas segurança ao 
paciente e obter melhores resultados e qualidade no serviço oferecido, 
proporcionando conforto e bem esta a toda clientela que procura os 
serviços na realização do exame, e foi pensando nessa melhoria que 
foi criado o POP’s ou, sejam Procedimentos Operacionais Padrões, 
pois na visão de alguns autores  facilitará o atendimento pois é um re-
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curso essencial nos trabalhos executados pelos profissionais de saú-
de principalmente na área hospitalar com ênfase nas maternidades 
onde é obrigatório a atuação do fonoaudiólogo para a realização do 
“Teste da Orelhinha”.  

Segundo (GONÇALVES, et al; 2014) a identificação e interven-
ção precoce da surdez possibilitam ao deficiente auditivo alcançar de-
sempenho comunicativo muito próximo ao das crianças ouvintes. 

E são através desses POP”s que o profissionais irá encontrar 
as facilidades e as condutas que facilitará aos fonoaudiólogos uma 
conduta rápido para realizar uma Triagem Auditiva Neonatal padro-
nizada. Pois a Triagem Auditiva Neonatal (TAN), tem a finalidade a 
identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos 
neonatos e lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas fisioló-
gicas e eletrofisiológicas da audição, com o objetivo de encaminhá-los 
para diagnóstico dessa deficiência, e intervenções adequadas à crian-
ça e sua família.

Com isso todas as condutas são descritas de forma clara e 
sucinta para que os profissionais tenham uma orientação na execução 
da triagem auditiva neonatal e assim facilitará um atendimento rápido 
e eficaz, oferecendo conforto e segurança ao paciente. E é através 
dos procedimentos operacionais padrão da triagem auditiva neonatal 
que vem descrito as condutas na realização e execução quando é 
realizada os exames, e dentre essas condutas são abordadas duas 
etapas quando é realizado a triagem auditiva neonatal nos neonatos 
e lactentes, o qual sério o ‘teste e reteste” no momento dos exames 
realizados isso nos primeiros meses de vida. 

E umas das abordagens dentro dos procedimentos operacio-
nais padrão na triagem auditiva neonatal posso elencar a primeira 
etapa que seria o “teste”, pois é através do primeiro contato no aten-
dimento ao paciente que devemos ter todo um cuido no momento de 
executar os exames e, é nessa etapa que se deve contemplar: o aco-
lhimento aos pais, levantamento do histórico clínico e riscos e reali-
zação do exame, todas essas informações é necessário para que os 
pais e familiares fiquem ciente quanto todas as medidas e condutas 
serão realizadas no ato dos exames para tranquiliza-los e passa-los 
seguranças em todos os procedimentos feitos. 

Na realização do teste é necessário termos todos os cuidados, 
pois o exame O exame deve ser realizado em local apropriado, si-
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lencioso, com o paciente de preferência dormindo. Quando acordado, 
deverá estar em posição confortável na maca, berço ou colo da mãe, 
para que permaneça tranquilo e sem choro, e assim obter eficácia. O 
profissional o qual vai executar o exame deve faze a inspeção do mea-
to acústico externo, estando em boas condições, é introduzida uma 
sonda no conduto auditivo externo do neonato iniciando assim, o exa-
me propriamente dito. 

As Emissões Otoacústicas são captadas e registradas no 
visor do equipamento e seu resultado anotado no prontuário clínico e 
Caderneta de Saúde da criança. Caso no ato da realização do exame 
o neonato que apresentar “falha” (ausência de EOA) deverá ser rea-
gendado para reteste no ambulatório de Fonoaudiologia em até 30 
dias, esses são os critérios de registro adotado que se chama “passa-
-falha”. Por tanto os neonatos que obtiverem os resultados satisfató-
rios em ambas as orelhas sem indicadores de risco para perda auditi-
va (IRDA), os pais serão orientados sobre o desenvolvimento auditivo 
e linguístico da criança. 

De acordo com OMS (2012), os neonatos que apresentarem 
IRDA, tanto com presença (“passa”) quanto com ausência (“falha”) 
das EOA deverão ser encaminhados para avaliação audiológica ele-
trofisiológica em serviço especializado.

O critério do reteste irá contemplar praticamente os critérios do 
teste com pouca diferença, mas levando em conta que é necessário o 
acolhimento aos pais, realização do exame EOA e resultado aos pais. 
O reteste é realizado em ambas a orelha independente que a falhas te-
nha ocorrido de forma unilateral. Já os neonatos sem IRDA com baixo 
risco. Os pais/responsáveis dos neonatos e lactentes que apresentem 
respostas satisfatórias, em ambas as orelhas no registro das EOA, de-
vem ser orientados sobre o desenvolvimento auditivo e linguístico da 
criança. No caso de “falha” no reteste, todos os neonatos e lactentes 
com ou sem IRDA devem ser encaminhados imediatamente para o 
serviço de saúde auditiva especializada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise realizada de forma criteriosa quanto os POPs que 
são procedimentos operacionais padrão da triagem auditiva neonatal, 
na realização dos exames de emissões otoacústicas evocadas tran-
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siente (EOAT) e potênciais evocados auditivos do tronco encefálicos 
(PEATE), que é um recurso essencial que irá ajuda os profissionais 
da saúde hospitalar principalmente os quais atuam nas maternidades, 
pois irá auxiliar na realização das condutas padronizadas gerando se-
gurança aos pacientes (neonatos e lactentes) aos pais e familiares 
melhorando a qualidade no atendimento e nos serviços. 

Os profissionais que atuam na realização dos exames terão 
um suporte para viabilizar os atendimentos e suas aplicabilidades au-
xiliando os profissionais que são habilitados e capacitados que são 
os fonoaudiólogos que são responsáveis na realização dos exames 
(EOAT) e (PEATE) “Teste da Orelhinha”.

No entanto com as orientações mediadas pelos POP’s os pro-
fissionais terão a facilidade no manuseio dos aparelhos e na execu-
ção rápido dos exames e um resultado com eficiência e qualidade, 
possibilitando a intervenção imediata, oferecendo condições para o 
desenvolvimento da fala, linguagem, do social, psíquico e educacional 
da criança, permitindo um prognóstico mais favorável e rápido.  
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CAPÍTULO 18

ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO TRANSTORNO DA 
DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS COM ALZHEIMER

SILVA 1, Gabriela Soares; PEREIRA52 ; Izaura Alves; ALMEIDA52, 
Mírian Sthefany QUEIROZ 2, Aulisangela; SANTOS53, Danielle Basílio 

dos; AROUCHE 3; Joab de Souza

 RESUMO: Grande parte da população idosa sofre com Alzheimer que 
vem ao longo dos anos demonstrando sua total incapacidade no que 
desrespeito a deglutição deste idoso. Desta forma, é possível alcançar 
sucesso com o paciente que possui acompanhamento fonoaudiológi-
co precoce. Objetivo: Esta pesquisa possui como foco demonstrar 
a atuação fonoaudiológica no transtorno da deglutição, em pacientes 
idosos com Alzheimer. Metodologia: Foram adotados métodos qua-
litativos tendo como base, uma revisão bibliográfica de livros e arti-
gos publicados recentemente no período de 2008 a 2021 tendo como 
descritores; Alzheimer, fonoaudiologia e saúde do idoso. Resultados: 
Mediante os 22 artigos levantados, Cintia Moreira, Petry e Barros re-
presentaram em suas publicações as principais técnicas utilizadas no 
tratamento de idosos com disfagia em Alzheimer, foi possível também 
observar a eficácia da fonoaudiologia e suas determinadas terapias 
no tratamento dos transtornos da deglutição em idosos com Alzhei-
mer de acordo com as técnicas utilizadas pelos autores dos artigos 
abordados. Conclusão: Observou-se que as técnicas utilizadas foram 
eficazes e tornaram a hora da refeição menos incomoda para o idoso.

Palavras-chave: Alzheimer; Disfagia; Fonoterapia e Idoso. 

1 INTRODUÇÃO 

Alzheimer é uma doença afecção neurodegenerativa progres-
siva e irreversível de aparecimento insidioso, que acarreta perda de 
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memória e diversos distúrbios cognitivos e mais tarde, o funcionamen-
to de todo seu organismo (ALMEIDA; GOMES; NASCIMENTO, 2014). 

Além de prejudicar o funcionamento biológico do indivíduo, a 
doença de Alzheimer pode ser considerada uma patologia social uma 
vez que a falta de conhecimento sobre as condições gerais da doença 
acarreta preconceitos que atingem a família do doente, causando um 
ôneu crescente sobre o idoso e a família (LOPES; CACHIONI, 2013). 
Com o crescente aumento da população geriátrica no mundo, a inci-
dência de doenças neurodegenerativas é cada vez maior, destacan-
do-se entre elas a doença de Alzheimer. No entanto, esta demência 
causa um declínio considerável no funcionamento intelectual e inter-
fere nas atividades diárias, bem como higiene pessoal, vestimenta, 
alimentação e principalmente durante o ato de deglutir, que é denomi-
nado como disfagia (SANTOS, 2003). 

Desta forma, a disfagia pode se manifestar por meio de uma 
série de sintomas como uma desordem na mastigação, dificuldade 
de iniciar a deglutição, regurgitação nasal, entre outros fatores junto 
da disfagia se interligam com a doença de Alzheimer. Através dessa 
avaliação clínica fonoaudiológica é imprescindível, pois permite identi-
ficar a presença desta alteração bem como reabilitar os processos da 
deglutição do paciente (COSTA et al, Revista Brasileira de Otorrinola-
ringologia, 2008 pág.74). 

O papel do fonoaudiólogo se dispõe através de procedimentos 
não invasivos, a readequação no processo de deglutição, utilizando es-
tratégias para adaptar a rotina alimentar do paciente, (desde a consis-
tência e textura do alimento, até a preparação e oferta do mesmo), ga-
rantindo uma alimentação segura e eficaz. (MAC-KAY, 2008). É neste 
sentido que esta pesquisa teve como objetivo mostrar a importância 
da intervenção fonoaudiológica precoce no diagnóstico e tratamento 
da disfagia em idosos com Alzheimer e por fim explanar a eficácia da 
fonoaudiologia na melhoria de qualidade de vida do paciente. Este 
trabalho teve como base fontes bibliográficas, livros, tendo como base 
fundamental artigos, extraídos do Google Acadêmico, Scielo Pubmed, 
Medline, Lilacs, dados do ministério da saúde e conselho de fonoau-
diologia sobre a atuação fonoaudiológica em pacientes com disfagia 
em Alzheimer, e livros adquiridos na biblioteca da Universidade Fame-
tro, com o intuito de esclarecer a atuação fonoaudiológica em pacien-
tes com Alzheimer disfágicos.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Na primeira parte da revisão bibliográfica encontram-se artigos 
que abordam os temas da disfagia, conceito, terapia e diagnóstico da 
doença de Alzheimer, devido à importância dos mesmos em relação 
ao tema deste trabalho.  Para tal, obteve pesquisas bibliográficas, de 
abordagem hipotética dedutiva de cunho quantitativo e descritivo, fo-
ram coletados artigos no período compreendido entre os anos de 1980 
a 2020  em português e inglês, tendo como meios de fundamenta-
ção teórica os artigos por meio do Google acadêmico, trabalhos de 
pesquisa disponíveis on-line, livros em versões impressas, reunindo 
e comparando os diferentes dados encontrados nas fontes que foram 
consultadas e listando os principais fatores que predispõe idosos com 
Alzheimer a desenvolver a disfagia assim como os sinais e sintomas 
descritos por (COSTA EG, et al, RBOt, 2008 pág. 74), pode se ca-
racterizar por uma desordem na mastigação, dificuldade de iniciar a 
deglutição, regurgitação nasal, entre outros fatores junto da disfagia 
se interligam com a doença de Alzheimer. 

Através de determinadas avaliações clínicas fonoaudiológicas é 
possível identificar a presença desta alteração bem como reabilitar os 
processos da deglutição do paciente tratamento fonoaudiológico que 
puderam ser observados nos idosos dos artigos os quais pesquisamos, 
como coleta de dados dos pacientes, protocolos de avaliação, terapias 
realizadas de acordo com a necessidade de cada paciente, foi observa-
da a alimentação do paciente antes e após a intervenção fonoaudiológi-
ca para assim comprovar a eficácia da fonoaudiologia, foram mudados 
os hábitos durante a alimentação com manobras posturais, consistên-
cias de alimentos, juntamente ao nutricionista para uma alimentação 
saudável e eficaz ao idoso, incluindo o trabalho multidisciplinar, com 
psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, neurologista e demais profissio-
nais da área da saúde conforme a necessidade do paciente. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Doença de Alzheimer
 

A doença de Alzheimer é um dos desafios sociais e de saúde 
que são mais importantes nas sociedades industrializadas, com o au-
mento da expectativa de vida e o progressivo envelhecimento ocorre o 
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desenvolvimento de condições associadas ao envelhecimento (BAR-
ROS, et al., 2018). 

Em 1906, a doença de Alzheimer foi diagnosticada pelo médico 
Alois Alzheimer, no trigésimo sétimo congresso do sudoeste Alemão 
de Psiquiatria, em Tribigem. Neste congresso o Médico Alois expôs o 
caso de sua paciente, Sra. Auguste D., 50 anos, que apresentava um 
tipo de demência com progressiva perda cognitiva. Então, após sua 
morte, feito a necropsia, foi observada a presença de placas e ema-
ranhados neurofibrilares e algumas alterações ateroscleróticas, deno-
minando este quadro clínico posteriormente de Doença de Alzheimer 
(CECATO, et al., 2018). 

Para Jerônimo (2016), tecnicamente a doença do tipo Alzhei-
mer é definida pelo CID-10 (Código Internacional de doenças) como 
uma doença cerebral degenerativa primária de etiologia desconheci-
da, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos característicos, 
sendo um tipo de doença de caráter crônico, degenerativo, progressi-
vo e irreversível. Usualmente é de natureza crônica ou progressiva, na 
qual há perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluin-
do memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capaci-
dade de aprendizagem, linguagem e julgamento. 

De acordo com Siqueira et al. (2019), a Doença de Alzheimer 
tem início de modo insidioso e se desenvolve por vários anos lenta-
mente. As alterações neuropatológicas e bioquímicas podem ser di-
vididas em duas áreas gerais: mudanças estruturais que incluem os 
enovelados neurofibrilares e alterações nos neurotransmissores ou 
sistemas neurotransmissores que estão ligadas as mudanças patoló-
gicas que ocorrem no decorrer da doença. A perda neural e a dege-
neração sináptica ocorrem devido dois tipos de lesões existentes na 
doença as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. As placas 
senis são estruturas extracelulares constituídas de uma proteína, a 
beta- amiloide, e origina-se na proteína precursora do amiloide, exis-
tente em praticamente todas as células humanas, mas sem funções 
bem delineadas, sabe-se, no entanto que esta age como inibidora de 
proteases (BERNARDO; RAYMUNDO, 2018). 

É comum que os sinais iniciais da Doença de Alzheimer sejam 
confundidos com o processo natural do envelhecimento, com isso a busca 
por orientação profissional tende a ser adiada e consequentemente a 
doença é diagnosticada tardiamente, a certeza do diagnóstico só pode 
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ser obtida por meio do exame microscópico do tecido cerebral dos 
doentes após o falecimento. Na prática médica o diagnóstico é clinico, 
depende da avaliação feita pelo médico associado a exame de sangue, 
de imagem e do próprio histórico do paciente (ABRAZ, 2010). 

Dessa forma, o diagnóstico da doença de Alzheimer é de ex-
clusão, porém o definitivo depende do exame histopatológico do cé-
rebro post-mortem (BARROS, et al., 2018). Havendo o diagnóstico, o 
tratamento será multidisciplinar, envolvendo todas as peculiaridades 
relacionadas aos sinais e sintomas, com o objetivo de estabilizar o 
comprometimento cognitivo, o comportamento e a prática das ativida-
des diárias. Apesar de não haver cura, o tratamento vai desde o uso 
de fármacos que aliviam os sintomas até o acompanhamento multipro-
fissional, que prestará de forma integral uma assistência ao portador 
da Doença de Alzheimer e, consequentemente, aos seus cuidadores.

3.2 Disfagia em idosos com alzheimer

“A deglutição eficiente depende de uma complexa ação neuro-
muscular, que envolve sensibilidade, propriocepção, mobilidade, tônus 
e tensão muscular, além da intenção de se alimentar” (UERJ, 2017).  

Então é necessária uma integração de vários sistemas neu-
ronais: vias aferentes, integração dos estímulos no sistema nervoso 
central, vias eferentes, resposta motora, integridade das estruturas 
desenvolvidas e comando voluntário. Durante o processo de deglu-
tição ocorre reflexamente a elevação e anteriorização da laringe e o 
fechamento da glote, proporcionando a proteção das vias aéreas su-
periores. Este processo tem a função de nutrir e hidratar o indivíduo. 
A disfagia pode resultar de anormalidades ocorridas na deglutição em 
qualquer lugar deste caminho. Os sintomas mais frequentemente rela-
tados pelos pacientes com este transtorno são: hesitação para engolir; 
sensação de “bolo” ou dor na região de nove hipofaringe (odinofagia), 
tosse após ingestão de alimento, regurgitação nasal, pigarro frequen-
te, desconforto torácico, perda de peso, quadros de pneumonia de 
repetição, intolerância a alimentos sólidos e/ou líquidos, constante 
perda de saliva pela boca, alterações da voz após a alimentação e 
necessidade de ingerir líquidos após alimentos sólidos (UERJ, 2017).  

Em idosos com disfagia, a deglutição de líquidos ou alimentos 
fica prejudicada. A disfagia é classificada como qualquer dificuldade 
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na efetiva condução do alimento da boca até o estômago. Quando 
há um problema com o sistema de deglutição, alimentos ou líquidos 
podem “vazar” até as vias aéreas. Seus principais sintomas são dor, 
tosse ou engasgo ao engolir, regurgitação, azia frequente e rouquidão. 
A disfagia pode ocorrer devido a doenças neurológicas comuns no en-
velhecimento, como doença de Parkinson e mal de Alzheimer. Segun-
do o periódico Dysphagia, estima-se que oito em cada dez indivíduos 
com Parkinson e dois terços dos pacientes com Alzheimer desenvol-
vem a condição. A doença também pode ocorrer como consequência 
de tumores (EQUIPE DANONE NUTRICIA, 2020).  

 Então a “prevalência de disfagia orofaríngea em pacientes 
com Alzheimer é de 84% e pode causar complicações de grande signi-
ficado clínico em decorrência de alterações na eficiência da deglutição 
e na sua segurança” (BAENA; MOLINA, 2016).   

A fase oral da deglutição é a mais afetada em idosos com de-
mência moderada e grave. As principais alterações da deglutição são 
disfunção motora lingual (movimento de língua discinético, fraco ou 
lento), atraso no disparo do reflexo da deglutição, falha no controle 
motor oral do bolo, pela qual pode ocorrer o seu escape para a faringe 
ou a laringe durante a manipulação na fase oral e seios piriformes, 
penetração e aspiração, principalmente de líquidos, e mastigação au-
sente, (R. PETRY,2013).   

3.3 Trabalho multidisciplinar em idosos com Alzheimer

“É muito pertinente abordar a assistência multidisciplinar à saú-
de do idoso, pois, com o” decréscimo da natalidade e aumento da ex-
pectativa de idade, a população de pessoas idosas vem aumentando, 
e por essa razão que as equipes precisam ter condições de respon-
der adequadamente a alta demanda” (AMS, 2011), com o propósito 
de “estabelecer competências para prestar atenção adequada a esse 
segmento populacional “(AMS, 2011)” “.  

“O idoso com Doença de Alzheimer tem sua integridade física, 
mental e social comprometida, o que acarreta situações de depen-
dência total ou parcial, muitas vezes com necessidade de cuidados 
complexos” (REV RENE. 2016). E que por se tratar de “uma doença 
que incide em diversas dimensões da vida do idoso/família, é preciso 
intervenções integradas de diferentes profissionais de saúde, por meio 
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de ações multidisciplinares/ interdisciplinares” (REV RENE. 2016). Es-
sas ações multidisciplinares “no paciente com DA têm como objetivo 
interferir positivamente no processo saúde-doença, por meio de uma 
abordagem integral aos indivíduos e familiares, intervindo com ações 
voltadas à realidade na qual estão inseridos” (CAD.   SAÚDE COLET, 
2016). Uma “recente revisão integrativa da literatura avaliou as evidên-
cias disponíveis sobre o efeito das ações multidisciplinares na saúde 
ou no tratamento do idoso com DA, reportando resultados positivos” 
(CAD. SAÚDE COLET, 2016).  Roloff et al (2016) “evidenciam que o 
caráter multiprofissional e interdisciplinar, que compõem um conjunto 
de conhecimentos e atribuições específicos que somados, possuem a 
capacidade de intervir em prol de ambientes e processos produtivos”. 
Nisso, vale destacar que esta interação interdisciplinar tende a melho-
rar o processo e atendimento dos pacientes e, no caso da doença de 
DA e como atribui Silva (2012) a equipe multiprofissional fortalece as 
mediações e intervenções que contribuem para a melhoria no aten-
dimento desses pacientes, evidenciando a atribuição de cada profis-
sional, aprimorando a qualidade no atendimento e a significação do 
trabalho em equipe. (SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIO-
NAL, 2020). 

Alzheimer é uma doença cerebral degenerativa caracterizada 
por perda progressiva da memória e outras funções cognitivas supe-
riores, que prejudicam o paciente em suas atividades de vida diária, 
podendo ocorrer, também, distúrbios de comportamento e sintomas 
neuropsiquiátricos, (MACHADO, 2006; NITRINI et al., 2005).   

 Podem ser classificadas em básicas, instrumentais e avan-
çadas. As básicas relacionam-se as atividades relacionadas aos cui-
dados pessoais e necessárias a automanutenção do indivíduo, como 
alimentação, vestuário, transferência, continência e banhar-se.  As ins-
trumentais seriam atividades mais complexas, necessárias para a vida 
independente no lar e na comunidade, como cuidados com a casa, 
preparo de refeições, etc. Em contrapartida as AVDs avançadas refe-
rem-se a atividades sociais, de trabalho e lazer do indivíduo (Pfeffer et 
al., 1982). (CUNHA, F. C. M., CUNHA, L. C. M., SILVA, H. M., COUTO, 
E. A. B. Abordagem funcional e centrada no cliente na reabilitação de 
idoso com demência de Alzheimer avançada – relato de caso, 2011).
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3.4 Terapia aplicada em idosos com disfagia 

“A avaliação clínica fonoaudiológica é imprescindível, pois per-
mite identificar a presença de disfagia, bem como aspectos da deglu-
tição que estão alterados” (R. PETRY,2013). “No âmbito hospitalar, 
o fonoaudiólogo tem como espaço de atuação os ambulatórios, as 
unidades de internação e as Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) 
e Semi-intensivo, podendo atuar nos distúrbios da comunicação e 
da deglutição” (CARTILHA SUS/CONTRIBUIÇÃO DA FONOAUDIO-
LOGIA PARA O AVANÇO DO SUS, 2016), isso em “todas as faixas 
etárias. As ações são prioritariamente de diagnóstico e reabilitação, 
o que não exclui as abordagens de promoção da saúde e prevenção 
de danos” (CARTILHA SUS/CONTRIBUIÇÃO DA FONOAUDIOLOGIA 
PARA O AVANÇO DO SUS, 2016).   

A alimentação para o ser humano não contem apenas o aspec-
to de manutenção do aporte calórico necessário para a sobrevivência, 
mas é também uma fonte de prazer. (FURKIM, 1997).

 O objetivo da reabilitação em disfagia orofaríngea é estabilizar 
o aspecto nutricional e eliminar os riscos de aspiração laringotraqueal 
e consequentes complicações associadas, (DEPIPPO et al, 1994).

A utilização do conceito de eficiência em disfagia orofaríngea 
deve ser compreendida como a capacidade que um procedimento te-
rapêutico possui para produzir efeitos benéficos na dinâmica da deglu-
tição, (LAZZARUS et al, 1993).

As principais alterações encontradas nesses pacientes são: 
disfunção motora lingual, atraso no disparo do reflexo da deglutição, 
controle motor oral do bolo inadequado, e retenção de alimentos na va-
lécula e nos seios periformes, penetração e aspiração- especialmente 
de líquidos, além de mastigação ausente (PRIEFER; ROBBINS, 1997).

A terapia fonoaudiológica para disfágicos visa principalmente 
propiciar movimentos necessários para aumentar e melhorar o pro-
cesso de deglutição, qual seja, preparação, acomodação e ejeção do 
bolo alimentar para a faringe, disparo da reação faríngea da degluti-
ção, trabalhando a estimulação dos movimentos de elevação e desci-
da da laringe, bem como a proteção das vias aéreas e o favorecimento 
da abertura do esfíncter esofágico superior. (SANTORO, 2011).

 As aplicações de exercícios fonoaudiológicos miofuncionais 
propiciam não só o fortalecimento muscular em região supra-hióidea e 
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faríngea, como também consentem melhora funcional da deglutição, 
com melhor atuação com as diferentes consistências alimentares, (AL-
VES E ANDRADE, 2016).  

Para Alves e Andrade (2016) as aplicações de exercícios fo-
noaudiológicos miofuncionais propiciam não só o fortalecimento mus-
cular em região supra-hióidea e faríngea, como também consentem 
melhora funcional da deglutição, com melhor atuação com as diferen-
tes consistências alimentares. 

Turra (2013) coloca que o principal objetivo do fonoaudiólogo 
no tratamento da disfagia é aperfeiçoar a deglutição, a fim de torna-a 
eficiente e segura.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

As técnicas passivas são usadas em pacientes com rebaixa-
mento cognitivo ou não colaborativos; evitando o desenvolvimento de 
hipersensibilidade oral e reações patológicas (reflexos patológicos), e 
ainda estimulando os reflexos de proteção (tosse e vômito) e degluti-
ção, evitando a aspiração de saliva e preparando para o retorno da 
alimentação por via oral (ROCHA, 1998). Para Alves e Andrade (2016) 
as aplicações de exercícios fonoaudiológicos miofuncionais propiciam 
não só o fortalecimento muscular em região supra-hióidea e faríngea, 
como também consentem melhora funcional da deglutição, com me-
lhor atuação com as diferentes consistências alimentares. Envolvendo 
mudanças estruturais, funcionais e neurais, o processo de envelhecer 
necessita de adaptação e adequação de funções anteriormente adqui-
ridas, dentre essas funções destaca-se a deglutição, função primordial 
para o ser humano. A disfagia se configura numa falha no processo 
de condução do alimento da cavidade oral até o estômago de forma 
segura (PAIVA; XAVIER; FARIAS 2012).

Segundo Alves e Andrade (2016) as alterações na deglutição, 
independentemente da etiologia, podendo induzir a riscos potenciais 
para a saúde do idoso, levando aumento da probabilidade de desnutri-
ção, infecção pulmonar e morte do paciente.

FURKIM (1997) coloca que a alimentação para o ser humano 
não contém apenas o aspecto de manutenção do aporte calórico ne-
cessário para a sobrevivência, mas é também uma fonte de prazer.

Deglutir parece simples, mas de fato é um processo complexo. 
Muitos músculos faciais e nervos encefálicos estão envolvidos numa 
deglutição normal. (MARCHESAN, 1995).



285

Segundo artigos, livros e revistas pesquisados durante o le-
vantamento de dados constatou-se que de fato o tratamento fonoau-
diólogico é eficaz em todos os aspectos do idoso com Alzheimer, a 
respeito de intervenção precoce foram exibidos resultados satisfató-
rios, contudo proporcionando maior e melhor qualidade de vida para 
o idoso, a alimentação é um momento que deve ser prazeroso e falta 
dessa sensação durante as refeições pode ocasionar muitos aspectos 
negativos, dentre eles a desnutrição, a ausência da alimentação e da 
vontade de comer, com a ajuda da fonoaudiologia juntamente a equipe 
multidisciplinar há melhora da aptidão durante as refeições, um sen-
tido a mais na vida desses idosos, proporcionando uma alimentação 
mais eficaz, com o alívio de possíveis dores,  sensação de bolo pre-
so na garganta e mais da participação da mastigação, segundo Turra 
(2013) coloca que o principal objetivo do fonoaudiólogo no tratamento 
da disfagia é aperfeiçoar a deglutição, a fim de torna-la eficiente e 
segura. Com isso concluímos que o objetivo a ser cumprindo é pro-
porcionar a população idosa com Alzheimer que tem disfagia melhor 
qualidade de vida, atravéz de exercícios, terapias e manobras que au-
xiliem na qualidade da deglutição, para que esse momento das refei-
ções seja bem mais prazeroso. Atualmente, na literatura os relatos de 
tratamento fonoaudiólogico em idosos com Alzheimer são escassos, 
segundo artigos, livros e revistas pesquisados durante o levantamento 
de dados, constatou-se que de fato o tratamento fonoaudiólogico é 
eficaz em todos os aspectos do idoso com Alzheimer.

Tabela 01. Achados encontrados na literatura.
OBRA ANO AUTOR CITAÇÃO PRINCIPAL

Terapia 
fonoau-
diológica 

em idosos 
disfágicos 
na unidade 
básica de 

saúde santa 
cruz/fripi-
sa, campo 
maior/pi.

2018

Francisca Ma-
ria Rodrigues 

Brito
Lorena Uchôa 
Portela Veloso

Segundo Santoro (2011) a terapia fonoau-
diológica para disfágicos visa principalmen-
te propiciar movimentos necessários para 
aumentar e melhorar o processo de deglu-
tição, qual seja,
Preparação e ejeção do bolo alimentar para 
a faringe, disparo da reação faríngea da de-
glutição, trabalhando a estimulação dos mo-
vimentos de elevação e descida da laringe, 
bem como a proteção das vias aéreas e o 
favorecimento da abertura do esfíncter eso-
fágico superior
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Exercícios 
e manobras 
facilitadoras 

no trata-
mento de 
disfagias

1998 Juliane Balieiro 
Escoura

LOGEMANN (1983), coloca que o tempo uti-
lizado pelo paciente para deglutir uma deter-
minada consistência de alimento parece ser 
um parâmetro importante.

Terapia 
fonoau-
diológica 

em idosos 
disfágicos 
na unidade 
básica de 

saúde santa 
Cruz/fripi-
sa, campo 
maior/pi.

2018

Francisca Ma-
ria Rodrigues 

Brito 
Lorena Uchôa 
Portela Veloso

Maciel, Oliveira e Tada (2008) entendem 
que o tratamento da disfagia em idosos é 
similar ao de adultos, no entanto as terapias 
são mais invasivas, pois as cirurgias, podem 
não ser possíveis na maioria dos idosos, 
sendo assim feito uso de medicamentos me-
nos agressivos e terapia por endoscopia, os 
métodos mais indicados nesses casos.

Fonte: Autores, (2021).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Segundo Turra (2013) objetivo do fonoaudiólogo no tratamento 
da disfagia é aperfeiçoar a deglutição, a fim de torná-la eficiente e 
segura. Com isso concluímos que o objetivo a ser cumprindo é pro-
porcionar a população idosa com Alzheimer que tem disfagia melhor 
qualidade de vida, através de exercícios, terapias e manobras que au-
xiliem na qualidade da deglutição, para que esse momento das refei-
ções seja bem mais prazeroso. Atualmente, na literatura os relatos de 
tratamento fonoaudiólogico em idosos com Alzheimer são escassos, 
segundo artigos, livros e revistas pesquisados durante o levantamento 
de dados, constatou-se que de fato o tratamento fonoaudiólogico é 
eficaz em todos os aspectos do idoso com Alzheimer, proporcionando 
a eles melhor qualidade de vida e uma refeição bem mais prazerosa 
e eficaz reduzindo os riscos de desnutrição juntamente a equipe mul-
tidisciplinar.
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CAPÍTULO 19

O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO FRENTE À 
IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO NATURAL NO 

DESENVOLVIMENTO MOTOR ORAL

BALTAZAR, Adrieide Almdeida1; QUEIROZ, A. S2; AROUCHE, J. S.

Resumo: As habilidades motoras orais referem-se ao movimento dos 
músculos da face. Por isso, crianças com deficiência de desenvolvi-
mento podem apresentar padrões motores orais que não são obser-
vados no desenvolvimento típico. A prática da amamentação possui 
diversos benefícios à saúde do neonatal, isso inclui as vantagens apli-
cadas à saúde fonoaudiológica da criança, visto que essa área está 
associada ao desenvolvimento do craniofacial e motor oral do recém-
-nascido, por isso o aleitamento materno é importante nesse contexto. 
Objetivo: descrever sobre o papel do fonoaudiólogo frente à impor-
tância do aleitamento natural no desenvolvimento motor oral. Metodo-
logia: O desenvolvimento da pesquisa foi realizado com a utilização 
do método de revisão bibliográfica. Para o desenvolvimento do estudo 
foram utilizados Livros, Revistas, Diretrizes Sociedades Brasileiras, 
artigos nos bancos de pesquisas SciELO (Scientific Electronic Library 
Online) e PubMed (US National Library of Medicine). Conclusão: é 
compreendido que para o desenvolvimento adequado dos órgãos fo-
noarticulatórios é essencial que a amamentação natural seja realiza-
da, pois o desmame precoce pode levar à ruptura do desenvolvimento 
motor-oral adequado, provocando alterações na postura e força dos 
órgãos fonoarticulatórios.

Palavras-chave: Fonoaudiologia neonatal; aleitamento; desenvolvi-
mento motor oral. 

1 * Graduanda do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro, adriei-
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Martins (2013) são diversos benefícios que o leite 
materno proporciona à saúde neonatal. Mas, além disso, a prática de 
amamentação natural promove o desenvolvimento normal do siste-
ma motor oral da criança, ela também aumenta o desenvolvimento 
da fala. Portanto, o desmame precoce ou problemas relacionados à 
amamentação podem prejudicar esse desenvolvimento. Por isso, a 
problemática envolvida neste trabalho correspondeu aos possíveis 
problemas que podem ser enfrentados no processo da amamentação, 
pois ela é composta por diversos desafios e algumas complicações e 
isso pode influenciar no desenvolvimento motor oral. 

Nesse contexto, uma área de destaque nesse processo é a 
fonoaudiologia, que tem como principal exercício nessa etapa de 
amamentação a ajuda para desenvolver as habilidades de amamen-
tação e reduzir qualquer risco para a criança que os problemas com a 
amamentação podem causar. Sendo compreendido que o aleitamento 
natural, também tem efeitos positivos na saúde fonoaudiológica, pois 
está relacionada ao crescimento e desenvolvimento craniofacial e mo-
tor oral do recém-nascido. Pois a sucção durante o aleitamento natural 
promove o desenvolvimento adequado dos órgãos cinco fonoarticula-
tórios, quanto à mobilidade, força, postura, e o desenvolvimento das 
funções de respiração, mastigação, deglutição e articulação dos sons 
da fala (PEREIRA et al., 2019). 

Sendo assim, esse artigo teve como justificativa, a complexida-
de e necessidade de maior esclarecimento desses problemas expos-
tos e o papel do profissional fonoaudiólogo se torna fundamental, pois 
ele é o profissional mais capacitado para suporte a essas dificuldades. 
Visto que ele possui habilidades relacionadas a intervenções diante 
do fechamento deficiente do lábio, função de deglutição deficiente, ci-
clo não coordenado de sucção, deglutição, respiração, nutrição pobre, 
aspiração ou pneumonia e estimulação oral deficiente (SOARES et 
al., 2016),

Por isso, a presente pesquisa teve como objetivo descrever 
sobre o papel do fonoaudiólogo frente à importância do aleitamento 
natural no desenvolvimento motor oral. Nesse sentido, a metodologia 
utilizada no desenvolvimento deste estudo foi a revisão bibliográfica, 
com caráter qualitativo e exploratório. Sendo utilizado para a seleção 
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de estudos bibliográficos nos bancos de pesquisas SciELO (Scien-
tific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde) e PubMed (US National Library of 
Medicine). 

Sendo assim, é compreendido que com o apoio do fonoau-
diólogo é possível completar uma avaliação oral completa para de-
terminar quais áreas da boca ou face estão contribuindo para as difi-
culdades relacionadas à amamentação. Ele determinará a amplitude 
de movimento e a força de cada músculo necessário para coordenar 
a sucção, a deglutição e a respiração ao mesmo tempo. A partir daí, 
esse profissional fará um plano com a mãe para ajudar a fortalecer as 
áreas de fraqueza. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa visto que o tema 
é apresentado por meio de um contexto mais abrangente, com a des-
crição da origem e busca da resposta da questão problema. De acor-
do com Severino (2016) esse tipo de pesquisa além de possibilitar a 
análise se fatores que são relacionados com a compreensão do alei-
tamento materno e a fonoaudiologia neonatal. O estudo foi conjuga-
do com os fins de pesquisa exploratória, pois busca demonstrar uma 
visão geral do tema, com o aprofundamento dos conceitos básicos, 
sendo acoplado com o uso do meio de pesquisa bibliográfica que pos-
sibilita a seleção de pesquisas já publicadas.  

Esse trabalho se fundamenta em coleta documental, pois seu 
desenvolvimento foi realizado através de materiais já elaborados, como 
livros, artigos científicos, publicações de órgãos oficiais. As bases de 
dados usadas para seleção dos estudos foram: SciELO (Scientific 
Electronic Library Online) e PubMed (US National Library of Medicine). 

Os estudos selecionados foram submetidos a avaliação sobre 
os critérios de inclusão e exclusão dos estudos identificados. Para a 
inclusão das pesquisas foram utilizados como critérios: ano de publi-
cação acima de 2012, publicados em língua portuguesa e inglesa, ava-
liação de tema e resumo com relação direta ao problema de pesquisa 
do presente estudo. Já para os critérios de exclusão foram utilizados: 
menor relevância de informações a respeito do tema e estudos não 
disponíveis na íntegra. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Os benefícios da prática de amamentação

O Ministério da Saúde do Brasil, reforçando as recomendações 
da World Health Organization (WHO), recomenda que o Aleitamento 
Materno Exclusivo, doravante (AME) seja dos primeiros seis meses até 
os dois primeiros anos ou mais, se houver necessidade. Para tanto, 
o AME costuma ser classificado em: Aleitamento Materno Exclusivo, 
que é quando a criança recebe somente o leite materno; Aleitamen-
to Materno Predominante, quando é inserido além do leite materno 
outros alimentos, como água ou bebidas que sejam a base de água; 
Aleitamento Materno, quando a criança recebe leite materno direto. 
Aleitamento Materno Complementado, quando é inserido além do leite 
materno outros alimentos, sejam sólidos ou semissólidos; Aleitamento 
Materno Misto ou parcial, quando é inserido além do leite materno ou-
tros tipos de leite (BRASIL, 2015).

Assim, é recomendado que a criança seja amamentada em 
horários que sejam de sua vontade e quantas vezes for necessário, 
denominando-se assim, em uma amamentação de livre demanda 
(BRASIL, 2015).

Durante o processo de amamentação é comprovado que existe 
inúmeros benefícios tanto para o lactente, quanto para a mãe, pois, há 
uma grande diminuição de doenças, redução em taxas de mortalidade 
e em internação hospitalar, bem como redução de doenças crônicas, 
em relação a mãe, há uma involução uterina mais breve durante o 
período do pós-parto, perda de peso, diminuição dos riscos de câncer 
de mama e do colo do útero, visto que, é também a alternativa mais 
econômica para alimentação do bebê. (FERREIRA et al., 2018).

As crianças que fazem uso do aleitamento materno têm menos 
alergias, infecções, diarreias, doenças respiratórias e otites, além dis-
so, há diminuição de chances de desenvolver obesidade e diabete tipo 
dois, bem como há uma melhora expressiva em testes de inteligência, 
ocasionando assim em adultos saudáveis e produtivos. A sociedade 
brasileira de pediatria aponta que o aleitamento materno deve ser con-
traindicado apenas em situações excepcionais, como em casos de 
infecções pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus T-linfo-
trópico humano (HTLV) e pelo uso de algumas medicações (SANTOS 
2017).



296

Esse contexto de grande importância que envolve a amamen-
tação pode ser explicado, pois, o leite humano é um fluido complexo 
que é composto por lipídios, proteínas, carboidratos, vitaminas, mi-
nerais, substâncias imuno competentes (imunoglobulina A, enzimas, 
interferon), além dos moduladores de crescimento. Além disso, devido 
a sua composição nutricional balanceada, o leite humano/materno é 
considerado um alimento de grande complexidade, sendo suficiente 
para suprir as necessidades nutricionais de recém-nascidos em torno 
dos seus primeiros meses de vida (COSTA, 2010).

Além da composição propícia de nutrientes, o leite materno 
possui outros componentes que atuam na defesa do organismo do 
bebê, como as imunoglobulinas, fatores anti-inflamatórios e imunoes-
timuladores, seus mecanismos incluem atividades específicas contra 
agentes infecciosos, crescimento celular da mucosa intestinal, o que 
aumenta a resistência às infecções. Há relatos de aproximadamente 
250 elementos de proteção no leite humano, além de fatores de cres-
cimento do trato gastrointestinal. (PASSANHA et al., 2010).

Portanto, os benefícios do aleitamento materno para o lacten-
te são indiscutíveis, uma vez, que o leite humano/materno apresenta 
composição nutricional balanceada, proporcionando melhor biodispo-
nibilidade de nutrientes, além de conter fatores de crescimento, en-
zimas e hormônios que fornecem inúmeras vantagens imunológicas 
e psicológicas, diminuição da morbidade e mortalidade infantil, entre 
outros benefícios à saúde em longo prazo.

3.2 Os órgãos fonoarticulatórios

A articulação é o processo pelo qual sons, sílabas e palavras 
são formados quando a língua, mandíbula, dentes, lábios e palato al-
teram o fluxo de ar proveniente das pregas vocais. Todos os sons que 
são feitos ao se falar são o resultado da contração dos músculos. Os 
músculos do tórax que é usado para respirar produzem muitas mo-
dificações diferentes no fluxo de ar do tórax para a boca. Depois de 
passar pela laringe, o ar passa pelo trato vocal, que termina na boca e 
nas narinas (TORTORA; DERRICKSON, 2016).

Assim, o ar dos pulmões sai e há um grande e complexo con-
junto de músculos que realizam mudanças na forma do trato vocal. O 
trato vocal é composto por diferentes partes que são chamadas de 
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articuladores, e o estudo deles é chamado de fonética articulatória. 
Os principais articuladores são a língua, o lábio superior, o lábio infe-
rior, os dentes superiores, a crista gengival superior (crista alveolar), 
o palato duro, o véu (palato mole), a úvula (extremidade pendente do 
palato mole), a parede faríngea e a glote (espaço entre as cordas vo-
cais) (ZORZI, 2021).

As articulações podem ser divididas em dois tipos principais, 
primárias e secundárias. A articulação primária se refere ao lugar e a 
maneira pela qual a estenose é feita para uma consoante ou o con-
torno da língua, o formato dos lábios e a altura da laringe usada para 
produzir uma vogal. A articulação primária pode ainda permitir algu-
ma amplitude de movimento para outros articuladores não envolvidos 
em sua formação. Entre as principais articulações secundárias estão 
a palatalização, velarização, labialização, glotalização e nasalização 
(SANTANA; BERBERIAN, 2012).

Outro articulador é a crista alveolar que fica entre os dentes 
frontais superiores e o palato duro. A superfície é realmente muito 
mais áspera do que parece e é coberta por pequenas saliências. Os 
sons feitos com a língua tocando são chamados de alveolares. E a lín-
gua é, obviamente, um articulador muito importante e pode ser movida 
para muitos lugares e formas diferentes. É comum dividir a língua em 
partes diferentes, embora não haja linhas divisórias claras dentro da 
língua (ZORZI, 2021).

Os dentes (superior e inferior) localizados atrás dos lábios. Os 
lábios são importantes na fala, pois eles podem ser pressionados jun-
tos, colocados em contato com os dentes ou arredondados para pro-
duzir o formato de lábio para vogais. Além disso, a laringe também 
poderia ser descrita como um articulador assim como a mandíbulas, 
já que é movido muito o maxilar inferior ao falar (TORTORA; DERRI-
CKSON, 2016).

Sendo assim, é compreendido que para o desenvolvimento 
adequado dos órgãos fonoarticuladores é essencial que a amamenta-
ção natural seja realizada, pois o desmame precoce pode influenciar 
no processo de maturação dos músculos motor oral, o que pode gerar 
disfunções nesses órgãos. 
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3.3 Desenvolvimento motor oral

As habilidades motoras orais são as melhores das habilidades 
motoras finas que o ser humano desenvolve. Esse processo começa 
no útero e é totalmente desenvolvido e estabelecido aos 3 anos de 
idade. Como muitas outras habilidades, o desenvolvimento motor oral 
é apoiado por reflexos primitivos, controle postural e outros marcos 
fisiológicos que se desenvolvem em sincronia. Quando a sincronia é 
interrompida, surgem problemas (CALADO; SOUZA, 2012).

As habilidades motoras orais começam no útero com o desen-
volvimento de reflexos primitivos que auxiliam na alimentação a termo. 
É importante observar que esses reflexos se desenvolvem no 3º tri-
mestre entre a 28ª semana e a 37ª semana de gestação. Ao trabalhar 
com um bebê prematuro, esses reflexos não se desenvolveram e a 
alimentação bem-sucedida exigirá níveis mais elevados de apoio de 
uma fonte externa (VARGAS et al., 2015).

Para que ocorra o desenvolvimento motor refinado, o corpo 
deve ter estabilidade para ganhar mobilidade. A estabilidade geral-
mente se desenvolve proximal para distal ou de perto do corpo para 
mais longe do corpo. Os padrões de movimento irão evoluir de habili-
dades grosseiras, como mover o braço, para habilidades finas, como 
agarrar com os dedos. A progressão da habilidade motora oral ocorre 
da mesma forma (HAYWOOD; GETCHELL, 2016).

Uma criança de quatro a seis meses passa de uma posição 
semi-reclinada para uma posição mais ereta. Esta criança ganhou a 
capacidade de rolar e está começando a se ereta. Há maior estabilida-
de e força do tronco. Normalmente, as crianças que não conseguem 
rolar são alimentadas com fórmula / leite e podem começar a sugar 
purês mais finos, muito suaves, com uma colher. Uma criança que 
consegue sentar-se é apresentada a alimentos em puré mais grossos 
/ mais volumosos. A língua começa a se mover para cima e para baixo, 
em vez de para dentro e para fora. Nessa idade, o aspecto social da 
alimentação também é mais aparente (CALADO; SOUZA, 2012).

Aos seis a oito meses de idade, a criança consegue se sentar 
sozinha e geralmente começa a engatinhar. Ele ou ela está comendo 
enquanto os alimentos retos e purê de mesa são introduzidos. Movi-
mentos recíprocos das extremidades são observados, e esses movi-
mentos mais complexos também são vistos na boca. Uma vez que a 
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criança pode mudar o peso nos quadris, ela pode começar a mudar 
o peso nos lábios. A língua não apenas se move para cima e para 
baixo, mas começa a se mover lateralmente para os lados da boca. É 
observada uma mordida fásica e liberação ou movimento rápido para 
cima e para baixo da mandíbula. Esta criança também é apresenta-
da a um copo com canudinho pela primeira vez (HAYWOOD; GET-
CHELL, 2016).

Com 8 a 12 meses de idade, uma criança típica come consis-
tentemente na posição vertical. Esta criança está começando a puxar 
para ficar de pé e sustentar o peso em pé. O movimento recíproco da 
perna ocorre. Ele ou ela está comendo salgadinhos e é apresentado 
a purê de carne. A criança tem uma mordida controlada e desenvolve 
primeiro um padrão de mastigação diagonal e depois rotativo. Masti-
gar requer força. Articulação e a fala exigem agilidade. Nessa idade, 
tanto a força quanto a agilidade da boca estão aumentando, e a crian-
ça passa a produzir mais vocalizações (OLIVEIRA et al., 2017).

Por fim, a criança de 12 a 18 meses aprende a mastigar com 
os lábios fechados. Esta criança é uma criança que está caminhando 
de forma independente. Alimentos de mesa são oferecidos, embora as 
carnes ainda sejam picadas. É introduzido um canudo, e a criança não 
precisa estender o pescoço para aceitar o alimento. No entanto, uma 
criança pode ter dificuldade ou apresentar movimentos prematuros 
dos lábios, língua, mandíbula, dentes, cabeça ou outra parte do corpo. 
Esses desafios motores podem resultar em habilidades motoras orais 
imaturas (ALMEIDA, 2012).

3. 4 Desordem no desenvolvimento motor oral 

Existe uma relação entre a percepção sensorial e o movimento 
motor. Quanto mais estímulos sensoriais forem recebidos, mais duramen-
te os músculos trabalharão e maior será o impacto nas vias motoras. Os 
movimentos são realizados para experimentar a entrada sensorial, e a 
entrada sensorial influencia o movimento. A participação nas atividades 
motoras orais diárias permite que a criança tenha a oportunidade de pro-
gredir no Círculo de Aprendizagem Dinâmica para experimentar novos 
movimentos da cabeça, lábios, boca, bochechas e língua (KENT, 2015).

Por isso, quando as crianças desenvolvem problemas motores 
orais, a causa é menos clara. Algumas crianças podem nascer com 
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nervos que funcionam de forma anormal e podem nunca ter tido uma 
experiência alimentar normal. Outros podem desenvolver padrões 
nervosos alterados se tiverem passado por muitos problemas médi-
cos, por exemplo, cirurgias ou internações prolongadas em hospitais 
que exigiram alimentação por sonda. Qualquer coisa que interrompa 
a alimentação normal em um estágio crítico de desenvolvimento pode 
ter um impacto (RUEDELL et al., 2011).

Existem certos períodos sensíveis quando o cérebro de uma 
criança está pronto para aprender novas habilidades alimentares, 
como alimentação à colher e alimentos sólidos de mesa. Introduzir es-
sas habilidades muito cedo ou esperar muito tempo pode resultar em 
problemas motores orais. Crianças que nasceram extremamente pre-
maturas; que têm distúrbios gastrointestinais, respiratórios ou neuroló-
gicos; quem tem síndromes genéticas ou que não amamentaram e até 
mesmo realizaram o desmame precoce pode ter maior probabilidade 
de desenvolver problemas motores orais (RUEDELL et al., 2011).

Qualquer tipo de distúrbio alimentar pode afetar significativa-
mente a nutrição de uma criança em uma idade crítica para o cresci-
mento e o desenvolvimento, possivelmente levando ao não ganho de 
peso, baixo ganho de peso ou deficiência de crescimento. Não ingerir 
calorias e gordura suficientes também pode afetar o crescimento e 
o desenvolvimento do cérebro. Crianças com problemas oro-motores 
podem ter problemas para engolir com segurança e podem correr o 
risco de aspiração e engasgo (SILVA, 2012).

As crianças que apresentam problemas oro-motores devem 
ser avaliadas quanto a problemas de deglutição (também conhecidos 
como disfagia). O controle oral insuficiente pode levar à aspiração, 
então o fonoaudiólogo se certificará de que ela pode engolir com segu-
rança. Um estudo de deglutição de bário e estudo vídeo flouroscópico 
de deglutição, também conhecido como estudo de deglutição de bário 
modificado, pode revelar quaisquer problemas potenciais com o pro-
cesso de deglutição (JUNQUEIRA et al., 2015).

Nesse sentido, é compreendido que as habilidades motoras 
orais referem-se ao movimento dos músculos da face. Por isso, crian-
ças com deficiência de desenvolvimento podem apresentar padrões 
motores orais que não são observados no desenvolvimento típico. Os 
padrões motores orais atípicos incluem projeção da mandíbula, proje-
ção da língua, reflexo tônico da mordida, retração dos lábios, retração 
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da língua e regurgitação nasal. As habilidades motoras orais de uma 
criança podem ser avaliadas por um fonoaudiólogo.

3.4 O papel do fonoaudiólogo na orientação do aleitamento natural

A prática da amamentação possui diversos benefícios à saúde 
do neonatal, isso inclui as vantagens aplicadas à saúde fonoaudioló-
gica da criança, visto que essa área está associada ao desenvolvi-
mento do craniofacial e motor oral do recém-nascido. Pois, o processo 
de sucção realizado na prática da amamentação é importante para 
o desenvolvimento dos órgãos articulatórios, sendo relacionados os 
processos de mobilização, força, processo respiratório, mastigação, 
deglutição, assim como o desenvolvimento da fala e som (OLIVEIRA 
et al., 2019).

Sendo assim, o aleitamento natural gera grandes impactos nos 
hábitos orais, além de prevenir diversas patologias fonoaudiológicas. 
Por isso, o profissional de fonoaudiologia é importante no processo de 
amamentação, já que ele possui habilidades e conhecimentos para 
trabalhar em unidades de terapia intensiva neonatal, com intuito de 
auxiliar na alimentação. Estabelecendo estratégias para introduzir e 
aperfeiçoar a alimentação de bebês que não puderam se alimentar 
ao nascer. Também complementa a experiência de lactação quando 
houver um problema anatômico ou fisiológico com o desenvolvimento 
da alimentação do bebê (SOARES et al., 2016).

Além disso, o papel desse profissional pode ser capaz de aju-
dar as mães que amamentam com apoio e orientação para amamen-
tação, perguntas e preocupações sobre questões de abastecimento, 
posicionamento, dificuldades de pega, preocupação com a língua, lá-
bio, dor e danos nos mamilos, dutos entupidos, mastite, ganho de peso 
lento, etc. Isso é importante, pois o processo de amamentação pode 
ser acompanhado por diversos desafios e problemas que podem ser 
causados por uma variedade de fatores: problemas de posicionamen-
to, dificuldade de travamento, suprimento baixo ou excessivo, dutos 
obstruídos ou mamilos danificados (MEDEIROS; BATISTA; BARRE-
TO, 2015). 

Às vezes, a força ou coordenação de um bebê causa puxões 
frequentes na mama, sons de engolir ou estalidos durante a mamada, 
ou um bebê mamando por um curto período de tempo, mas também 
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querendo mamar com frequência (fora dos surtos de crescimento). As 
dificuldades são explicadas, pois o bebe exerce inúmeras atividades 
no processo de amamentação, eles precisam coordenar a sucção, a 
deglutição e a respiração ao mesmo tempo (ROCCI; FERNANDES, 
2014). 

Com o apoio do fonoaudiólogo também é possível completar 
uma avaliação motororal completa para determinar quais áreas da 
boca ou face estão contribuindo para as dificuldades. Ele determinará 
a amplitude de movimento e a força de cada músculo necessário para 
coordenar a sucção, a deglutição e a respiração ao mesmo tempo. A 
partir daí, esse profissional fará um plano com a mãe para ajudar a 
fortalecer as áreas de fraqueza (SANTOS et al., 2020). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este artigo buscou apresentar resultados acerca dos estudos 
que apresentaram o contexto sobre a importância do papel do fonoau-
diólogo frente ao aleitamento natural no desenvolvimento motor oral 
do bebê. Os estudos selecionados estão apresentados na tabela 1. 

Tabela1. Estudos selecionados para os resultados e discussão.

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO

Aleitamen-
to Materno: 

Fatores 
de Riscos 

para o 
Desmame 
Precoce

LOPES, 
Edson 

Lima; BE-
ZERRA, 
Martha 
Maria 

Macedo.

2020

Observou-se a necessidade tanto de conheci-
mento prévio sobre o assunto como no momen-
to da amamentação. Este, por sua vez, requer 
maior atenção e dedicação dos profissionais de 
saúde que estejam aptos a orientar as mulheres, 
pois este momento é de suma importância para 
nutriz e neonato.

Aspectos 
sensório-o-
rais e suas 
interferên-

cias no 
comporta-
mento ali-
mentar da 

criança

JUNQUEI-
RA, Patrí-

cia
2014

Os aspectos físicos e motores- orais envolvidos 
no ato de comer e beber quando alterados au-
mentam a tensão e limitam os padrões de mo-
vimentos da boca, podendo facilitar padrões de

movimentos automáticos ou reflexos orais. Po-
dem também reduzir o controle da cabeça e 
tronco que proporciona a estabilidade postural e 
suporte dos movimentos orais.
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Práticas 
e crenças 
populares 
associa-
das ao 

desmame 
precoce

OLI-
VEIRA, 

Ailkyanne 
Karelly 

Pereira et 
al.

2017

As mulheres compreendem a importância da 
amamentação exclusiva, porém o retorno ao tra-
balho e estudo e algumas crenças, dificuldade 
de pega, e alterações estéticas das mamas, le-
vam ao desmame A maioria não recebeu orien-
tação profissional sobre amamentação. 

Aleitamen-
to materno 
e aspectos 
fonoaudio-
lógicos: co-
nhecimento 
e aceitação 

de mães 
de uma 
materni-

dade

MEDEI-
ROS, 

Andréa 
Monteiro 
Correia; 

BATISTA, 
Bruna 

Gonçal-
ves; BAR-

RETO,

2015

É importante o trabalho multiprofissional, onde 
cada profissional da saúde possa contribuir para 
a prática do aleitamento materno relacionada 
com a sua área de atuação, além de favorecer 
uma atenção integral e mais completa à mãe e 
ao seu filho.

Demanda 
para in-

tervenção 
fonoaudio-
lógica em 

uma unida-
de neona-
tal de um 

hospital-es-
cola.

MONTI, 
Mariana 
Miranda 

Fumelli et 
al.

2013

Verificou-se que a maioria dos recém-nascidos 
e lactentes ainda recebe alimentação por via 
oral sem avaliação fonoaudiológica prévia, o 
que pode gerar situações de risco para uma 

alimentação segura e eficiente. 

A atuação 
do fonoau-
diólogo na 
orientação 
das mães 
sobre o 

aleitamento 
materno na 
pastoral da 
criança em 
Manaus.

SANTOS, 
Angélica 
Farias; 
RODRI-
GUES, 
Mayara 
Danielly 

Dutra; DE 
FREITAS, 

Giséli 
Pereira.

2016

A inserção do profissional fonoaudiólogo junto à 
comunidade e as informações promovidas pelo 
mesmo beneficiaram a Pastoral da Criança e a 
comunidade no sentido de prevenir futuros pro-
blemas ligados à amamentação das crianças.

Fonte: Autores, (2021).

É importante o conhecimento dos benefícios e da contribuição 
do leite materno na saúde neonatal, pois o desmame precoce pode 
acarretar inúmeras consequências negativas para a saúde da criança. 
De acordo com a pesquisa de Lopes e Bezerra (2020) a avaliação rea-
lizada em crianças que tiveram o desmame de forma antecipada cons-
tatou que grandes partes acabam desenvolvendo algum tipo de patolo-
gia, como infecções respiratórias, infecções intestinais e alergias.

Além disso, o desmame precoce pode interferir no desenvol-
vimento motor oral do bebê. Pois, segundo Junqueira (2014) através 
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da prática da amamentação natural o bebê passa a realizar estímulos 
para o crescimento adequado dos músculos faciais. Durante a mama-
da a criança realiza um movimento para dentro e para fora da língua, 
ou sucção, para mover o líquido na boca. A língua pode projetar-se 
para fora da boca, assim o bebê está trabalhando para coordenar a 
sucção e deglutição com a respiração. A criança está desenvolvendo 
o controle da cabeça e a flexão do corpo.

Esse contexto é essencial para que o bebê possa adquirir evo-
lução em seu crescimento, tanto em relação aos nutrientes fornecidos 
pelo leite materno, quanto ao progresso no crescimento dos múscu-
los e movimentos orofaciais. Como apresentado no estudo de Oliveira 
et al. (2017) que apesar desses inúmeros benefícios relacionados ao 
aleitamento natural, muitas mães acabam não realizando essa prática 
de forma adequada, com exclusividade até os seis meses de vida. As 
causas associadas a esse desmamem precoce podem ser atribuídas 
a fatores externos, como retorno ao trabalho, estudo e afins. Porém, 
em muitas casas isso ocorre por dificuldades durante a amamentação. 

Por isso, segundo apresentado no estudo de Medeiros, Batista 
e Barreto (2015), é importante que as mães recebam orientações ade-
quadas, de profissionais da área, que possuem o intuito de dar suporte 
e ensinar mecanismos, estratégias e técnicas adequadas para realizar 
a amamentação natural. Isso é fundamental, para evitar transtornos 
que podem ocorrer no processo de aleitamento, como a pega incor-
reta do seio que pode causar fissuras, ocasionando dor intensa a lac-
tante, ferimentos, infecções, mastite, diminuição da produção de leite. 
Esse estudo também mostrou o papel importante que o fonoaudiólogo 
apresenta nesse contexto, além de enfatizar que há necessidade das 
questões fonoaudiológicas serem mais trabalhadas nesse âmbito. 

De acordo com Monti et al. (2013) o fonoaudiólogo é um dos 
profissionais de saúde que devem possuir capacidade de orientar 
mãe-bebê e por isso é necessário que eles possuam conhecimen-
to suficiente para demonstrar a competência necessária no forneci-
mento de informações consistentes e baseadas em evidências sobre 
amamentação e apoio durante os períodos pré-concepção, pré-natal 
e pós-parto. Ao longo da formação acadêmica esse profissional deve 
adquirir competências essenciais que detalham os conhecimentos, 
habilidades, técnicas e atitudes que são essenciais para ajudar as mu-
lheres a se preparar, iniciar e manter a amamentação natural. 
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Como apresentado pelo estudo de Santos, Rodrigues e Freitas 
(2016), onde é apresentado que o fonoaudiólogo possui a capacidade 
de orientar a gestante ou lactante sobre a técnica correta para ama-
mentar. É um conjunto de procedimentos gerais, como a posição cor-
reta do corpo da mãe e do bebêm para facilitar o contato ideal da boca 
no mamilo. Essa orientação vai auxiliar na pega correta da mama, 
assim o leite será extraído de forma eficiente, possibilitando o esvazia-
mento dos seis, preservando a saúde da mama. 

Além disso, segundo o Conselho Federal de fonoaudiologia 
(2017) esse profissional também pode agir para correção da amamen-
tação natural, ele pode realizar a avaliação dos aspectos do estado 
de consciência, comportamento e posicionamento do bebê, compor-
tamento da mãe ao amamentar, características da mama, pega e or-
denha e condições após a amamentação. Com a aplicação de um 
protocolo, é possível que o fonoaudiólogo avalie o contexto da prática 
de amamentação natural e análise a necessidade de alguma interven-
ção, como a introdução precoce de mamadeiras. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa mostrou que o aleitamento materno é 
essencial para o desenvolvimento adequado do bebê, através dessa 
prática realizada de forma correta é possível obter inúmeros bene-
fícios fisiológicos, como o desenvolvimento motor oral do bebê. Por 
isso, é importante que a prática de aleitamento natural seja realizada 
de forma exclusiva no mínimo até seis meses de vida. Porém, um con-
junto de fatores leva a outra realidade, ao desmame precoce. 

Foi compreendido que o desmame precoce pode influenciar de 
forma negativa a saúde e progresso dos músculos orofaciais, já que 
através da prática da amamentação natural, o bebê possui diversos 
estímulos que são fundamentais para o desenvolvimento adequado 
das funções dessa região.  Nesse sentido, a atuação do fonoaudiólogo 
se torna importante, pois esse profissional possui papel importante na 
prática de amamentação. 

O fonoaudiólogo pode realizar orientações para as mães, so-
bre o início da amamentação e todas as etapas que acompanham 
esse processo. Ele é responsável por mostrar as técnicas adequadas 
para que o aleitamento seja realizado de forma eficaz e saudável para 
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mãe e o bebê. Pois, a realização da pega na hora de amamentar, se 
feita de forma inadequada pode causar ferimentos e outras compli-
cações para o seio da lactante, comportamento assim os benefícios 
associados a essa prática. 

Portanto, a atuação desse profissional em ambientes de acom-
panhamento de gestantes, puérperas e lactantes deve ser mais dis-
seminado. Visto que, através desse estudo foi possível verificar que 
muitas mães desconhecem a relação da amamentação materna e a 
saúde fonoaudiológica do bebê. 

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Gabriela Sousa Neves de. Desenvolvimento motor e per-
cepção de competência motora na infância. 2012. Tese de Doutorado.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Depar-
tamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno 
e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2015.

CALADO, Diane Fernanda Bernal; SOUZA, Rosana de. Intervenção 
fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo: estimulação oromotora 
e sucção não-nutritiva. Revista CEFAC, v. 14, n. 1, p. 176-181, 2012.

CFFA, Conselho Federal de fonoaudiologia. Sistema de Conselhos 
Federal e Regionais de Fonoaudiologia. Guia de orientações na ava-
liação audiológica básica. Brasília: CFFA, 2017.

COSTA, André Gustavo Vasconcelos; SABARENSE, Céphora Maria. 
Modulação e composição de ácidos graxos do leite humano. Rev. 
Nutr., Campinas, v. 23, n. 3, p. 445-457, June 2010.

DUARTE, Diego Andreazzi. Benefícios da amamentação. Revista 
Eletrônica Acervo Enfermagem, v. 1, p. 001-001, 2019.

FERREIRA, Hellen Lívia Oliveira Catunda et al. Fatores Associados à 
adesão ao aleitamento materno exclusivo. Ciencia & saude coletiva, 
v. 23, p. 683-690, 2018.

HAYWOOD, Kathleen M.; GETCHELL, Nancy. Desenvolvimento Mo-
tor ao Longo da Vida-6ª Edição. Artmed Editora, 2016.



307

JUNQUEIRA, Patrícia et al. O papel do fonoaudiólogo no diagnóstico e 
tratamento multiprofissional da criança com dificuldade alimentar: uma 
nova visão. Revista CEFAC, v. 17, n. 3, p. 1004-1011, 2015.

JUNQUEIRA, Patrícia. Aspectos sensório-orais e suas interferências no 
comportamento alimentar da criança. In: 2° Congresso Internacional 
Sabará de Especialidades Pediátricas. São Paulo: Blucher, 2014.

KENT, Ray D. Nonspeech oral movements and oral motor disorders: A 
narrative review. American journal of speech-language pathology, 
v. 24, n. 4, p. 763-789, 2015.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 
da metodologia científica. In: Fundamentos da metodologia científi-
ca. 2010. p. 320-320.

LOPES, Edson Lima; BEZERRA, Martha Maria Macedo. Aleitamento 
Materno: Fatores de Riscos para o Desmame Precoce/Breastfeeding: 
Risk Factors for Early Weaning. ID on line REVISTA DE PSICOLO-
GIA, v. 14, n. 53, p. 1138-1153, 2020.

MARTINS, Maria Zilda. Benefícios da amamentação para saúde mater-
na. Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente, v. 1, n. 3, p. 87-97, 2013.

MEDEIROS, Andréa Monteiro Correia; BATISTA, Bruna Gonçalves; 
BARRETO, Ikaro Daniel de Carvalho. Aleitamento materno e aspectos 
fonoaudiológicos: conhecimento e aceitação de mães de uma materni-
dade. Audiology-Communication Research, v. 20, p. 183-190, 2015.

MONTI, Mariana Miranda Fumelli et al. Demanda para intervenção fo-
noaudiológica em uma unidade neonatal de um hospital-escola. Re-
vista CEFAC, v. 15, p. 1540-1551, 2013.

OLIVEIRA, Ailkyanne Karelly Pereira et al. Práticas e crenças popula-
res associadas ao desmame precoce. Avances en Enfermería, v. 35, 
n. 3, p. 303-312, 2017.

OLIVEIRA, Flávia et al. Fases do desenvolvimento motor segundo 
Gallahue. Anais da Jornada Científica dos Campos Gerais, v. 15, 
2017.

OLIVEIRA, Franciani Bairros Nobre de et al. Protocolos de avaliação 
da amamentação e Fonoaudiologia: uma revisão integrativa da litera-
tura. Revista CEFAC, v. 21, n. 5, 2019.



308

PASSANHA, Adriana; CERVATO-MANCUSO, Ana Maria; SILVA, Ma-
ria Elisabeth Machado Pinto e. Elementos protetores do leite materno 
na prevenção de doenças gastrintestinais e respiratórias. Rev. bras. 
crescimento desenvolv. hum., São Paulo , v. 20, n. 2, p. 351-360, 
ago. 2010.

PEREIRA, Eduarda Borges et al. Benefícios Da Amamentação Para 
A Saúde Da Mulher E Do Bebê. Anais da Jornada Odontológica de 
Anápolis-JOA, 2019.

ROCCI, Eliana; FERNANDES, Rosa Aurea Quintella. Dificuldades no 
aleitamento materno e influência no desmame precoce. Revista Bra-
sileira de Enfermagem, v. 67, p. 22-27, 2014.

RUEDELL, Aneline Maria et al. Avaliação de habilidades orais de crian-
ças nascidas pré-termo. Revista CEFAC, v. 13, n. 3, p. 407-413, 2011.

SANTANA, Ana Paula; BERBERIAN, Ana Paula. Fonoaudiologia em 
contextos grupais: Referenciais teóricos e práticos. Plexus Edito-
ra, 2012.

SANTOS, Angélica Farias; RODRIGUES, Mayara Danielly Dutra; DE 
FREITAS, Giséli Pereira. A ATUAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO NA 
ORIENTAÇÃO DAS MÃES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO NA 
PASTORAL DA CRIANÇA EM MANAUS. Publicações da Escola de 
Ciências da Saúde, n. 2, p. 1-15, 2016.

SANTOS, João Antonio Barbosa dos; SERVA, Vilneide Maria dos San-
tos Braga Diégues; CAMINHA, Maria de Fátima Costa. Reasons for 
human milk donation according to different per capita income. Rev. 
Bras. Saude Mater. Infant. Recife , v. 17, n. 2, p. 307-315, June 2017.

SANTOS, Késsya Crislayne Ferreira et al. Conhecimento de puérpe-
ras sobre amamentação e fonoaudiologia em uma maternidade públi-
ca do Nordeste brasileiro. Distúrbios da Comunicação, v. 32, n. 3, p. 
490-499, 2020.

SILVA, Bruna Loureiro Oliveira de Sousa. Distúrbios alimentares: 
impacto na saúde oral. 2012. Tese de Doutorado. [sn].

SOARES, Jeyse Polliane de Oliveira et al. Amamentação natural de 
recém-nascidos pré-termo sob a ótica materna: uma revisão integrati-
va. Revista CEFAC, v. 18, n. 1, p. 232-241, 2016.



309

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo Humano-: Fun-
damentos de Anatomia e Fisiologia. Artmed Editora, 2016.
VARGAS, Camila Lehnhart et al. Prematuros: crescimento e sua re-
lação com as habilidades orais. In: CoDAS. Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia, 2015. p. 378- 383.

ZORZI, Rafael. Corpo humano: órgãos, sistemas e funcionamen-
to. Editora Senac São Paulo, 2021.



310

CAPÍTULO 20

A FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO: O FORTALECIMENTO 
DA MUSCULATURA PÉLVICA

DOS REIS, Missilene Moura1; QUEIROZ, Aulisangela da Silva2

Resumo: A musculatura do assoalho pélvico tem uma importante fun-
ção na sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais e no controle da 
continência urinária e fecal, além de atuar na função sexual. A gesta-
ção e o parto, entretanto, exercem influência sobre essa musculatura, 
podendo diminuir o seu tônus e levar a um conjunto de problemas 
denominados disfunções do assoalho pélvico (DAP) e dessa forma é 
necessário que se adote estratégias para o fortalecimento da muscu-
latura. Objetivo: Esclarecer como as práticas fisioterapêuticas propor-
cionam o fortalecimento da musculatura pélvica no período gestacio-
nal. Metodologia: Utilizou-se a revisão literária qualitativa, tendo como 
base cientifica plataformas digitais tais como Scielo, Pubmed e Google 
Acadêmico. Resultados: Durante as pesquisas foram selecionados 
14 artigos, respeitando os critérios de inclusão e exclusão, onde os 
mesmos foram tabulados e seus dados analisados qualitativamente. 
Conclusão: A fisioterapia pélvica consiste na cinesioterapia, que den-
tre as técnicas estão o pilates, o uso de cones vaginais e a eletroesti-
mulação. Ainda pode-se citar a ginastica hipopressiva e o exercício de 
Kegel, que trabalham hipotonia da musculatura perineal por meio de 
contração e relaxamento. Além do fortalecimento do assoalho pélvico 
estas estratégias também podem beneficiar as gravidas no momento 
do parto, tendo em vista ser capaz de evitar a incidência de traumas.

Palavras-chave: fisioterapia gestacional, fortalecimento pélvico, dis-
funções no assoalho pélvico.

1. INTRODUÇÃO

O assoalho pélvico é a região do corpo que fica no chão da pel-
ve, engloba um conjunto de músculos, ligamentos e fáscias, envolven-

1 Graduanda do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário – CEUNI, reismissile-
ne2205@gmail.com
2  Professora orientadora: Centro Universitário – FAMETRO CEUNI, auly.queiroz@
gmail.com
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do o clitóris, a uretra, vagina e o ânus. É responsável pela continência 
urinária, fecal, de flatos, por ajudar ou atrapalhar na relação sexual, 
dar suporte para a bexiga, o intestino e o útero, por estabilizar a coluna 
e, ainda, absorver impacto quando andamos ou pulamos, por exem-
plo. Durante a gravidez, a musculatura da região do assoalho pélvico 
região sofre alterações relacionadas à sobrecarga, pelo aumento de 
peso do útero sobre o assoalho pélvico, e hormonal. A bexiga também 
muda de posição, daí o motivo da incontinência urinária.

A musculatura do assoalho pélvico tem uma importante função 
na sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais e no controle da 
continência urinária e fecal, além de atuar na função sexual. A gesta-
ção e o parto, entretanto, exercem influência sobre essa musculatura, 
podendo diminuir o seu tônus e levar a um conjunto de problemas 
denominados disfunções do assoalho pélvico (DAP), tais como, incon-
tinência urinária (IU) e dispareunia, entre outros agravos que podem 
ser transitórios ou permanentes (MENDES et al., 2016).

Durante a gestação, os incrementos da massa corporal mater-
na e do útero gravídico aumentam a pressão sobre os músculos do 
assoalho pélvico (MAP). Além disso, as mudanças hormonais, ocorri-
das principalmente a partir do segundo trimestre gestacional, podem 
ocasionar modificações nos tecidos conectivos, influenciando no me-
canismo de suporte e continência. Como consequência dessas modi-
ficações pode ocorrer uma diminuição da sustentação do colo vesical 
e da uretra proximal, predispondo a disfunções do assoalho pélvico 
(AP) que podem se tornar mais prevalentes à medida que a gestação 
evolui e estiver associada à pressão exercida pela cabeça fetal sobre 
a bexiga (MOCCELIN, RETT E DRIUSSO, 2016). 

Nesse sentido a fisioterapia pélvica consiste na cinesioterapia, 
que dentre as técnicas estão o pilates, o uso de cones vaginais e a 
eletroestimulação. Ainda pode-se citar a ginastica hipopressiva e o 
exercício de Kegel, que trabalham hipotonia da musculatura perineal 
por meio de contração e relaxamento. 

Para tanto o objetivo geral desta pesquisa foi de esclarecer 
como as práticas fisioterapêuticas proporcionam o fortalecimento da 
musculatura pélvica no período gestacional, mais especificamente de-
talhando as condições que modificam a musculatura pélvica nesse 
período, analisando estudando quais as condutas estratégicas podem 
ser adotadas na fisioterapia para fortalecer a musculatura pélvica e 
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destacando quais as principais orientações a ser orientadas às ges-
tantes.

Desde forma para cumprir com os objetivos da pesquisa rea-
lizou-se uma pesquisa de revisão de literatura, onde a pesquisa bi-
bliográfica foi realizada nas pesquisas nas principais bases cientificas 
de dados, tais como Scielo, Pubmed e Google Acadêmico. Os dados 
coletados foram tabulados e tratados de forma qualitativa e analisados 
através do método hipotético-dedutivo.

Em relação aos resultados entende-se que os mesmos foram 
efetivos, tendo em vista que se constatou que a fisioterapia pélvica 
contribuiu de forma significativa a além de fortalecer o assoalho pélvi-
co também pôde beneficiar as gravidas no momento do parto, tendo 
em vista ser capaz de evitar a incidência de traumas.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa tratou-se de uma revisão bibliográfica, do 
tipo qualitativa descritiva que buscou observar de forma retrospectiva 
a literatura, com o intuito de esclarecer atender como as práticas fisio-
terapêuticas proporcionam o fortalecimento da musculatura pélvica no 
período gestacional.

Os dados foram coletados através das fontes de dados cientí-
ficos Scielo – Scientific Electronic Library On Line, Pubmed e Google 
Acadêmico, respeitando os critérios de inclusão e exclusão. Para a 
busca foram utilizados os seguintes descritores na língua portuguesa: 
fisioterapia gestacional, fortalecimento pélvico, disfunções no assoa-
lho pélvico.

Após a tabulação os dados foram analisados qualitativamente 
através da comparação entre os artigos pesquisados e posteriormente 
selecionados para que sejam tabulados na revisão de literatura. Após 
a seleção dos resultados que foram utilizados para a pesquisa, foi 
realizada uma síntese dos dados através que formaram a revisão de 
literatura desta pesquisa.

Para a inclusão foram considerados os artigos, buscados atra-
vés das palavras-chaves: fisioterapia gestacional, fortalecimento pél-
vico, disfunções no assoalho pélvico. Durante as buscas foram encon-
trados 93 artigos e após a filtragem através dos critérios de inclusão e 
exclusão foram selecionados 12 artigos. 
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 Foram utilizados como critérios de inclusão e exclusão mate-
riais relacionados em português e em inglês, artigos relacionados ao 
tema desta pesquisa, artigos publicados, artigos originais e estudos 
de caso. Como critérios de exclusão, foram excluídos materiais infor-
mativos por não apresentarem confiabilidade para o uso do material, 
teses e dissertações, artigos em outros idiomas que não em inglês ou 
português. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Condições Anatomofisiologicas da Musculatura Pélvica no 
Período Gestacional

Os órgãos externos femininos localizam-se do púbis até o 
períneo. Conhecido como pudendo, ou vulva, é nomeado os órgãos 
genitais externos femininos quando considerados coletivamente. São 
eles: clitóris, monte do púbis, lábios maiores, bulbo do vestíbulo, lábios 
menores, vestíbulo da vagina e as glândulas vestibulares maiores. Os 
grandes lábios são duas pregas longitudinais, incluindo a fenda vulvar, 
já os pequenos lábios ficam na parte interna dos grandes lábios, uni-
dos ao clitóris (SPENCE, 2011). 

O clitóris é um órgão erétil, constituído de um corpo e uma 
glande, sua estrutura é homologa à porção distal do pênis, sensível 
ao toque, e fica engurgitado com sangue e rígido quando estimulado, 
favorecendo para o estímulo e excitação sexual da mulher. A região 
do púbis é uma proeminência localizada anteriormente ao púbis, que 
no decorrer da puberdade se reveste de pelos (BARROTE; SOUZA, 
2010). 

Os bulbos do vestíbulo são massas pares de tecido eréteis 
alongados e se se localizam ao longo dos óstio vaginal sob a cober-
tura dos músculos bulboesponjosos. O local entre os lábios menores 
é nomeado de vestíbulo da vagina, entre as paredes da uretra há as 
aberturas dos ductos das glândulas uretrais (de skene) que secretam 
muco e nos lados do orifício vaginal estão às glândulas de Bartholin, 
que fazem a produção do muco para haver a lubrificação durante o ato 
sexual (MOORE; DALLEY, 2011).

O assoalho pélvico feminino é dividido em três compartimen-
tos: posterior (reto), anterior (bexiga e uretra), e médio (vagina). Os 
componentes que auxiliam no suporte do assoalho são: o diafragma 
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pélvico composto pelos músculos coccígeos e elevadores do ânus, as 
fáscias pélvicas, e o diafragma urogenital ou espaço perineal profundo 
onde se localiza o músculo transverso profundo do períneo (STAN-
DRING, 2010).

A musculatura superficial do períneo corresponde às fibras dos 
músculos transverso superficial do períneo, bulboesponjoso e isquio-
cavernoso que auxilia nas funções sexuais do assoalho pélvico. O 
músculo bulboesponjoso tem origem na região anterior do ânus e se 
anexa no clitóris, realizando a função de ereção do clitóris, contração 
vaginal e remoção da secreção de glândulas mucosas no decorrer do 
ato sexual (FORTUNATO et al., 2014).

3.2 Alterações Fisiológicas Sofridas Pela Mudança da Musculatu-
ra Pélvica na Gestação

Durante a gestação, a progesterona inibe a musculatura uteri-
na, impedindo a expulsão do feto, inibe respostas de linfócitos T (im-
pedindo a rejeição tissular), além de promover depósito de nutrientes 
nas mamas para a formação do leite. Como ela promove a redução 
do tônus de músculos lisos, pode ocorrer diminuição do peristaltismo, 
náuseas, constipação, dilatação de veias, estase de urina, diminuição 
da pressão diastólica e redução da tensão na pressão intra-alveolar e 
arterial (causando hiperventilação) (MARTINS, 2012).

Os estrógenos são responsáveis pelo crescimento da mus-
culatura e aumento da vascularização uterina, pelo relaxamento dos 
ligamentos pélvicos e dilatação dos órgãos sexuais externos, pelo au-
mento no tamanho das glândulas mamárias e pelo aumento nos níveis 
de prolactina. Os andrógenos são hormônios ligados à steroid-bindin-
g-globulin não tendo, portanto, ação metabólica. O cortisol produzido 
pela suprarrenal é o glicocorticóide mais importante (TULCHINSKY, 
2014).

Observa-se aumento no suprimento de sangue renal desde o 
início da gravidez. Os rins aumentam de peso e tamanho, sofre dila-
tação da pélvis renal, aumento da taxa de fi ltração glomerular no pri-
meiro trimestre e aumento da função dos túbulos. Nestes há retenção 
gradual de sódio e água. Se a gestante permanece em decúbito dor-
sal, há queda do filtrado glomerular e retenção sódica (PRITCHARD, 
2018).
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Há gestantes normais que excretam glicose durante a gesta-
ção, embora não se deve descartar a hipótese de diabetes. Foi de-
monstrado que na excreção urinária da grávida há quantidade au-
mentada de nutrientes. Ocorre perda de vitaminas hidrossolúveis e 
aminoácidos muito maiores que nas mulheres não grávidas. Observa-
-se aumento da capacidade ureteral com coluna de urina mais estática 
pela diminuição do tônus e do peristaltismo. Com maior armazena-
mento e estagnação de urina, há predisposição a infecções urinárias 
na gravidez (MARTINS, 2012).

Antes do quarto mês de gestação há alterações anatômicas 
significativas na bexiga, e a partir dessa ocasião o volume aumentado 
do útero juntamente com a hiperemia que afeta os órgãos pélvicos, 
eleva o trígono e produz espessamento de sua margem posterior ou 
intra-uretérica (PRITCHARD, 2018).

3.3 Contribuição da Fisioterapia no Fortalecimento da Musculatu-
ra Pélvica da Gestante

Na atualidade, a fisioterapia, por meio dos exercícios elabo-
rados por Dr. Kegel por volta de 1949, vem difundido a relevância da 
ginástica pélvica e, comprovando cientificamente, que os exercícios 
que trabalham os MAP modificam o trofismo e respostas musculares, 
potencializam e fortalecem as estruturas internas. A contração mus-
cular proporciona estímulos proprioceptivos por meio de receptores 
localizados no ventre e tendões musculares, possibilitando um melhor 
entendimento da sensação de contração e relaxamento, melhorando 
suas funções e prevenindo disfunções como, por exemplo, a inconti-
nência urinária a anorgasmia (ausência de orgasmos na relação se-
xual), prolapso genital e o vaginismo (BUZO et al., 2017).

Os métodos da cinesioterapia do MAP têm como relevância o 
aumento do músculo levantador do ânus, realizado de forma isolada 
proporcionando uma melhor conscientização dos músculos agonistas 
e antagonistas, aumentando a força muscular e da ação reflexa dos 
músculos do assoalho pélvico durante as atividades de vida diárias. 
Desse modo, a falta de fortalecimento desse músculo no decorrer da 
gestação pode provocar lacerações ou estiramentos excessivos no 
corpo do períneo, região que se encontra entre os esfíncteres vaginal 
e anal, no decorrer a fase expulsiva, comprometendo a sustentação 
da porção inferior da parede posterior da vagina (PALMA, 2019).
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A incontinência urinária é um dos problemas que pode afetar 
a gestante, Lima (2010) explica que com o crescimento do útero grá-
vido, há um aumento de sobrecarga no assoalho pélvico, alterações 
biomecânicas e hormônios que diminuem o tônus e a força muscular. 

As ações de fisioterapia podem amenizar esse problema, pois 
conforme Rett (2017), os exercícios têm como objetivo principal o for-
talecimento dos músculos do assoalho pélvico, e a melhora da força e 
da função desta musculatura, favorecendo a contração consciente e 
efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitan-
do assim, a incontinência urinária. 

De Conti (2013) ressalta que exercícios para mulheres em pe-
ríodos de gestação podem assegurar o controle sobre seu corpo e sua 
gestação, e resultar em equilíbrio físico e psíquico, com consequente 
sensação de bem-estar. 

Moreno (2019) através de estudos investigativos de um progra-
ma de cinesioterapia para o assoalho pélvico, realizado num período 
gestacional para prevenção e/ou tratamento de incontinência urinária 
na gravidez e no pós-parto mostraram eficácia na prevenção ou redu-
ção dos sintomas nas mulheres submetidas a ele, em comparação às 
mulheres submetidas à cuidados pré-natais usuais. Esses cuidados 
indicam a eficácia de tal intervenção a necessidade de implementação 
para todas as gestantes, de um programa de cinesioterapia para o as-
soalho pélvico, mesmo na ausência de sintomas como parte de uma 
ação preventiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Principais atividades ou exercícios para o fortalecimento da 
musculatura pélvica

Título Autor e 
Ano Principais achados

Importância do 
fortalecimento do 

assoalho pélvico na 
gestação e o papel 
do fisioterapeuta

CAMPOS; 
PERTILLE, 

2017

O fisioterapeuta é de suma importância para 
melhorar a qualidade durante o período gesta-
cional e também no trabalho de parto. Isso é 
comprovado através do fortalecimento da mus-
culatura do assoalho pélvico, influenciando na 
funcionalidade durante a gestação.
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Avaliação do pre-
paro dos músculos 
do assoalho pélvico 
na assistência pré-

-natal.

FREITAS 
et al., 2020.

Diante dos resultados da pesquisa, a maio-
ria das puérperas não receberam orientações 
acerca da preparação da musculatura do as-
soalho pélvico para parto normal.

Durante a pesquisa houve relatos de queixas 
de incontinência urinária, disfunções do assoa-
lho pélvico, enfatizando a importância da inter-
venção fisioterapêutica precoce.

Atuação fisiotera-
pêutica no preparo 
do assoalho pélvico 

de gestantes.

GUEDES; 
SANTOS, 

2017.

A intervenção fisioterapêutica diminui as chan-
ces de lesões provocadas na régio perineal, 
melhorando também no desempenho durante 
o parto.

Atuação da fisiote-
rapia em obstetrí-

cia: uma análise do 
grau de conheci-

mento das gestan-
tes brasileiras.

OLIVEIRA 
et al., 2018.

Desse modo, percebeu que a identificação pre-
cocemente das doenças do assoalho pélvico é 
necessária para prevenção, diagnóstico e tra-
tamento, tanto no período da gravidez como no 
pós-parto.

Técnicas de alon-
gamento perineal 

durante a gestação 
visando a redução 

nas taxas de episio-
tomia.

SALES 
e NETO; 

2020.

Esse estudo apresentou benefícios tanto no 
uso do aparelho Epi-No como forma de dila-
tador perineal, quanto do uso da massagem 
perineal, como ótima opção para prevenção de 
episiotomias e lacerações perineais durante o 
parto.

Efeito do exercício 
dos músculos do 
assoalho pélvico 
na atividade dos 

músculos do assoa-
lho pélvico e nas 

funções miccionais 
durante a gravidez 
e o período pós-

-parto.

SUT e 
KAPLAN, 

2016.

Foi observado que a gravidez e o parto afetam 
a força muscular do assoalho pélvico, desse 
modo os exercícios para essa musculatura au-
mentaram a força e preveniram a piora dos sin-
tomas urinários e qualidade de vida durante a 
gestação e no pós-parto.

Treinamento da 
musculatura do 

assoalho pélvico no 
período gestacional

VAZ et al., 
2019.

Evidenciou a importância da educação em saú-
de para mulheres gestantes acerca do treina-
mento da musculatura do assoalho pélvico para 
melhora da funcionalidade muscular e da saú-
de pélvica da mulher.

Prevenção da in-
continência urinária 
durante a gestação 
e no período pós-

-parto

MOREIRA, 
2019

Realizou um estudo com pacientes com incon-
tinência urinária avaliando o fortalecimento da 
musculatura pélvica como estratégia para a in-
tervenção preventiva.

Efeitos da fisiotera-
pia na qualidade de 
vida e lombalgia de 
paciente gestante.

COSTA et 
al., 2018

Realizaram um estudo para avaliar o méto-
do Perfect e do uso do perineômetro Peritron 
(9300+) e também o uso do Biofeedback pres-
sure Perina que teve como objetivo o fortaleci-
mento do assoalho pélvico e na potencialização 
da força dessa musculatura.
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Atuação fisiotera-
pêutica no preparo 
do assoalho pélvico 

de gestantes

GUEDES e 
SANTOS, 

2017

Avaliaram a cinesioterapia como estratégia fi-
sioterapêutica para promover o alongamento, 
flexibilidade e fortalecimento da região pélvica.

Efeitos do método 
Pilates durante a 

gestação na função 
dos músculos do 

assoalho pélvico de 
primíparas: estudo 
randomizado con-

trolado

DIAS, 2017

Realizou um estudo randomizado e controlado 
avaliando a estratégia do pilates e constatou 
que o método possui uma alta taxa de adesão 
e que o mesmo proporcionou o aumento da 
capacidade de contração tempo e número de 
contrações rápidas promovendo a qualidade do 
parto.

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2021.

Levando em consideração que a gravidez traz alterações bio-
mecânicas e bioquímicas que levam aos problemas uroginecológicos, 
que podem perdurar até seis meses de puerpério. Sabe-se que os 
traumas obstétricos por vim através do parto por via vaginal, que tende 
a resultar no prolapso de órgãos pélvicos, ocasionando na incontinên-
cia urinária, anorretal e também a disfunção sexual (ROCHA; NUNES; 
LATORRE, 2020). 

A fisioterapia na saúde da mulher está cada vez mais ganhan-
do seu destaque, tanto na prevenção e no tratamento para redução da 
força do assoalho pélvico. Já que o organismo feminino pode desen-
volver disfunções do assoalho pélvico que levam ao enfraquecimento 
dessa musculatura, favorecendo o aparecimento de disfunções se-
xuais, prolapso genital, incontinências e flacidez vaginal (NAGAMINE; 
DANTAS; SILVA, 2021). 

Dessa maneira, de acordo com Nagamine, Dantas e Silva 
(2021), o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico é impor-
tante para prevenção e no tratamento dessas disfunções, pelo fato de 
melhorar a força, ganhar mobilidade pélvica, aumento do fluxo san-
guíneo e da sensibilidade clitoriana e perineal, gerando consciência 
corporal e também relaxando a musculatura do assoalho pélvico. 

É de conhecimento geral que o assoalho pélvico é caracterizado 
como um conjunto de partes moles que envolvem a pelve, formado por 
ligamentos, músculos e fáscias musculares, tendo a função de dar 
o devido suporte para os órgãos abdominais e pélvicos, auxiliar no 
aumento da pressão intra-abdominal, respiração e na estabilização do 
tronco, sem contar que tem a função de manutenção da continência 
fecal e urinária (CAMPOS; PERTILLE, 2017). 
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Desse modo, Campos e Pertille (2017), a fisioterapia é importan-
te para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico na gestação, pelo 
fato que durante a gestação há uma fraqueza dessa musculatura pelo 
aumento do útero e pelo os hormônios que relaxam a musculatura e o 
prepara para o parto, influenciando no aparecimento de incontinência 
urinária, então seu fortalecimento é crucial durante a gestação para sus-
tentação dos órgãos pélvicos e continência urinaria junto com a fecal. 

Moreira (2019) realizou um estudo através de uma revisão nar-
rativa, acerca da incidência da incontinência urinária durante o período 
gestacional e no pós-parto, levando em consideração, a intervenção 
com treinamento da musculatura do assoalho pélvico prevenindo a in-
continência urinaria, além de outros distúrbios que podem apresentar 
no assoalho pélvico devido o período gestacional. O fortalecimento 
dessa musculatura é eficaz como intervenção preventiva da inconti-
nência urinária. Ainda enfatizando que a incontinência urinária traz 
grande impacto negativo nas vidas das pacientes, então o fortaleci-
mento melhora a autoestima, sua aplicabilidade deve respeitar a indi-
vidualidade biológica. Esse artigo colabora com o outro citado acima e 
enfatizam a importância do fortalecimento da musculatura do assoalho 
pélvico para melhora da qualidade de vida e funcionalidade da pacien-
te (MOREIRA, 2019). 

O fisioterapeuta é o profissional que contribui para a prepara-
ção do parto, que pode ser iniciada logo nos primeiros meses, isso faz 
com que reduza uma lesão obstétrica perineal, por conta da prepa-
ração do assoalho pélvico, favorecendo o parto normal humanizado 
e reduz em metade a chance de cesarianas. Apesar de que as 49 
gestantes da pesquisa não receberam preparação e incentivo para o 
parto normal (FREITAS et al., 2020). 

De antemão, a importância da intervenção fisioterapêutica pre-
coce através da execução de exercícios que envolvesse a musculatura 
pélvica durante a gravidez, que influencia na geração de força no puer-
pério, prevenindo e reabilitando a incontinência urinária. A fisioterapia 
além de ter resultado como a conscientização da musculatura do as-
soalho pélvico, aumento de força, melhora da coordenação e do tônus 
da região, acaba por prevenir uma serie de complicações (FREITAS 
et al., 2020). 

Costa et al. (2018), realizaram um estudo com uma amostra de 
trinta e uma jovens. Em que o assoalho pélvico foi avaliado através do 
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método Perfect e do uso do perineômetro Peritron (9300+) e também 
do uso do Biofeedback pressure Perina, foi aplicado também um ques-
tionário Female Sexual Function Index (FSFI). As mulheres também 
foram submetidas a uma intervenção e orientadas para realizar exer-
cícios em seus domicílios. 

O estudo teve como objetivo uma intervenção educativa com 
base nos exercícios perineais para conscientização e para o fortale-
cimento da musculatura do assoalho pélvico e após aplicar a perineo-
metria e palpação digital para comprovar sua eficácia. Através desse 
estudo conclui-se que ocorreu a potencialização da força dessa mus-
culatura e houve evolução no nível de exercícios para a musculatura do 
assoalho pélvico. Esse artigo traz a importância da conscientização do 
assoalho pélvico, destacando outra visão do tema (COSTA et al., 2018). 

Levando em conta que a intervenção fisioterapêutica no público 
de gestante é crucial para o preparo dos músculos do assoalho pélvico 
para o parto natural, através de métodos e recursos que estão disponí-
veis para gerar um preparo físico da mãe para o nascimento e assim fa-
vorece a passagem da criança. Os recursos fisioterapêuticos utilizados 
podem ser através da cinesioterapia (GUEDES; SANTOS, 2017). 

De acordo com Guedes e Santos (2017), a cinesioterapia con-
ta com exercícios de alongamento, flexibilidade e fortalecimento, que 
possibilitando a redução das lesões dessa musculatura, aumento o 
desempenho da região durante o parto. Então, a fisioterapia na ges-
tação possibilita um parto com menos complicações e também uma 
melhor recuperação no puerpério. 

Dias (2017) realizou um estudo randomizado e controlado, 
com a inclusão de gestantes primíparas, sem presença de alterações 
gestacionais, foram divididas em dois grupos: grupo de Pilates e de 
controle. Todos os grupos foram submetidos às intervenções entre a 
14 a 16ª semana e 32 a 34ª semana, com frequência de duas vezes 
na semana e duração de 60 minutos. Foram avaliados a pressão de 
contração do assoalho pélvico, tempo de resistência, capacidade de 
contração e número de contrações rápidas da musculatura do assoa-
lho pélvico. 

O grupo de Pilates teve maio adesão ao tratamento, tendo um 
maior acréscimo na capacidade de contração, número de contrações 
rápidas na musculatura e tempo de contração, sendo que em nenhum 
dos grupos foram observadas alterações na pressão de contração. O 
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método Pilates fez aumentar a capacidade de contração, tempo e nú-
mero de contrações rápidas. Diante disso esse artigo colaborado com 
informações precisas da influência do Pilates para a musculatura do 
assoalho pélvico (DIAS, 2017). 

Segundo Oliveira et al. (2018), a função e a forma do assoalho 
pélvico normal, são determinadas pelo bom funcionamento de suas 
estruturas. Tanto a gestação quanto a via de parto podem causar trau-
mas na musculatura da região e reduzir a tonicidade muscular, favo-
recendo as disfunções do assoalho pélvico, tais como: incontinência 
urinária, anal e prolapso de órgãos pélvicos. Cerca de um terço das 
mulheres apresentam disfunções no assoalho pélvico durante a vida 
com gravidade variada.

Destaca a importância da identificação das disfunções do as-
soalho pélvico, pelo fato que cerca de 50% das mulheres sofreram 
com incontinência urinária, sendo mais frequente durante a gravidez, 
necessitando de cuidados. Então dá ênfase para a prevenção, diag-
nóstico e tratamento de disfunções nessa musculatura tanto no perío-
do gestacional, como também no pós-parto (OLIVEIRA et al., 2018). 

Sales e Netto (2020), afirmam que a gravidez e via de parto po-
dem causar trauma a região perineal, muitos casos a episiotomia é rea-
lizada em alguns casos, ela ocorre quando não há dilatação suficiente. 
A fim de reduzir a ocorrência desse procedimento, entra em cena a 
fisioterapia, no período pré e pós-parto através da massagem perineal 
e uso do aparelho Epi-No. Esse aparelho é usado para alongar a mus-
culatura e treinar a expulsão do bebê, enquanto a massagem perineal 
traz o relaxamento muscular do períneo. Desse modo, a técnica de 
alongamento perineal visa buscar a preservação do assolho pélvico 
durante o parto, evidenciado a necessidade de mais estudos. É um 
tema com bastante escassez na literatura e falta de estudos propostos 
por fisioterapeutas. O uso do aparelho Epi-No e massagem perineal 
é crucial para prevenir lacerações perineais e episiotomias, sendo im-
portantes durante o trabalho de parto (SALES; NETTO, 2020). 

Sut e Kaplan (2016), relatam que o período gestacional e o 
parto influenciam na força da musculatura do assoalho pélvico, dos 
sintomas urinários junto com funções miccionais e da qualidade de 
vida. Foi observado que durante a gravidez a força dessa musculatura 
diminui, enquanto observou a melhora no grupo de treinamento em 
comparação ao do grupo de controle. 
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Então os escores UDI-6; IIQ-7 e OAB-q não tiveram mudanças 
na 36 a 38ª semanas. Escore de UDI-6 e OAB-q melhoram nas sema-
nas após o parto, as funções miccionais melhoraram durante o pós-
-parto. Desse modo, os exercícios para essa musculatura são impor-
tantes para elevar a força e prevenir os sintomas urinários negativos 
e melhora da qualidade de vida durante o período gestacional (SUT; 
KAPLAN, 2016). 

Vaz et al. (2019), apontam que o treinamento da musculatura 
pélvica é um recurso fisioterapêutico de primeira linha, que é eficaz na 
prevenção e no tratamento de disfunções do assoalho pélvico, nesse 
treinamento são realizados movimentos repetidos de contração e re-
laxamento específicos para a musculatura perineal, com objetivo de 
aumentar a força dos músculos periuretrais e perineais. Isso resultará 
na melhora funcional muscular. 

Além de enfatizar a melhora das perdas urinárias, o treinamen-
to da musculatura do assoalho pélvico também reestabelece a quali-
dade de vida. Ainda apontam que as mulheres devem ser informadas 
sobre a importância da musculatura perineal, de realizar o treinamento 
durante a gravidez, por conta do aparecimento de disfunções nesse 
período. Já que o treinamento melhora a qualidade de vida no ciclo 
gravídico-puerperal, trazendo uma gravidez mais tranquila e bem mais 
saudável (VAZ et al., 2019). 

Silva, Urtiga e Silva (2020), fizeram um estudo de caso do tipo 
intervencional e também comparativo. Com a pesquisa foi evidenciado 
que o uso do biofeedback junto com o treinamento da musculatura do 
assoalho pélvico, de maneira eficiente, para fortalecer os músculos 
desse assoalho, que é importante durante a gestação para sustenta-
ção das vísceras e útero, evitar lesões no assoalho pélvico e facilitar a 
recuperação no pós-parto. o biofeedback e o treinamento após o parto 
aumentaram a força isométrica dos músculos do assoalho pélvico e 
controle urinário e também aumenta o prazer sexual das pacientes. 
Esse artigo enfatizou a importância da fisioterapia no período gesta-
cional (SILVA; URTIGA, SILVA, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O período gestacional envolve muitas alterações fisiológicas, 
anatômicas, psicológicas, hormonais que afetam de maneira direta a 
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qualidade de vida e na execução das atividades de vida diárias. O fato 
do crescimento do bebe no útero requer da musculatura do assoalho 
pélvico, sendo que essa é encarregada pela sustentação dos órgãos 
pélvicos, abdominais, prevenindo a incontinência urinária e prolapso 
dessa região e outras disfunções pélvicas. 

A fisioterapia obstetrícia é crucial para gestante, por promover 
redução do edema, melhora da circulação sanguínea, diminui as do-
res, através de vários recursos/técnicas, tais como: hidroterapia, dre-
nagem linfática manual, método Pilates, exercício aeróbio. 

O fortalecimento do assoalho pélvico nesse período gestacio-
nal torna-se bastante necessário e importante para fortalecer a região, 
favorecer o parto normal, prevenir disfunções pélvicas na gestação e 
no pós-parto, melhorando assim a qualidade de vida das gestantes. 
Sabe-se que é a fisioterapia em gestantes e seus benefícios são pou-
co conhecidos, o que evidencia a necessidade de educação em saúde 
durante o pré-natal, sendo que o fisioterapeuta deve estar presente, 
como também durante o parto e no pós-parto.
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CAPÍTULO 21

ATUAÇÃO DO FONOAUDIÓLOGO NA REABILITAÇÃO DAS 
FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS EM PACIENTE COM 

PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA

COSTA1, Rodrigo Marques; NETO1, Romero Medeiros Correia; 
RIBEIRO1, Emilly Gabrielle Araujo; DE SOUZA1, Evelny Trindade; 

ALVES1, Evilly Victoria; BEZERRA1, Rebeca Montinegro; DA 
SILVA1, Yara Gabrielle Melo; QUEIROZ2, Aulizângela da Silva; 

AROUCHE3Joab

Resumo: A pesquisa busca esclarecer a atuação do Fonoaudiológico 
nos casos de paralisia facial periférica buscando reabilitar os movi-
mentos da musculatura, assim como as funções neurovegetativas, fala 
e expressão do paciente. Objetivo: O trabalho busca especificar as 
fisiopatologias da paralisia facial periférica, analisar as manifestações 
clínicas presentes e descrever as principais técnicas fonoaudiológi-
cas utilizadas na reabilitação. Metodologia: A pesquisa foi realizada 
por meio de estudos bibliográficos constituídos de artigos científicos, 
livros e teses baseadas em bancos de dados acadêmicos. A metodo-
logia aplicada em relação ao objeto de estudo foi do tipo descritivo 
e qualitativo. Resultados: Foi possível obter resultados satisfatórios 
em relação a atuação do Fonoaudiólogo nos casos de paralisia facial 
periférica- conforme a literatura trouxe excelentes resultados para o 
trabalho em questão. Conclusão: Levando em consideração que a 
paralisia facial periférica traz malefícios as funções estomatognáticas, 
as técnicas utilizadas foram bastante satisfatórias para a reabilitação 
dos pacientes. Neste sentido foi de suma importância a intervenção 
fonoaudiológica, visando o trabalho dos profissionais que estão inse-
ridos na equipe de saúde, deste modo trazendo não só reabilitação, 
mas uma melhora na qualidade de vida.

Palavras-chave: Fonoaudiologia; Paralisia Facial Periférica; Sistema 
Estomatognático.
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1 INTRODUÇÃO

A mímica facial é o principal instrumento na comunicação e na 
expressão de nossos sentimentos, sendo assim podendo dizer quan-
do a pessoa está alegre, irritado, pensativo, somente observando as 
suas expressões faciais. Quando vamos conversar com alguém, pri-
meiro olhamos para o rosto da pessoa. Logo, a paralisia facial periféri-
ca gera um tamanho impacto no estético, emocional e social. (BRAN-
DÃO BARROS; ANA PAULA, 2000).

Sendo assim há três problemas que afetam os pacientes com 
paralisia facial periférica, são eles: somático (dificuldade de fechar os 
olhos, assimetria, sialorréia e lacrimejamento), social (impedimento na 
comunicação e isolamento social) e psicológico (alteração da identi-
dade, medo e vergonha) (BRANDÃO BARROS; ANA PAULA, 2000).

Nessa perspectiva percebeu-se a necessidade da terapia fo-
noaudiológica no paciente com paralisia facial periférica procurando 
reabilitar as funções orais tais como a fala, mastigação, deglutição, 
sucção e a expressividade facial. A terapia fonoaudiológica iniciada 
precocemente favorece para o retorno do movimento e funções da 
musculatura reduzindo assim o estado de atrofia muscular e o sur-
gimento de sincinesias e contraturas.  (ROMÃO MARIA; ADRIANA, 
2015).

O objetivo geral da presente pesquisa foi esclarecer sobre a 
competência do trabalho fonoaudiológico nos casos de paralisia facial 
periférica, pois ele visa dar funcionalidade aos movimentos da muscu-
latura facial, assim como a reabilitação das funções neurovegetativas, 
fala e expressão do paciente. O trabalho buscou especificar as fisio-
patologias da paralisia facial periférica, identificar as manifestações 
clínicas presentes na paralisação facial periférica e descrever as prin-
cipais técnicas fonoaudiológicas utilizadas no tratamento da disfunção 
do sistema estomatognático.

Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia aplicada 
em relação ao objeto de estudo foi do tipo descritivo e qualitativo. A 
pesquisa foi realizada por meio de estudos bibliográficos consti-
tuídos de artigos científicos, livros e teses baseadas em bancos 
de dados acadêmicos. Tendo como o principal norteador o livro “Fo-
noaudiologia em Cancerologia, 2020’’”. Os dados foram coletados 
no período de 2000 a 2020.
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Com este trabalho de conclusão de curso acerca da atuação 
do profissional Fonoaudiólogo no acompanhamento de terapia em 
pacientes com Paralisia Facial Periférica, espera-se que este possa 
contribuir para responder qual a contribuição do profissional de Fo-
noaudiologia. Acredita-se que este trabalho venha contribuir de forma 
direta ou indireta na reabilitação de pacientes afetados pela paralisia 
facial periférica, com a finalidade de esclarecer as alterações, as téc-
nicas, terapias e os benefícios da intervenção fonoaudiológica. Além 
disso, esperamos que ele contribua para futuras pesquisas nesta linha 
de investigação.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográ-
fica de caráter descritivo e de abordagem qualitativo que tem como 
intuito descrever através de métodos mostrar a eficácia da abordagem 
Fonoaudiológica em pacientes com paralisia facial. A pesquisa foi ba-
seada através de artigos científicos, livros, revistas online e teses 
baseadas em bancos de dados acadêmicos. Os dados foram cole-
tados no período de 2000 a 2020. Tendo como o principal norteador 
o livro “Fonoaudiologia em Cancerologia, 2020’’”.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Fisiopatologias da Paralisia Facial Periférica

A Paralisia Facial Periférica, resultante da lesão do VII par de 
nervos craniano, é uma patologia que afeta todos os sexos e atin-
ge qualquer faixa etária. A paralisia costuma ser rápida e unilateral. 
Possui diagnóstico simples e possui tratamento. (SOARES COELHO; 
CAUDIA ANA, 2002). 

Segundo Gabriel Cesar (2003) “A paralisia facial periférica se 
caracteriza pela diminuição, temporária ou não, da função do nervo 
facial em seu segmento periférico, trazendo assim alterações da mo-
bilidade facial. Diferente da paralisia facial central ela afeta o terço 
superior da face, poupado na central, fato explicado pela anatomia do 
núcleo do nervo facial, responsável pela inervação do terço superior 
da face. Apresenta diversas etiologias, com tratamentos distintos, daí 
a importância do correto diagnóstico etiológico, que juntamente com 
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a correta e precoce abordagem terapêutica, é a responsável pela pre-
venção e diminuição das sequelas.”

Da mesma forma Michael Rubins (2019, revista MSD Manuals) 
dissertou que “Os músculos faciais são inervados perifericamente 
(inervação infranuclear) pelo 7º par craniano ipsolateral e central-
mente (inervação supranuclear) pelo córtex cerebral contralateral. 
A inervação central tende a ser bilateral para a face superior (por 
exemplo, músculos da testa) e unilateral para a face inferior. Como 
resultado, tanto lesões centrais como periféricas tendem a paralisar 
a parte inferior da face. Mas lesões periféricas (paralisia do nervo 
facial) tendem a afetar a face superior mais do que as lesões centrais 
(por exemplo, acidente vascular encefálico) afetam.”

Artigos também mostram que o nervo facial é o sétimo dos 
pares cranianos apresentando funções mistas, predominando a fun-
ção motora. Apresenta três segmentos: supranuclear (vai do córtex 
ao núcleo do sétimo par no tronco cerebral), nuclear (núcleo do sé-
timo par até a emergência no sulco bulbo-pontino) e infranuclear 
(após sua saída do tronco cerebral), dividido em porções bulbo-
-pontina, intratemporal e extracraniana. Esta última surge na região 
parotídea através do forame estilo-mastóideo, distribuindo-se pelas                                                                                                                                   
diversas regiões da face através dos feixes têmporo-facial e cervico-
facial. (MACOTO; EDUARDO, 2003).

3.2 Manifestações clínicas presentes na paralisia facial periférica

A paralisia facial periférica ocorre por conta da interrupção do 
influxo nervoso de qualquer um dos segmentos do nervo facial. Seu 
acometimento resulta em paralisia completa ou parcial da mímica 
facial e pode estar associada a: distúrbios da gustação, salivação e 
lacrimejamento, hiperacusia e hipoestesia no canal auditivo externo. 
(GARANHANI; REGINA MÁRCIA, 2007).

A paralisia facial periférica acarreta fraqueza dos músculos de 
um lado da face com paralisia da pálpebra superior que levando assim 
a ter dificuldade de fechar o olho e piscar, podendo causar o resseca-
mento do olho com lesões da córnea. Pode ocorrer ainda desvio da 
boca para o lado contrário ao da paralisia (boca torta), pois, a boca 
desvia para o lado bom que é o lado que a musculatura contrai. Ou-
tros efeitos são, diminuição do paladar na parte anterior da língua e 
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salivação excessiva levando o paciente a babar. Podendo causar dor 
atrás do ouvido e ruídos altos podendo causar desconforto no ouvido 
do lado afetado, uma condição chamada hiperacusia., (MASSAUD; 
MEIRELLES RODRIGO, 2020).

A Paralisia Facial Periférica caracteriza-se diminuição da força 
muscular facial unilateral, que tipicamente envolve os dois andares da 
hemiface: diminuição de rugas na região frontal; dificuldade de mobili-
zar a sobrancelha; lagoftalmo (o doente tem dificuldade/ incapacidade 
de fechar o olho); Sinal de Legendre (contração diminuída do músculo 
orbicular das pálpebras); Sinal de Mingazzini (com o olho fechado é 
fácil levantar a pálpebra superior); Sinal de Bell (rotação do globo ocu-
lar para cima quando fecha o olho); não elevação da asa do nariz com 
a inspiração; assimetria da comissura labial (dificuldade/ incapacidade 
de mobilizar a comissura labial). (MATOS; CATARINA, 2011).

3.3 Recursos terapêuticos e técnicas fonoaudiológicas utilizadas 
no tratamento do sistema estomatognático em decorrência da pa-
ralisia facial periférica.

Os exercícios de treinamento neuromuscular da mímica facial 
são usados para melhorar a simetria da face. Os principais recursos 
de terapia aplicados são: cinesioterapia, massoterapia, crioterapia e 
eletroterapia. Os recursos de cinesioterapia como facilitação neuro-
muscular e estimulação sensorial foram utilizados em todas as inter-
venções. (RIBEIRO; MOTA JOICE, 2018).

O tempo da paralisia facial varia conforme a causa, o tipo de 
lesão do nervo, a idade do paciente, entre outros fatores. O tratamen-
to da paralisia facial geralmente envolve reabilitação com Fisiotera-
pia, oftalmologista e Fonoaudiologia para impedir que os músculos se 
contraiam de forma permanente. Os cuidados oftalmológicos também 
merecem atenção especial durante as paralisias faciais. (JACOBSEN; 
MANOEL, 2017). Sendo assim a Fisioterapia é indispensável com o 
objetivo principal de restabelecer o trofismo, a força e a função mus-
cular. Os recursos sugeridos pela literatura são: cinesioterapia, mas-
sagem e eletrotermoterapia, confirmados por ensaio clínico aleatório e 
revisão sistemática. (WEBER; RAIMAR, 2005).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 01 – Práticas terapeuticas fonoaudiológicas na paralisia facial

Título/Ano Técnica Função Local de 
Busca

Intervenção Fo-
noaudiológica pre-
coce num paciente 
com paralisia facial 

após Otomastoi-
dite.

2015

Técnicas 
de Esti-
mulação

Técnicas de Estimulação: É compos-
ta de vibrações curtas, mantidas so-
bre a massa do músculo efetuando 
com as mãos; batidas curtas com as 
mãos e com cubo de gelo (envolto 
em toalha protetora). (ROMÃO MA-
RIA; ADRIANA, 2015)

Google 
Acadêmico 

Paralisia Facial 
Periférica, O papel 
da Medicina Física 
e de Reabilitação. 

2011

Técni-
ca de 

Suporte 
Passivo

Produzir movimentos desejados 
usando um a três dedos, que depois 
são retirados, enquanto o paciente 
força a contração. (MATOS, 2011).

Google 
Acadêmico 

Fonoterapia na 
Paralisia Facial 
Periférica: Uma 

abordagem miofun-
cional orofacial.

2009

Treino da 
Mímica 
Facial

Esse treino é sobre controle dos 
músculos isolados ou não. Realiza-
-se a instrução ao paciente para que 
ele possa fazer o movimento instruí-
do enquanto olha para o espelho. 
Primeiramente o paciente deve fazer 
o movimento desejado bilateralmen-
te, vendo a hemiface não afetada. 
Com o passar do treino é sugerido 
variações de velocidade, força, 
número de repetições e intervalos de 
descanso. Depois com os exercícios 
já organizados, é sugerido alternar o 
uso do espelho com a atividade dos 
mesmos exercícios sem espelho, 
para evitar a dependência do mes-
mo. (JÚNIOR, MAGALHÂES, 2009.

Google 
Acadêmico 

Paralisia Facial 
Periférica, O papel 
da Medicina Física 
e de Reabilitação. 

2011

Técnica 
de Con-
trolo do 
Reflexo 
de Bell

Focar um objeto a 30 cm colocado 
em frente e abaixo tentar fechar os 
olhos e em cima tentar levantar a 
pálpebra superior. (MATOS, 2011).

Google 
Acadêmico 

Efetividade da 
Fonoterapia em 
pacientes com 

paralisia facial pós-
-parotidectomia. 

2015

Exercí-
cios de 
Fortale-
cimento 
Muscular

Exercícios repetidos e de maior am-
plitude dos músculos lesados. Nos 
exercícios propostos o principal fator 
é a aplicação da resistência manual 
em direção oposta ao movimento 
pretendido. (DA HORA, VANESSA, 
2015).

Google 
Acadêmico 
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Paralisia Facial 
Periférica. 2018

Técnicas 
de rela-
xamento 
muscular

1) Auto-massagem: com a mão 
contralateral à hemiface parótica o 
paciente faz massagem em direção 
oposta ao lado lesado; na região 
malar, geniana e perioral o polegar 
é inserido na cavidade oral, usando 
em oponência aos segundos e ter-
ceiros dedos localizados no exterior; 
os movimentos dos dedos devem 
ser lentos. 2) Exercícios de contra-
ção-relaxamento (Jacobsen) - con-
tração mantida (3-5 seg) depois os 
músculos faciais podem voltar ao re-
laxamento completo. (CUNHA, SAN-
DRA, 2018.)

Google 
Acadêmico 

Efeito da terapia 
miofuncional em 
pacientes com 
paralisia facial 

periférica de longa 
duração associada 

à aplicação de 
toxina botulínica. 

2007  

Técnicas 
de Con-
trole de 
Sinciné-

sias

É feito movimentos lentos com 
pequenas amplitudes, enquanto 
se preserva da contração sin-
cinética não desejada. Quando 
conseguido, o exercício é treinado 
com uma maior velocidade e força. 
Exemplos: Exercícios Olho-Boca 
(fechar os olhos enquanto mantém 
a bochecha estirada com pressão 
dos três primeiros dedos), outro 
exemplo (fechar a boca, enquanto 
mantém pressão dos dedos sobre o 
sulco nasogeniano com o indicador 
e tenta controlar o olho homolateral). 
(TOLETO, PAULA, 2007).

Google 
Acadêmico 

Fisioterapia no 
tratamento da Pa-
ralisia Facial Peri-
férica: Estudo de 

Caso. 2007

Facili-
tação 

Neuro-
muscular 

(FNM)

É uma técnica que utiliza princípios 
básicos do tratamento da face que 
promove uma reabilitação sensitivo-
motora através da estimulação dos 
receptores do sistema nervoso. 
Começando a trabalhar de maneira 
bilateralmente, pois se pretende a 
simetria da face, assim trabalhando 
também contra gravidade (este 
aspecto deve ser tido em conta 
quando se escolhe uma posição 
para o tratamento); o espelho pode 
ajudar o paciente a controlar os 
movimentos. Sendo assim a técnica 
dispõem de uma melhor resposta 
motora, reforçando e promovendo 
a estimulação dos músculos fracos. 
(JÚNIOR, PAULO, 2007).

Google 
Acadêmico

Fonte: Autores, (2021).

O quadro tem a finalidade de mostrar a intervenção fonoaudio-
lógica, a respeito das manobras utilizadas no tratamento em pessoas 
com Paralisia Facial Periférica, dando a elas a volta dos movimen-
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tos musculares responsáveis pela mímica facial melhorando não só a 
coordenação fonoarticulatória, mas também a deglutição e mastiga-
ção.  Foi coletado em vários bancos de dados às manobras e exercí-
cios utilizados em decorrência da paralisia facial que tem eficácia, o 
principal autor foi MATTOS 2011. Os exercícios utilizados favorecem 
o aumento da tonicidade da musculatura relaxada, favorecendo uma 
melhora no fluxo sanguíneo da região, e a oxigenação da musculatu-
ra. Na fase flácida da musculatura, são utilizados os exercícios isomé-
tricos pela contração dos músculos em ambos os lados da face, asso-
ciados com massagens indutoras, no lado paralisado. Pra começar e 
sempre bom induzir os alongamentos ativos e passivos da musculatu-
ra, aumentando assim a senso percepção de cada músculo envolvido, 
modificando o tônus muscular e trazendo o equilíbrio da mímica facial.                                                                                                                             

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste trabalho de conclusão de curso que aborda a 
atuação do profissional Fonoaudiólogo em pacientes com Paralisia 
Facial Periférica, notam-se as alterações do sistema estomatognático 
junto ao sistema nervoso provocados pela Paralisia Facial Periférica. 
Observa-se a escassez de informações à cerca da reabilitação; téc-
nicas e manobras que possam descrever a atuação do profissional 
Fonoaudiólogo levando a crer que a necessidade de realizar estudos 
nesta área que possam levar mais conhecimentos para os profissio-
nais; contribuindo assim para a formação e especialização de novos 
Fonoaudiólogos.

Portanto; espera-se que este trabalho possa contribuir para 
responder qual a contribuição do profissional de Fonoaudiologia na 
reabilitação do paciente com Paralisia Facial Periférica. Bem como 
contribuir para a ampliação cientifica e acadêmica acerca do tema.
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CAPÍTULO 22

IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO AUDITIVO PARA 
TRABALHADORES EXPOSTOS A RUÍDOS – PERDA 

AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOS (PAIR)

SILVA1, Carlos Eduardo da Costa; DOS SANTOS1, Jeander Henrique 
da Silva; OLIVEIRA1, Amanda Elianny Brito; DE SOUZA1, Maria 

Irlene Alves; QUEIROZ2, Aulisângela da Silva

Resumo: Esta pesquisa buscar analisar a produção do conhecimento 
fonoaudiologico acerca da falta de acompanhamento auditivo ocasio-
nada por perda auditiva induzida por ruído. OBJETIVO: O trabalho 
pretendeu apresentar sobre as conseqüência que a xposição sonora 
pode provocar na saúde auditiva do trabalhador. Metodologia: A pes-
quisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica, qualitativa, 
descritiva, tendo como principal fonte de dados às publicações das 
plataformas digitais num período entre 2005 e 2021, onde foi consi-
derado como obras norteadoras: Perfil da atuação do fonoaudiólogo 
organizacional, Mapeamento de nível de pressão sonora e o risco de 
perda auditiva induzida por ruído (2017), Conscientização ao uso de 
EPI´s para segurança pessoal e coletiva (2015). Resultados: Diante 
de todas as coletas científicas realizadas, foi possível correlacionar in-
formações satisfatórias que esclareceu o quanto é importante ter pro-
gramas e campanhas que englobam a importância da saúde auditiva 
do trabalhador exposto ao ruído. Mais programas e campanhas de pre-
venção auditiva. Conclusão: Foi possível considerar as informações 
do estudo bastante concretas que pudessem fazer compreender que 
o PAIR é um fator de risco prejudicial à saúde aditiva do trabalhador e 
que deve ser pautado com mais visibilidade, no entanto o fonoaudió-
logo é de suma importância na criação de campanhas e de métodos 
preventivos para conservação da saúde auditiva no ramo empresarial.

Palavras-chave: Fonoaudiologia; Perda Auditiva; Ruído; PAIR.
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1. INTRODUÇÃO

As condições de saúde auditiva no ambiente de trabalho têm 
sido objeto para muitos estudos no campo de saúde pública, uma vez 
que exposto a elevados níveis de ruídos pode-se provocar danos ir-
reversíveis a saúde auditiva tendo como resultado a perda auditiva 
induzida por ruídos (PAIR). Sendo assim causando alterações nas 
funções auditivas devido a toda exposição ao ruído ocupacional. O 
ruído compromete a comunicação e qualidade de vida de todos os 
trabalhadores. 

O ruído é um tipo de som que causa efeitos nocivos à saúde 
auditiva do ser humano, causa uma sensação desagradável dificultan-
do na comunicação e percepção do som. A perda auditiva através de 
ruído é uma patologia cumulativa que cresce muito ao longo dos anos 
devido à exposição ao ruído no ambiente de trabalho. É causada por 
exposição que apresente uma média de 90 dB, oito horas por dia, por 
um período de vários anos. A perda auditiva induzida por ruído é uma 
doença irreversível e com uma evolução progressiva passível e em 
contrapartida têm potenciais de prevenção (SA ARAUJO, RBO, 2002).

O tempo de exposição por parte dos trabalhadores muitas ve-
zes são excessivas, resultado de falta de informação ou sensibilização 
para comportamento de risco. É importante levar em consideração 
que o projeto sirva como exemplo e aprendizado para gerações atuais 
e futuras motivar-se a tratar deste problema com mais plenitude e efi-
ciência para promover qualidade de vida para o paciente. Estima-se 
que a população trabalhadora que é exposta à ruídos é portadora de 
PAIR em algum porcentual, além de ser agravante na saúde do tra-
balhador com frequência, dependendo do tipo de trabalho executado 
(LOPES et al., 2009).

A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) afeta diretamente aos 
limiares auditivos que estão caracterizados no tipo neurossensorial, de-
correntes da exposição constante a níveis sonoros bastante elevados. 
O histórico dessa perda indica que o ruído afeta diretamente de 3.000 a 
6.000Hz, e as demais frequências podem ser acometido com o decor-
rer do tempo e exposição. Quando ocorre o mapeamento da PAIR sua 
progressão é controlada (BRASIL, 1998 apud MORATA, 2002).

O esclarecimento da conscientização do acompanhamento au-
ditivo é o objetivo principal, tendo como meta alcançar a atenção dos 
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trabalhadores, visando não só evitar maiores prevalências de perda 
auditiva como também busca melhorar qualidade de vida no trabalho, 
pois quando se fala de segurança no trabalho e direitos trabalhistas 
a respeito de saúde auditiva, a OMS entende que trabalhar dentro de 
grandes exposições sonoras não acarreta em resultados favoráveis 
para empresa, tanto na saúde individual como na coletiva (Organiza-
ção Mundial da Saúde - OMS).

A importância da realização de audiometrias ocupacionais em 
trabalhadores para a prevenção e controle do PAIR, a relação nas 
perdas auditivas obtidas nas audiometrias ocupacionais e outros sin-
tomas auditivos como dificuldades de compreensão da fala, perda de 
audição, edema de ouvido, otorréia, tontura, etc (Ver. Bras. Otorrino-
laringol. 2002).

 Os seguintes objetivos foram: esclarecer sobre anatomia e fi-
siologia do aparelho auditivo, exposição ao ruído ocupacional e seu 
risco para a saúde dos trabalhadores, atuação do fonoaudiólogo em-
presarial.

A presente pesquisa do tipo bibliográfica teve como base arti-
gos, leis, revistas digitais, sendo todas as informações extraídas ou uti-
lizadas vindo de fontes principais como o Google acadêmico e Sciello, 
entre os anos de 2005 a 2021, com temas que buscou esclarecer as 
principais soluções viáveis sobre o ruído.

Espera-se que com este trabalho de conclusão de curso, pos-
samos contribuir não só diretamente aos trabalhadores afetados, mas 
sim que possa agregar ainda mais acerca da ciência, podendo servir 
como base para elaboração de futuros artigos científicos que possam 
descrever a importância da Fonoaudiologia Empresarial, especifica-
mente em prol da saúde auditiva dos trabalhadores.

2 MATERIAL E METODOS 

 Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter 
descritivo e de abordagem qualitativa que tem como intuito abordar 
sobre o trabalho da Fonoaudiologia Empresarial na atuação direta da 
prevenção do risco de perda auditiva induzida pelo ruído em trabalha-
dores.

 A pesquisa foi totalmente baseada através de artigos cientí-
ficos, leis, revistas e sites, todos retirados do Google acadêmico e 
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Sciello, no período de 2005 a 2021, tendo como obras norteadoras 
três artigos científicos, sendo eles: Perfil da atuação do fonoaudiólogo 
organizacional (2020), Prevalência de perda auditiva induzida pelo ruí-
do nas audiometrias realizadas em trabalhadores de uma indústria de 
cerâmica do sul catarinense entre o período de julho de 2009 a setem-
bro de 2010 e Conscientização do uso de EPI’S, quanto à segurança 
pessoal e coletiva (2015).

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Anatomia e fisiologia do aparelho auditivo

 Cada parte do corpo de qualquer ser vivo tem uma função e 
suas partes compostas, o sistema auditivo não é diferente, está dividi-
do em duas partes periférico e central, periférico está constituído em 
ouvido externa média e interna e o sistema auditivo central é dividido 
pelo nervo e córtex auditivo. Qualquer energia sonora, que seja capta-
da pelo pavilhão auricular, passa pelo canal auditivo externo, chegan-
do a membrana timpânica, que a transforma em energia mecânica e 
assim será transmitida aos ossículos. O ouvido externo e o ouvido mé-
dio são responsáveis   apenas pela audição, enquanto o ouvido interno 
é responsável pela audição e equilíbrio ao mesmo tempo. É incluso ao 
ouvido externo o pavilhão auricular e o canal auditivo externo. 

O ouvido externo termina internamente na membrana timpâ-
nica. Já o médio é composto por duas aberturas de ar interligadas, a 
saber, a tuba auditiva e a cavidade timpânica. A cavidade timpânica 
contém os ossículos (martelo, bigorna e estribo). O ouvido interno é 
composto pelos órgãos sensoriais da audição e do equilíbrio. A mem-
brana timpânica faz a separação do ouvido externo do ouvido médio 
(GENTIL et al 2007).

 A margem elevada da orelha é chamada de hélice, logo abaixo 
da hélice encontra-se uma longa depressão designada de fossa es-
cafoide, abaixo dela, encontra-se uma elevação chamada anti-hélice, 
que se termina dividida em dois ramos, encontrasse uma fossa dentre 
eles, chamado de fossa triangular. O lóbulo é uma pequena porção 
de tecido em estrutura mole que se é encontrada na região inferior do 
pavilhão. É localizado na parte superior ao lóbulo, se faz encontro ao 
trago e o antitrago, localizado bem logo na abertura do canal auditivo 
externo e o segundo, logo em cima do lóbulo. O sistema auditivo exter-
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no tem a função de transmitir todos os sons no qual são captados pelo 
pavilhão auricular até a membrana timpânico, também vindo a servir 
de câmara de ressonância ampliando sons de algumas frequências. 
É fibrocartilaginoso no seu terço externo e ósseo no resto da sua ex-
tensão interna. É coberto por uma capa epidérmica no qual é o prolon-
gamento da pele do pavilhão auditivo. O revestimento cutâneo tem a 
função na qual prolonga a pele do pavilhão e continua com a camada 
externa de toda membrana timpânica (SEELEY; STEPHENS, 2003).

 Na maior parte dos casos de perda auditiva em grau severo 
e profundo, ocorre nas células ciliadas da cóclea. A partir do momen-
to que ocorre a lesão, as ondas sonoras não são transformadas em 
impulsos elétricos e não chegam às fibras nervosas. Na maioria das 
vezes se torna possível resolver o problema com aparelhos auditivos 
especiais. A quantidade de ruídos e também o tempo de exposição 
a eles são os fatores determinantes para prejudicar a audição. A NR 
15 (Normas Regulamentadoras), que se trata dos limites sonoros nos 
ambientes dentro do trabalho, o tempo que é exposto se é determinan-
te para se adquirir uma perda auditiva.

 O ouvido humano é capaz de ouvir variações de som em torno 
de 15Hz até 20.000Hz, sendo que a maior definição é dentre 200Hz 
e 4.000Hz. A pessoa que estiver com a capacidade auditiva normal 
percebe os sons por volta dos 15dBs (decibéis), já pessoas com uma 
perda auditiva bilateral só percebem sons com amplitudes em torno 
de 140 dBs, o que representa o som de um avião a alguns metros de 
distância (HCANC, 2005).

3.2 Atuação do fonoaudiologo empresarial 

 A fonoaudiologia empresarial é direcionada a aperfeiçoar a co-
municação no meio profissional. É este o profissional que designa, 
através do crescimento da comunicação oral, excelentes relações en-
tre os servidores, líderes e demais componentes de uma organização, 
e a ampliação da qualidade de vida (WEINSTEIN, 2011).

Na fonoaudiologia empresarial são apontados panoramas da 
atuação em consultoria, assessoria e treinamento do fonoaudiólogo. O 
fonoaudiólogo colabora com as empresas em relação à toda comuni-
cação no setor empresarial. Para isso é necessário que o profissional 
tenha fundamento teórico-prático em algumas áreas como: gestão de 
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recursos humanos, gestão comercial e empresarial ofertando-se as-
sim um caminho diferente de atuação de consultoria (CARRASCO, 
2001).

A atuação do Fonoaudiólogo Organizacional tem como grande 
importância para toda a comunicação global da organização no qual 
se insere, onde este profissional busca atuar em vários campos dentro 
da organização. Segundo Carrasco (2001), a Fonoaudiologia empre-
sarial tem como objetivo apresentar a Fonoaudiologia como a ciência 
responsável pela a comunicação total e pelo ciclo de relacionamentos 
de comunicação social e profissional (RODRIGUES; CARMO, 2020)

Grandes partes das empresas já estão tendo a percepção da 
necessidade de se ter um fonoaudiólogo em suas equipes. Sendo um 
integrante permanente a uma equipe organizacional onde se auxilia e 
amplia, através de uma comunicação eficiente, o aperfeiçoamento das 
relações pessoais e interpessoais na empresa (RODRIGUES; CAR-
MO, 2020).

O fonoaudiólogo também se é o responsável pelo Programa 
de Conservação Auditiva (PCA). “E por meio desse programa, as em-
presas têm a oportunidade de conscientizar os empregados quanto à 
importância de cumprir as ações de preservação à audição. Também 
faz toda a prevenção a instalação e evolução das perdas auditivas de 
origem ocupacional”, assinala Daiane Guimarães, fonoaudióloga da 
Sercon.

3.3 Os riscos de pair e a conscientização sobre o uso de epi´s em 
prol da saúde auditiva

 A PAIR é caracterizada por ser uma lesão auditiva irreversí-
vel. Causada pelo prejuízo de ser expor em ambiente com ruído, está 
relacionada com a intensidade e com o tempo de exposição, durante 
anos. Se expuser ao ruído intenso por longos períodos leva a perdas 
auditivas, como alterações no sistema neurológico, no sistema circu-
latório, aparelho digestivo, sistema endócrino e sistema imunológico. 
(GONÇALVES; IGUTTI, 2006).

As lesões auditivas na qual são consequentes a uma perda 
auditiva induzida por ruido (PAIR) decorrem de alterações na estru-
tura interna da cóclea que leva a lesões e sintomas como hipoacu-
sia, zumbidos, plenitude auricular e otalgia. Exposição a níveis bem 

http://serconmed.com.br/servicos/3-1-fonoaudiologia/
http://serconmed.com.br/servicos/3-1-fonoaudiologia/
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elevados de ruído maiores que 85 dBNA durante o tempo de 8 horas 
diárias, por um longo período são suficientes para causar um dano 
coclear. O diagnóstico para PAIR é realizado pela história de exposi-
ção no ambiente ruidoso, exame otorrinolaringológico com atenção na 
otoscopia e exame audiométrico. O exame audiométrico revela uma 
perda auditiva sempre neurosensorial, irreversível, em geral simétrica, 
com detalhes principalmente nas frequências em 2000 a 4000 Hz. (AU 
CALDART et al 2006).

Quando a exposição ao ruído contínuo, o trabalhador que pas-
sar o tempo máximo de exposição diária permitida a determinado nível 
de tolerância do ruído e não fizer uso EPI ou quando a atenuação 
do mesmo não estiver sendo suficiente para reduzir o nível de ruído 
abaixo do limite de tolerância, será acusada a insalubridade (SALIBA; 
CORRÊA, 2015).

Para Peck e Souza (2011), a existência da PAIR tem a maior 
chance de se apresentar quanto maior for o tempo exposto ao ruído 
ocupacional. Tem-se uma estimativa que da totalidade de todos os 
trabalhadores expostos a pressões sonoras elevadas, umas margens 
de 25% possuem algum grau de PAIR. Uma doença que pode ser pre-
venida é de extrema importância que se tenha medidas preventivas no 
ambiente laboral (PRESADO; PECK e SOUZA, 2011).

Como antes já exposto, é necessário à conscientização de am-
bas as partes, empresa e empregados. É de suma importância apre-
sentar quais as consequências dessa falta de cuidado, podendo acar-
retar um mau funcionamento à audição e quais são os tipos de perda 
auditiva. Tendo em mente após essa discussão todas as estratégias 
de prevenção ambos saem ganhando. Se ocluir implementações de 
oficinas educativas podem favorecer a conscientização contra a perda 
auditiva induzida por ruído colocando a ideia de que o trabalhador é o 
mantenedor de sua própria saúde e possui conhecimento e consciên-
cia dos perigos no seu ambiente de trabalho. Se compartilhadas de 
forma coletiva, conseguem intervir e transformar o ambiente laboral 
(ROCHA et al., 2011).

O ambiente industrial é onde há mais exposição ao ruído e tor-
nou-se um grande problema de saúde ocupacional. O órgão de corti, 
localizado no ouvido interno, sofre agressões em suas células senso-
riais, advindos da alta exposição do aparelho auditivo. Vale lembrar a 
importância de empregar Programas de Conservação Auditiva com 
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o objetivo de prevenir o início ou evolução de perdas auditivas em 
trabalhadores expostos ao ruído. É bem importante que as empresas 
que veem esse risco eminente invistam no controle de sua produção, 
transmissão e emissão do ruído nas áreas laborais, e que a todo tem-
po seja fiscalizada a proteção individual e coletiva, levando à risca as 
avaliações periódicas de audição e de sintomas associados, visando à 
preservação do bem-estar do trabalhador. Há necessidade de ampliar 
os estudos na área da Saúde do Trabalho, considerando a influên-
cia desses agentes agressores à saúde auditiva de forma que possa 
minimizar e eliminar esses riscos ao ambiente de trabalho (DIEGO 
RANIERI AVES et al, 2016).

Em primeiro lugar a responsabilidade da proteção auditiva no 
ambiente de trabalho é responsabilidade da empresa e posteriormen-
te dos trabalhadores. A falta de comprometimento com a segurança 
auditiva pode sucumbir em outros problemas de saúde. Visando a 
prevenção da PAIR e outros, é extremamente indispensável medidas 
protetivas no ambiente laboral (PRESADO; PECK; SOUZA, 2011).

O empregador tem como obrigação fornecer gratuitamente ao 
empregado o tipo adequado de EPI para atividade que desenvolve; 
fornecer somente EPI’s com certificado de aprovação (CA); dar treina-
mento adequado ao trabalhador sobre como usar o EPI; tornar obri-
gatório o seu uso; quando danificado ou extraviado, substituí-lo ime-
diatamente; responsabilizar- se pela sua higienização e manutenção 
periódica e comunicar ao ministério do trabalho qualquer irregularida-
de observada nos EPI’s. E fica como obrigação por parte dos empre-
gados, usar os EPI’s apenas à finalidade a que se destina; responsa-
bilizar- se pela guarda e conservação que lhe for confiado; comunicar 
ao empregador qualquer alteração no EPI’s que o torne improprio para 
seu uso (NASCIMENTO et al., 2009).

Para Silva (2009) os protetores auriculares correspondem a 
equipamentos destinados a proteção dos trabalhadores que traba-
lham em locais com ruído elevado, sendo estes acima dos limites de 
tolerância, e também alerta que estes devem estar sempre limpos e 
confortáveis, sendo necessária e importante a substituição dos mes-
mos para higienização mensal ou com a frequência de acordo com a 
utilização (CISZ, 2015).

Atividades de conscientização sobre os danos auditivos para 
esses trabalhadores são relevantes porque as alternativas para ces-
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sar o nível elevado de pressão sonora no ambiente de trabalho não 
foram satisfatórias. É relevante destacar o uso obrigatório do EPI audi-
tivo, combinados com a utilização de dois protetores dos tipos earplug 
e earmuff, causa mais impacto de proteção no aparelho auditivo. O 
melhor protetor individual é de escolha do empregado, visto que cada 
ser humano se adequa de forma diferente aos EPI´S visto as diferen-
ças anatômicas individuais, tanto os auditivos quanto os faciais (AMD 
RIBEIRO, VM CÂMARA - CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA, 2006).

Peck e Souza (2011) confirmam que uma vez que medidas de 
segurança sejam estabelecidas, se tornam prováveis a prevenção da 
PAIR e impedir o avanço desta doença em trabalhadores expostos a 
ruído ocupacional.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

 Na tabela 01 é possível encontrar uma citação por fundamen-
tação dada acima, cujas essas citações dão um norte para descre-
ver sobre a questão problema encontrado na pesquisa. Na coleta de 
dados foram encontradas diversas obras em que levantou diversas 
afirmações de como o risco de perda auditiva induzida pelo ruído pode 
ser irreversível sendo assim destacado o quão é importante progra-
mas de conscientização contra o PAIR. Com isso, diante de todas as 
informações coletadas, concluiu-se que o fonoaudiólogo especializa-
do no ramo empresarial é o profissional principal pela atuação direta 
no Programa de Conservação Auditiva (PCA) do trabalhador, buscan-
do alcançar os melhores resultados dentro de suas determinadas em-
presas. No entanto, o ramo empresarial ainda se encontra bastante 
escasso cientificamente e de profissionais atuantes, dentre as pesqui-
sas empresariais realizadas, pouco se encontrou sobre o conhecimen-
to da importância de trabalhar na audição dos trabalhadores, como 
mostrado na tabela 02, montada pelos autores RODRIGUES; CARMO 
(2020), que foi feita pesquisa no ano de 2020, mostrou como a ques-
tão auditiva foi o segundo menor fator importante que a fonoaudiologia 
empresarial pode oferecer dentro de uma empresa.
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Tabela 01. Dados da busca
OBRA ANO AUTOR CITAÇÃO PRINCIPAL

Prevalência de perda 
auditiva induzida pelo 
ruído nas audiome-
trias realizadas em 

trabalhadores de uma 
indústria de cerâmica 
do sul catarinense en-
tre o período de julho 
de 2009 a setembro 

de 2010

2011

PRESA-
DO, A. 

C. de O; 
PECK, 

G. M. F; 
SOUZA, 
M. de O. 

P. M.

Presado; Peck e Souza 
(2011) afirmam que, uma vez 
que as medidas de seguran-
ça sejam tomadas, é possível 
tanto prevenir a PAIR quan-
to impedir o avanço desta 
doença em trabalhadores ex-
postos a ruído ocupacional.

Conscientização do 
uso de EPI’S, quanto 

à segurança pessoal e 
coletiva.

2016
CLEI-
TON; 

RODRI-
GUES; 
CISZ

Para Silva (2009) os pro-
tetores auriculares corres-
pondem a equipamentos 
destinados a proteção dos 
trabalhadores que trabalham 
em locais com ruído elevado, 
sendo estes acima dos limi-
tes de tolerância, e também 
salienta que estes devem 
estar sempre limpos e con-
fortáveis, sendo necessária 
a substituição dos mesmos 
para higienização mensal ou 
de acordo com a periodicida-
de de utilização.

Fonoaudiologia e em-
preendedorismo. 2011

WEINS-
TEIN, 
M.C.A.

a fonoaudiologia organizacio-
nal ou empresarial é direcio-
nada a aperfeiçoar a comuni-
cação no meio profissional. 
É este o profissional que 
designa, através do cresci-
mento da comunicação oral, 
excelentes relações entre os 
servidores, líderes e demais 
componentes de uma organi-
zação, e a ampliação da qua-
lidade de vida.
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Tabela 02. Opiniões.

Fonte: Rodrigues; Carmo, 2020.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Por meio deste trabalho de conclusão de curso foi possível 
identificar o perfil da atuação do fonoaudiólogo na área da fonoau-
diologia empresarial e trazer os seguintes resultados encontrados no 
estudo dentro do contexto científico da saúde auditiva:

- A prevenção da PAIR é imprescindível e tornasse possível com a 
implantação de um programa de conservação auditiva que seja eficiente;

- Deve haver um investimento em contratação de um profissio-
nal habilitado (fonoaudiólogo) para a execução dos exames, gerencia-
mento audiométrico, orientações e informações aos outros trabalha-
dores envolvidos no programa das ações do ano. 

- As estratégias de treinamento e informações devem ser mais 
arrojadas, objetivas, integrativas e bem mais convincentes, de forma 
que há resultados opostos aos obtidos com as medias atuais.

 Espera-se que este trabalho contribua para o ramo científico 
da fonoaudiologia empresarial na saúde auditiva do trabalhador na 
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prevenção de perda auditiva induzida por ruídos, uma vez que se en-
contraram poucas evidências cientificas acerca dessa especialidade. 
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Resumo: Recém-nascidos pré-termos, em grande parte precisam de 
ajuda com a respiração, alimentação, ganha de peso e manutenção 
da temperatura corporal. Em relação à alimentação, é importante a 
realização de terapia alimentar, onde a equipe de fonoaudiologia é a 
principal responsável. A terapia de alimentação pode envolver terapia 
motora oral para tratar os músculos fracos dentro e ao redor da boca 
do seu filho, um plano de alimentação comportamental ou elementos 
de ambos. A capacidade de sugar está presente por 28 meses de ges-
tação, mas os bebês não são totalmente desenvolvidos até 32 a 34 
semanas. Isso significa que bebês prematuros nascidos com menos 
de 32 semanas de gestação geralmente não conseguem se alimentar 
de maneira eficaz no seio ou na mamadeira. Objetivo: o presente es-
tudo tem como objetivo apresentar sobre a sucção não nutritiva como 
método de intervenção fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo. 
Metodologia: Foi utilizado como método de pesquisa o tipo de estudo 
de revisão bibliográfica, com seleção de pesquisas, artigos, livros pu-
blicados nas bases de dados eletrônicas: SciELO (Scientific Electronic 
Library Online) e PubMed (US National Library of Medicine). Conside-
rações finais: Os estudos apresentados nesta pesquisa mostraram 
benefícios da sucção não nutritiva em relação a redução do tempo 
de transição da alimentação via sonda para a alimentação oral, o que 
influencia no ganho de peso e diminuição do tempo de internação hos-
pitalar. Como também nos fatores como resistência e coordenação 
entre sugar, engolir e respirar são muito importantes para determinar 
o sucesso da alimentação oral.

Palavras-chave: Sucção não nutritiva; fonoaudiologia; pré-termo.
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CAPÍTULO 23

A SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA COMO MÉTODO DE 
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM 

RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Pontes e Cantillino (2014) o termo recém-nas-
cido pré-termo se refere a um bebê prematuro, que nasce muito cedo, 
antes das 37 semanas de gravidez. Bebês prematuros podem não 
estar totalmente desenvolvidos ao nascer. Eles podem ter mais pro-
blemas de saúde e podem precisar ficar no hospital mais tempo do 
que os bebês nascidos mais tarde. Com os avanços nos cuidados, 
atualmente mesmo os bebês nascidos prematuramente têm mais pro-
babilidade de sobrevivência se comparado há tempos atrás. 

Segundo Melo, Oliveira e Freitas (2013) apesar dos avanços, 
esses recém-nascidos acabam desenvolvendo diversos problemas, 
como apneia da prematuridade ou pausas temporárias na respiração 
durante o sono, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, 
inflamação dos intestinos, infecção no sangue, fluxo sanguíneo anor-
mal no coração. Por isso, bebês prematuros geralmente precisam de 
cuidados médicos especializados em uma unidade de terapia intensi-
va neonatal. Esta é uma parte específica do hospital para bebês em 
estado crítico.

Silva et al. (2013) descreve que recém-nascidos pré-termos, 
em grande parte precisam de ajuda com a respiração, alimentação, 
ganho de peso e manutenção da temperatura corporal. Em relação 
à alimentação, é importante a realização de terapia alimentar, onde a 
equipe de fonoaudiologia é a principal responsável. A terapia de ali-
mentação pode envolver terapia motora oral para tratar os músculos 
fracos dentro e ao redor da boca do seu filho, um plano de alimentação 
comportamental ou elementos de ambos.

De acordo com Calado, Souza (2012) uma das estratégias de 
intervenção fonoaudióloga que pode ser utilizada é a sucção não nutri-
ção, que corresponde à quando um bebê está sugando, mas eles não 
estão ingerindo alimentos, então estão apenas sugando para se sen-
tirem confortáveis. Ela é usada durante a alimentação por gavagem e 
na transição da gavagem para a alimentação no seio /mamadeira em 
bebês prematuros. A justificativa para esta intervenção é que a sucção 
não nutritiva facilita o desenvolvimento do comportamento de sucção 
e melhora a digestão da alimentação enteral.

Segundo Alves et al. (2019) a sucção não nutritiva pode ser 
considerada uma intervenção benigna, embora tenha o potencial de 
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ter um efeito negativo na amamentação ou na incidência de aversão 
oral posterior. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo 
apresentar sobre a sucção não nutritiva como método de intervenção 
fonoaudiológica em recém-nascido pré-termo. Sendo utilizado como 
método de pesquisa o tipo de estudo de revisão bibliográfica, com 
seleção de pesquisas, artigos, livros publicados nas bases de dados 
eletrônicas: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed 
(US National Library of Medicine).

Nesse sentido, essa pesquisa buscou encontrar as principais 
fontes de pesquisas científicas que mostram a relação positiva entre 
a diminuição significativa no tempo de permanência em bebês prema-
turos que receberam uma intervenção fonoaudiológica de sucção não 
nutritiva. Além de resultados satisfatórios na transição de tubo para 
alimentação com mamadeira e melhor desempenho da alimentação 
com mamadeira.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo trata-se de uma revisão de literatura, que teve como 
objetivo a sintetização dos resultados de diversos estudos analisados. 
Sendo assim, a pesquisa utilizou-se o meio de pesquisa bibliográfica, por 
proporcionar a análise de estudos que foram publicados anteriormente 
em revistas, editoras e periódicos. Como livros e artigos científicos.

Para critérios de inclusão na seleção das pesquisas para com-
posição do desenvolvimento desse artigo, foram utilizados estudos 
publicados entre 2012 a 2021, que foram submetidos a avaliação do 
título, resumo e principais resultados, com intuito de verificar se o con-
texto se enquadra ao tema proposto nesta pesquisa. A busca foi reali-
zada nas bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online) 
e PubMed (US National Library of Medicine). 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 O recém-nascido pré-termo

De acordo com Muniz (2018) o desenvolvimento do neonato 
é altamente dependente dos estímulos apropriados que a criança re-
cebe até o nascimento, mesmo durante a gestação. Esses estímulos 
devem ser direcionados para o desenvolvimento do sistema motor, à 
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linguagem e ao desenvolvimento a nível pessoal-social. A estimula-
ção começa no ambiente intrauterino, onde as necessidades vitais são 
atendidas por encontrar o feto em uma adaptação completa, o que 
é determinado pelo estado psicológico e físico da mãe. Na hora do 
nascimento, o recém-nascido deve iniciar um processo de adaptação 
ao ambiente extrauterino, impactado pelo ambiente que o rodeia, bem 
como seu estado de saúde físico, desta forma, estímulos positivos ou 
negativos são fatores que influenciam essa adaptação e influencia o 
desenvolvimento desse bebê. 

De acordo com Reis (2020) a maioria das gestações dura 40 
semanas. Um bebê nascido antes da 37ª semana é conhecido como 
prematuro ou prematuro. Os avanços médicos fizeram com que mais de 
nove em cada dez bebês prematuros sobrevivessem e a maioria conti-
nuasse se desenvolvendo normalmente. Bebês muito prematuros cor-
rem um risco maior de problemas de desenvolvimento. É possível que 
bebês nascidos com 23 a 24 semanas sobrevivam, mas é arriscado.

Segundo Freitas et al. (2018) a maioria dos bebês nascidos 
antes das 32 semanas, e aqueles com peso igual ou inferior a 2,5 kg, 
podem precisar de ajuda para respirar e podem ser cuidados em uma 
unidade de terapia intensiva neonatal até que tenham se desenvolvido 
o suficiente para sobreviver por conta própria. Apesar de serem des-
conhecidos os fatores que causam o nascimento pré-termo, alguns 
fatores podem influenciar esse contexto:

• Gravidez múltipla; 
• Disfunções uterinas;
• A mãe pega uma infecção;
• A mãe tem um problema de saúde que significa que o bebê 

deve nascer mais cedo, como pré-eclâmpsia;
• A mãe tem um problema de saúde como diabetes uma his-

tória de nascimento prematuro.

Por isso, segundo Viana, Andrade e Lopes (2014) o desen-
volvimento de um bebê prematuro está relacionado a um conjunto de 
distúrbios no processo de crescimento saudável. É muito comum o 
pré-termo apresentar disfunções respiratórias e cardíacas, desequilí-
brios na funcionalidade do trato digestivo, apresenta quadro de icterí-
cia, anemia e infecções. 
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Para Rosa et al. (2020) os distúrbios tardios relacionados ao 
nascimento prematuro podem ser: atrasos de linguagem, retardo no 
crescimento e movimento, patologias relacionadas a saúde dos den-
tes, da visão ou audição, assim como pensamento e dificuldades de 
aprendizagens e dificuldades sociais e emocionais. 

3.2 A fonoaudiologia na unidade de terapia intensiva neonatal  

De acordo com Silva, Córdoba e Escher (2017) o fonoaudiólo-
go que trabalha em unidades de terapia intensiva neonatal tem um dos 
papéis mais importantes dentre a equipe multiprofissional que compõe 
essa área de um hospital. O trabalho desse profissional nesse ambien-
te específico é desafiador, pois por se tratar de pacientes recém-nasci-
dos, não há possibilidade de se comunicarem, pois eles são incapazes 
de expressar seus sintomas e sentimentos diretamente. Por isso, os 
fonoaudiólogos da terapia intensiva neonatal precisam ser especia-
listas em diagnósticos e em compreender os processos normais de 
desenvolvimento infantil. 

Segundo Amorim e Lima (2021) os fonoaudiólogos são os es-
pecialistas mais familiarizados com os distúrbios de deglutição que po-
dem afetar drasticamente a capacidade de um recém-nascido de ingerir 
alimentos durante os primeiros meses críticos do desenvolvimento da 
infância. O fonoaudiólogo é designado para avaliar cada bebê prematu-
ro admitido na unidade quanto a possíveis dificuldades de alimentação. 
Pois, todos os bebês prematuros correm o risco de ter problemas para 
se alimentar. Só quando atingem 40 semanas é que todos os músculos 
necessários para a alimentação normal estão totalmente desenvolvidos 
e com crianças com certas doenças infantis, pode demorar ainda mais. 

Apesar desse contexto, segundo Amorim e Lima (2021) a par-
ticipação direta de fonoaudiólogos às equipes de cuidados da unidade 
de terapia intensiva neonatal é relativamente recente. Seu papel signi-
ficativo nesse ambiente ainda está se desenvolvendo, mas eles podem 
estar entre os primeiros especialistas a ver um neonato clinicamente 
estável. A capacidade de um recém-nascido de ganhar peso nos dias 
e semanas após o nascimento se resume à capacidade de se alimen-
tar. O ganho de peso em recém-nascidos neonatais tem se mostrado 
um fator preditivo na capacidade do bebê de evitar complicações futu-
ras, como retinopatia, que podem resultar de parto prematuro. 
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Segundo Paniagua, Piccoli e Dornelles (2016) a primeira coisa 
que o fonoaudiólogo fará com um recém-nascido é fazer uma avaliação 
usando uma variedade de ferramentas e técnicas. Eles podem realizar 
testes para fornecer uma avaliação comparativa do tônus   muscular do 
bebê, reflexo, irritabilidade e outros fatores de desenvolvimento. Eles 
avaliarão visualmente o desenvolvimento físico do bebê e podem rea-
lizar uma série de testes neurológicos que avaliam o desenvolvimento 
do cérebro. Eles podem usar ultrassom, videofluroscopia, exame en-
doscópico e ausculta para determinar o layout físico das estruturas da 
boca e da garganta do bebê.

Para Barbosa et al. (2016) uma vez que o fonoaudiólogo tenha 
diagnosticado qualquer problema de alimentação, ele deve trabalhar 
em conjunto com o resto da equipe de atendimento para desenvolver 
um plano de tratamento. Este plano pode incluir metas para o bebê 
melhorar sua ingestão de alimentos, encurtar a duração das sessões 
de alimentação ou aumentar o conforto do bebê, conforme avaliado 
por vários sinais visuais ou comportamentais oferecidos durante a ali-
mentação.

Segundo Silva e Almeida (2015) é importante avaliar a capaci-
dade do bebê de coordenar o reflexo sucção-engolir-respiração; uma 
falha em engajar as habilidades motoras na sequência correta pode 
levar à aspiração e outras complicações respiratórias ou até mesmo 
pneumonia. Por isso, a intervenção motora oral é o tratamento primá-
rio para problemas nesta área e pode incluir:

• Sucção não nutritiva 
• Estimulação oral / perioral
• Simulação precedente

3.3 A sucção não nutritiva no recém-nascido pré-termo

De acordo com Gonçalves e Mendonça (2014) os primeiros 
mecanismos de sucção ocorrem na vida fetal de cerca de sete às oito 
semanas pós-concepção. Aparecem reflexos orais em cerca de 12 a 
16 semanas e sucção com 15 a 18 semanas de gestação. Na 28ª se-
mana de gestação, alguns bebês podem ter estabelecido um ciclo de 
chupar, engolir-respirar, embora não tenham a estabilidade fisiológica 
para manter este ciclo durante a alimentação, que pode levar a oxige-
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nação, sequência respiratória irregular e digestão deficiente. A integra-
ção suave de sucção, deglutição e respiração durante a alimentação 
nutritiva permite que o bebê se alimente com eficiência e eficácia. No 
entanto, toda a coordenação ideal para esse processo pode não ocor-
re até 32 a 34 semanas de gestação. 

Por isso, segundo Sassá et al. (2014) o bebê que nasce pré-
-termo com menos de 32 semanas de gestação geralmente não é 
capaz de realizar a sucção de forma efetiva do peito ou mamadeira. 
Portanto, uma criança nascida prematuramente pode ser alimentada 
através de um tubo no estômago e frequentemente recebe uma chu-
peta para chupar e melhorar a ingestão dos nutrientes. 

É por isso que, de acordo com Dias, Hoffmann e Cunha (2020) 
eles são alimentados por um pequeno tubo que é inserido pelo na-
riz e leva alimento ao estômago (alimentação por gavagem). O ato 
de chupar uma chupeta (sucção não nutritiva) durante a alimentação 
por gavagem pode estimular o desenvolvimento de comportamento 
de sucção e melhorar a digestão da alimentação. Na sucção nutritiva 
também pode haver um efeito calmante em bebês. 

De acordo com Góes et al. (2013) a amamentação, alimenta-
ção com mamadeira e alimentação com copo são consideradas uma 
forma de sucção nutritiva porque o propósito dessa prática é obter a 
nutrição necessária na forma de leite materno ou fórmula. Já a sucção 
não nutritiva, corresponde a mesma prática, porém com a ausência 
de fluxo de nutrientes, podendo ser utilizada para satisfazer o bebê, e 
estimular a prática básica de sucção. 

Para Rocha e Gonçalves (2020) as chupetas possuem um pa-
pel significante na prática de sucção não nutritiva, podendo substituir 
a o papel do polegar nesse mecanismo de sucção, pois esse proce-
dimento de chupar o dedo é realizado durante um tempo dentro do 
útero, durante a gestação. Porém, a utilização do dedo, também é 
considerado um meio de sucção não nutritiva, assim com o seio vazia. 
Porém, é a utilização da chupeta que é considerada a ferramenta mais 
utilizada nesse método de intervenção por gavagem. 

Segundo Alves et al. (2019) essa prática ajuda a facilitar a 
coordenação de sucção, deglutição, tornando o ciclo de sucção-de-
glutição-respiração dos bebês pré-termos estável. Esse contexto pode 
ser explicado por ocorrer um sinal de estabilidade neurocomportamen-
tal. Porém, alcançar e manter este ciclo para bebê prematuro pode 
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muitas vezes são repletos de dificuldades, em relação ao retardo no 
desenvolvimento neural e fisiológico. 

De acordo com Melo et al. (2017) praticar a sucção não nutri-
tiva ajuda a reduzir o estresse, dor em neonatos hospitalizados, além 
de poder influenciar no ganho de peso em bebês prematuros, bem 
como maturação e crescimento gastrointestinal. Facilitando a troca 
mais rápida da sonda orogástrica para alimentação oral completa, 
provavelmente por melhorar o estado comportamental e a saturação 
de oxigênio. O que mostra que a sucção não nutritiva, se utilizada de 
forma adequada e por um profissional capacitado para proporcionar 
melhora na sucção; assim, também melhora as habilidades das mães 
amamentar e aumentar a produção de leite, o que influencia na redu-
ção da permanência no hospital. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, por se tratar de um estudo de revisão bibliográfi-
ca, realizou a seleção de cinco obras, que apresentaram dados que 
corresponderam ao objetivo estabelecido nesse artigo. Com a identi-
ficação dos estudos foi possível selecionar os que foram analisados 
com maior significância para composição da discussão, sendo eles 
posteriormente tabulados, com uma identificação com o título, autor, 
ano de publicação e citação principal. Como apresentado na tabela 1. 

Tabela 1. Principais resultados encontrados.

OBRA AUTOR ANO CITAÇÃO PRINCIPAL

Non-nutritive sucking 
for increasing phy-

siologic stability and 
nutrition in preterm 

infants. 

FOSTER, Jann 
P.; PSAILA, Kim; 

PATTERSON, 
Tiffany.

2016

Foi demonstrado um efeito 
significativo da sucção não 
nutritiva na transição de ga-
vagem para alimentação oral 
completa, transição do início 
da alimentação oral para ali-
mentação oral completa e no 

tempo de internação hospitalar. 

Influência do estado 
comportamental nos 
padrões de sucção 
de recém-nascidos 

pré-termo.

PRADE, Leila 
Sauer; BOL-
ZAN, Geova-
na de Paula; 
WEINMANN, 

Angela Regina 
Maciel.

2014

A sucção não nutritiva constitui 
importante aspecto de avalia-
ção, por apresentar indicativos 

da maturidade do RN para 
iniciar a alimentação por via 

oral, devendo ser considerada 
em conjunto com outros dados 
do comportamento do Recém-

-nascido.



360

Early sucking and 
swallowing problems 

as predictors of 
neurodevelopmental 
outcome in children 
with neonatal brain 

injury

SLATTERY, Jus-
tine; MORGAN, 
Angela; DOU-
GLAS, Jacinta.

2012

Problemas precoces de suc-
ção e deglutição possam estar 
relacionados a resultados de 
neurodesenvolvimento poste-

riores,

Habilidades de re-
cém-nascidos prema-
turos para início da 
alimentação oral.

CAVALCANTE, 
Sara Emanuelle 

Alves et al.
2018

 A estimulação sensório-mo-
tora-oral, sucção não nutritiva 

e avaliação de parâmetros 
hemodinâmicos favorecem a 
transição sonda-oral para o 

aleitamento materno.
lnfluence of different 

nutrition ways to 
growth and gastroin-
testinal hormone in 
premature infants

GAO Gai-lan 
et al. 2015

A sucção não nutritiva estimula 
a secreção de enzimas / hor-
mônios gastrointestinais atra-
vés da inervação vagal na via 

oral mucosa.
Fonte: autoria própria, 2021.

Duas formas de sucção são distinguidas: a nutritiva e a não nu-
tritiva, ambos facilitam as habilidades motor e oral no recém-nascido. 
De acordo com o estudo de Foster, Psaila e Patterson (2016) a sucção 
nutritiva é a principal forma de receber nutrição e requer a capacidade 
de integração com a respiração, onde o bebê deve ir sugando e en-
golindo para uma refeição e prática da ação coordenada. Em relação 
à sucção não nutritiva, ela tem efeito calmante e é usada como um 
método para explorar o meio ambiente. Ela corresponde à sucção que 
é realizada sem extração de líquido, por meio de uma chupeta, em um 
seio vazio, ou um dedo colocado na parte média da língua. Este tipo 
de sucção não nutritiva amadurece antes da sucção nutritiva.

A sucção não nutritiva objetiva é uma das primeiras atividades 
musculares coordenadas no feto. A pesquisa de Prade, Olzan e Weinmann 
(2014) apresentou resultados os quais mostraram que o padrão estabe-
lecido na sucção não nutritiva provocou alteração na evolução da sucção 
e pausas em bebês prematuros saudáveis, o que  mostrou uma mudança 
gradual com o aumento da maturidade. Uma mudança gradual nesse foi 
observada com o aumento da maturidade, onde a atividade de sucção 
dos bebês, a duração das rajadas, a frequência de sucção e a estabilida-
de da frequência foram aumentadas. Ou seja, quanto mais prematuro o 
bebê maior a dificuldade na resposta de intervenção. 

Muitos bebês pré-termos já nascem com algum tipo de patolo-
gia, por isso, a estratégia da aplicação de intervenção de sucção não 
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nutritiva deve ser avaliada pelo fonoaudiólogo de forma específica. 
O estudo de Slattery, Morgan e Douglas (2012), mostrou essa inter-
venção aplicada em prematuros com patologia cerebral conhecida, foi 
observada uma frequência de sucção significativamente reduzida e 
um ritmo de frequência menos estável. A capacidade de sucção nutri-
tiva atrasada foi correlacionada com menor frequência de sucção no 
método de sucção não nutritiva e maior variabilidade. Dessa forma, foi 
compreendido que em bebês prematuros com acometimentos pato-
lógicos a intervenção deve ser diferenciada e mais cuidadosa, pois a 
avaliação retarda da sucção não nutritiva pode ser um alerta para mais 
distúrbios e capacidade de sucção nutritiva. 

Segundo Cavalcante et al. (2018) a sucção não nutritiva, quan-
do aplicada com a participação de um fonoaudiólogo capacitado, pode 
reduzir o tempo dos bebês em necessidade de transição do tubo para 
a alimentação oral, sendo acompanhado desde o início da alimenta-
ção oral até a alimentação oral completa. Também reduz o tempo de 
internação hospitalar. Porém, a sucção não nutritiva não demonstrou 
um efeito significativo no ganho de peso dos bebês prematuros. O que 
mostra que a sucção não nutritiva demonstra ajudar o bebê a alcançar 
e manter a homeostase fisiológica com a mais rápida ação da alimen-
tação oral.  

De acordo com Gao et al. (2015) a justificativa para esta in-
tervenção é que a sucção não nutritiva facilita o desenvolvimento do 
comportamento de sucção e melhora a digestão de alimentação ente-
ral. Uma série de enzimas / hormônios tem implicado na facilitação da 
digestão através da utilização da sucção não nutritiva experimental: 
lipase lingual, gastrina, insulina e motilina. O uso da sucção não nutriti-
va também está relacionado com a melhoria da iniciação e duração da 
primeira sucção nutritiva, aumentando o ganho de peso e reduzindo a 
transição do tempo entre gavagem e alimentação oral completa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sucção não nutritiva pode ser observada nos prematuros por 
volta das 27 a 28 semanas de gestação por um padrão organizado e 
repetitivo de sugados curtos e estáveis, pausas longas ou irregulares. 
Nessa sucção, devem ser realizados os movimentos sem ter a introdu-
ção de líquido na cavidade oral. A sucção não nutritiva atualmente vem 
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sendo praticada em recém-nascido, em diversos locais de tratamento 
neonatal no mundo inteiro, como finalidade de apoio ao recém-nascido 
prematuro com justificativa de melhorar a mecânica da amamentação.

Os estudos apresentados nesta pesquisa mostraram benefí-
cios da sucção não nutritiva em relação a redução do tempo de transi-
ção da alimentação via sonda para a alimentação oral, o que influencia 
no ganho de peso e diminuição do tempo de internação hospitalar. 
Como também nos fatores como resistência e coordenação entre su-
gar, engolir e respirar são muito importantes para determinar o suces-
so da alimentação oral.

O conhecimento sobre o desenvolvimento do processo dos es-
tágios de sucção do recém-nascido pode ajudar na iniciação e progres-
são da alimentação. Por isso, a atuação do profissional fonoaudiólogo 
na unidade neonatal atuando na prevenção e diagnóstico com redução 
de complicações devido ao baixo peso nutricional, pois é o profissional 
mais capacitado para realizar o acompanhamento e aplicação da inter-
venção de sucção não nutritiva em recém-nascidos pré-termo. 

Essa pesquisa sugere que mais estudos sejam realizados 
acerca do tema, com a atuação direta e contínua do profissional fo-
noaudiólogo. O que se faz necessário a disseminação da importância 
da atuação de sua competência no ambiente neonatal para maior pro-
moção da saúde fonoaudiológica dos recém-nascidos.  
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CAPÍTULO 24

FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: UM OLHAR 
DIFERENCIADO NOS SINAIS E SINTOMAS DO 

TRANSTORNO FONÉTICO/FONOLÓGICO

SILVA1, Sara Batista; QUEIROZ2, Aulisângela da Silva; 
AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A Fonoaudiologia educacional visa a criação de condições 
consideradas favoráveis no sentido de auxiliar professores que 
possuem alunos com transtorno fonético/fonológico. O objetivo desse 
trabalho visou investigar sobre o a fonoaudiologia educacional frente ao 
papel do fonoaudiólogo no âmbito escolar. A pesquisa é de abordagem 
qualitativa fundamentada numa revisão de literaturas extraídas de 
artigos científicos, monografias, dissertações, livros e consultas em 
sítios eletrônicos (internet), ressaltando-se Scielo, Pubmed e Medline, 
publicados no período de 2010 e 2020 Como resultado, foi possível 
compreender o quanto a função do fonoaudiólogo no ambiente escolar 
é importante, possibilitando trocas de conhecimentos, dando suporte 
e subsídios aos professores que possuem alunos que apresentam 
distúrbios fonético/fonológico. O estudo se tornou uma grande 
oportunidade como futuro profissional de crescimento e atuação na área 
não apenas clínica, mas educacional para assim atingir ao professor e 
este conhecer o papel do fonoaudiólogo dentro da intuição de ensino.

Palavras-chave: Fonoaudiologia. Professor. Distúrbios fonético/fono-
lógico.

1 INTRODUÇÃO

Sabe-se que a educação escolar é incontestavelmente impor-
tante para a vida das pessoas, no entanto, existem muitos problemas 
que as escolas enfrentam, e que sozinhas, não conseguem superar 
como é o caso das dificuldades dos alunos que apresentam transtor-
nos fonéticos/fonológico. A comunicação oral é de suma importância 

1  Aluno do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro.
2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro.
3  Professor Mestre e Coordenador do Curso de Fonoaudiologia do Cnetro Universi-
tário Fametro.
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para o desenvolvimento social humano, tornando uma ferramenta com 
habilidades imprescindíveis no processo da compreensão e expressi-
vidade. Dentro da escola, todas as aprendizagens são em sua maio-
ria, transmitidas através da linguagem oral e esta, representa para 
as pessoas, uma das mais importantes garantias da continuidade de 
transmissão de conhecimento.

O transtorno fonético/fonológico vem comprometer essa eficá-
cia levando em consideração ao tal fato, é que o objetivo da pesquisa 
partiu da investigação por meio do aprofundamento teórico, sobre o pa-
pel do fonoaudiólogo no âmbito escolar a partir de seus conhecimen-
tos e competências na colaboração aos professores para favorecer 
o processo de ensino e aprendizagem dos alunos que apresentam 
distúrbios fonético/fonológico.

A contribuição da fonoaudiologia no espaço escolar vem con-
quistando seu lugar nestes últimos tempos de forma bastante vantajo-
sa para toda comunidade acadêmica em vários aspectos, destacando 
aqui as questões de linguagem oral.

De acordo com Souza (1998), A Fonoaudiologia é uma ciência 
recente, mas que seu campo de atuação vem ampliando-se a cada dia, 
devido as suas significativas contribuições para o bem-estar dos indiví-
duos. Segundo Oliveira (2018), como ciência, a fonoaudiologia é res-
ponsável pelos cuidados dos aspectos relacionados a comunicação 
humana, cujo trabalho envolve a avaliação, diagnóstico e tratamento 
das alterações da linguagem. Diante disso, a função do fonoaudiólogo 
em realizar práticas objetivando a adequação do sistema organofun-
cional e/ou dos elementos linguísticos que são indispensáveis para 
uma comunicação eficaz.

A problemática da pesquisa consiste no seguinte questiona-
mento: de que forma a fonoaudiologia educacional pode contribuir 
com a educação auxiliando os professores a detectarem transtorno 
fonético/fonológico em seus alunos em classes. O objetivo desse tra-
balho visou esclarecer sobre o papel fonoaudiológico na assessoria 
aos professores como assessor na colaboração aos professores 
para favorecer o processo de ensino e aprendizagem dos alunos que 
apresentam transtornos fonético/fonológico.

A metodologia empregada nesse trabalho trata-se de um estu-
do de revisão de literatura, fundamentada por meio das bases de da-
dos: Scielo, Pubmed e Medline extraídas de artigos científicos, mono-
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grafias, dissertações, livros e consultas em sítios eletrônicos (internet) 
no publicados nos períodos de 2010 a 2020.

2 MATERIAL E MÉTODOS

No que se refere o método da pesquisa, trata-se de um estudo 
de revisão de literatura, fundamentada por meio das bases de dados: 
Medline, Scielo, Pubmed e Google acadêmico.

Com base no tema o papel do fonoaudiólogo no âmbito es-
colar, dos 18 artigos disponibilizados foram excluídos 8 com base na 
análise do resumo, artigos repetidos e metodologia incompleta, res-
tando uma amostra final de 10 artigos, os quais fundamentaram a pes-
quisa por meio dos seguintes descritores: Concepções e práticas da 
Fonoaudiologia no âmbito escolar; Distúrbios na fala e na Linguagem; 
Definições e caracterizações para as alterações de fala. Prevalência 
dos desvios fonológicos. Todos esses temas foram analisados num 
único espaço contendo como tema principal na qual embasou a pes-
quisa: Benefícios da fonoaudiologia nos distúrbios fonético/fono-
lógico. Ressaltando-se que as análises dos principais artigos publica-
dos no período entre os anos de 2010 e 2020, foram realizados através 
de seus principais resumos e apresentado por meio da elaboração 
de um quadro, contendo o autor, ano de publicação, título, bases de 
dados, tipos de pesquisa e a conclusão para uma melhor visualização 
sobre o tema.

Ressaltando-se que as análises em torno dos dados descritos 
no quadro, são fundamentais para o entendimento e construção de um 
corpo de evidências científicas que caracterizam a problemática dos 
distúrbios fonético/fonológico e a importância da fonoaudiologia no am-
biente escolar.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 A Função Social da Escola na Garantia de Direito a Educação 
de Todos.

A educação torna-se um processo e uma prática social consti-
tuída de relações sociais mais amplas. É um processo contínuo de for-
mação ao longo da vida, cujo direito inalienável do cidadão, garantida 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 
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9394/96, em que a prática social deve ocorrer em espaços e tempos 
pedagógicos diferentes, para atender os diferentes segmentos de en-
sino.

A educação, na representação da escola, sem dúvida, possui 
função de favorecer a todos, o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias, além de oferecer ainda condições para a me-
lhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem consideradas essen-
ciais para a utilização efetiva do exercício da cidadania.

Educação básica para todos significa dar às pessoas, indepen-
dentemente da idade, a oportunidade de desenvolver seu potencial, 
coletiva ou individualmente. Não é apenas um direito, mas também um 
dever e uma responsabilidade para com os outros e com toda a so-
ciedade. É fundamental que o reconhecimento do direito à educação 
continuada durante a vida seja acompanhado de medidas que garan-
tam as condições necessárias para o exercício desse direito. (DECLA-
RAÇÃO DE HAMBURGO, 1997).

São esses os princípios fundamentais garantidos quanto à fun-
ção social da escola, de oferecer oportunidades educacionais a todos, 
tendo em vista os princípios referentes ao respeito aos seus direitos. A 
LDB nº 9394/96, em seu artigo 1º, do título I, diz que:

A educação abrange os processos formativos que se desenvol-
vem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e or-
ganização da sociedade civil e nas manifestações culturais” e, 
no art. 2º, do título II, confere “por finalidade [da educação] o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. E, ainda, 
salienta como princípios (art. 3º) a igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola e a garantia de padrão de 
qualidade, legitimando o acesso ao ensino fundamental como 
um direito público subjetivo.

Além desses direitos e garantias constitucionais, a função social 
da escola é preparar o indivíduo a enfrentar a sociedade com conheci-
mentos que o torne protagonista das próprias decisões e sendo capaz 
de enfrentar seus próprios desafios que são impostos a cada momento.

3.2 Fonoaudiologia Educacional

A Fonoaudiologia é a ciência que tem como objetivo, estudar a 
comunicação humana, em todas as suas dimensões. Cujo campo de 
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atuação envolve, segundo Goulart, Chiar (2012), o desenvolvimento, 
as dificuldades e o aperfeiçoamento das habilidades comunicativas.

Preocupa-se com todos os aspectos relacionados a comuni-
cação humana como: linguagem oral e escrita, a cognição, a função 
auditiva, a vestibular (equilíbrio), a fluência, articulação da fala, da voz, 
os sistemas de comunicação alternativos, aumentativos ou suplemen-
tares, entro outras funções.

A Fonoaudiologia Educacional torna-se uma área de especia-
lização da Fonoaudiologia voltada ao estudo e atuação para a promo-
ção da Educação, atuando em todos os níveis de ensino.

A fonoaudiologia Educacional é valiosa nas práticas pedagógi-
cas, por possuir profissionais cuja atuações na prevenção e na promo-
ção de saúde agregando conhecimentos sobre a comunicação huma-
na, e assim, priorizando a educação escolar como um direito de todos.

O fonoaudiólogo é habilitado, segundo a Lei 6965/81 para atuar 
nas áreas da linguagem. Na educação, assume como vasto campo de 
atuação através da Resolução do CFFa 387/2010 com a especialida-
de de Fonoaudiologia Educacional.

Segundo a Lei Federal nº 6.965, de 09 de dezembro de 1981, 
define o fonoaudiólogo como profissional que atua em pesquisa, pre-
venção, avaliação e terapias fonoaudióloga na área da comunicação 
oral e escrita, voz e audição, assim como em aperfeiçoamento dos 
padrões de fala e da voz.

Ramos, Alice (2008) nos falam que embora o fonoaudiólogo 
ser um profissional da saúde, está muito ligado a Educação e a apren-
dizagem.

Para Medeiros (2015), o fonoaudiólogo desenvolve ações e 
procedimentos em todos os níveis e modalidades de ensino, seja em 
setores considerados públicos ou privados das esferas federal, esta-
dual ou municipal. Podendo ser um grande aliado ao professor para a 
formação de estratégias no sentido de incentivar e estimular as habili-
dades comunicativas dos alunos que comprometem a comunicação e 
por extensão a qualidade do ensino e aprendizagem contribuindo para 
exclusão escolar. De acordo com o Artigo 1º da Resolução 309-2005, 
é de responsabilidade do fonoaudiólogo desenvolver em parcerias 
com os educadores, ações que contribua para a promoção, aprimo-
ramento, e prevenção de alterações dos aspectos relacionados a audi-
ção, linguagem (oral e escrita), motricidade oral e voz que favoreçam 
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e otimizem o processo de ensino e aprendizagem o que poderá ser 
feito por meio de: Capacitação e assessoria; Orientações quanto ao 
uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz; Observações e 
triagens fonoaudiológicas; Ações no ambiente que favoreçam as con-
dições adequadas para o processo de ensino e aprendizagem; Con-
tribuições na realização do planejamento e das práticas pedagógicas 
da instituição.

A ligação entre a Fonoaudiologia e a relação com a escola, 
está descrita no Decreto nº 87.218/1982, que regulamentou a Lei nº 
6.965/1981. De acordo com esse decreto, a profissão do Fonoaudió-
logo está ligada a área de área de Educação que é complementada 
com a Resolução do CFFa nº 309/2005 que dispõe sobre a atuação 
do fonoaudiólogo no Ensino Fundamental, Educação Especial, dentre 
outros tipos de instituições ligadas a educação.

Nesse contexto, a presença da fonoaudiologia no âmbito es-
colar, representa a existência de mais um profissional no sentido de 
contribuir e estabelecer parcerias com as instituições de ensino a fim 
de realizar avalição e diagnóstico juntamente com os professores em 
situações de aprendizagem relacionada a comunicação dos alunos.

3.3 Transtornos Fonético / Fonológico

A expressão da linguagem oral, é considerada uma das mais 
importantes de comunicação, o que nos leva pensar e nos coloca na 
categoria de humanos. A linguagem é caracterizada pelo diálogo e as 
pessoas interagem por meio da comunicação em um dado contexto 
sócio-histórico.

Atualmente há necessidade de compreender melhor as falas das 
crianças e procurar analisar cuidadosamente a causa da dificuldade. De 
acordo com Goulart e Chiar (2012), tanto o desvio fonético quanto o fo-
nológico, podem causar danos irreversíveis que se não for tratado.

As repercussões que os distúrbios da comunicação humana po-
dem gerar no próprio sujeito ou de sua família são difíceis de 
medir. Contudo, a prática clínica mostra que esses transtornos 
acabam por influenciar as relações do sujeito com o meio am-
biente que o rodeia e sua autoimagem, além de sua aprendiza-
gem formal e informal. (GOULART; CHIAR, 2012, p. 4).
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No espaço escolar, o distúrbio específico de linguagem pode 
gerar consequências para a criança em seu processo de aprendiza-
gem na leitura e escrita. Geralmente essas crianças não conseguem 
se alfabetizar na idade certa.

O transtorno fonológico possui como dificuldade, a aquisição 
da fala durante o processo que se dá pelos estágios do desenvolvi-
mento que é próprio da idade, podendo envolver erros na produção, 
uso, representação ou organização dos fonemas tais como substitui-
ção de um som por outro, ou mesmo omissão de sons.

O nome Desvio Fonológico tem origem na dificuldade de forma-
ção desse arquivo de sons pelo cérebro (sistema fonológico) e 
irá se caracterizar por trocas na fala inesperadas para sua idade 
e tipo de estímulo recebido durante o seu desenvolvimento. As 
trocas mais frequentes são: S por CH, como chapo ao invés de 
sapo; R por L, balata ao invés de barata; V por F, faso por vaso; Z 
por S, sebra por zebra; Alterações na ordem das sílabas ou nos 
sons das palavras: mánica (máquina), tonardo (tornado); Fala 
ininteligível. (MOUSINHO et.al, 2008, p. 07).

Para Zorz, Ciasca (2012) existem erros que podem ser classi-
ficados segundo transtornos fonológicos entre eles, são destacados:

Omissão: quando o som não é produzido onde deveria ocor-
rer, e assim, tornando-se ausente esse som;

Substituição: quando o som é substituído por outro;
Distorção: quando a produção do fonema se assemelha a 

emissão correta, mas com certa distorção.
O transtorno fonético segundo Mousinho (2008), é uma altera-

ção miofuncional oral que compromete o sistema motor da criança, que 
possui uma causa orgânica. Segundo o mesmo autor, a perda de um 
dente ou freio língua curto (língua presa), a mal oclusão dentaria, tudo 
isso impede a movimentação adequada da língua para a produção de 
certos fonemas o que pode ocasionar dificuldades na fala.

O desvio fonológico para Linassi (2002), trata-se de um afasta-
mento de uma linha de conduta, de regras, por envolver um dos com-
ponentes fundamentais da linguagem, a fala. Por sua vez, não possui 
nenhuma relação com os comprometimentos orgânicos que afetem 
a produção da fala. Dessa forma, crianças apresentam desvios fo-
nológicos, apresentam alterações no seu desenvolvimento fonológico 
sem causa aparente. O nível fonológico compromete o desempenho 
linguístico da criança, e não o desenvolvimento motor.
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O erro de linguagem nesse processo é uma dificuldade que a 
criança tem para falar adequadamente. Aparentemente ela possui to-
das as condições para falar, mas não consegue ou apresenta bastante 
dificuldades nesse processo.

Recorrendo a Goulart e Chiar (2012) nos alertam que o desvio 
fonológico não existe certas anomalias como: perda auditiva, síndro-
mes, distúrbios do desenvolvimento cognitivo e motor, alterações neo-
rossensoriais, lesões neurológicas adquiridas ou qualquer outra pato-
logia que justifique essa dificuldade.

O distúrbio fonológico constitui uma alteração de fala caracteri-
zada pela produção inadequada dos sons e pelo uso inadequado 
das regras fonológicas da língua com relação à distribuição do 
som e ao tipo de sílaba, resultando em colapso de contrastes 
fonêmicos, afetando o significado da mensagem. (GOULART; 
CHIAR, 2012, p. 5).

As consequências relacionadas aos desvios fonético e fonoló-
gicos podem especificamente gerar na vida de uma criança inúmeros 
problemas e a questão relacionadas a interação social.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após analisar as diversas teorias, presentes em artigos científi-
cos, monografias, dissertações, livros e consultas em sítios eletrônicos 
referente ao papel do fonoaudiólogo no âmbito escolar, chegou-se aos 
principais resultados podem ser observados na tabela 1.

Tabela 1: Benefícios da fonoaudiologia nos distúrbios fonético/fonológico.
Título/

Autor/Ano
 Base de 
Dados

Tipo de 
pesquisa Conclusão

Fonoau-
diologia no 
Contexto 
Escoar.

Bueno 
(2014)

Scielo Qualitativa

O fonoaudiólogo contribui para ações de 
saúde vocal, assim como na parceria com 

outros profissionais da escola e na troca de 
experiências, buscando atender as deman-
das da mesma. Como profissional habilita-
do, identificar, diagnosticar e tratar indivídu-
os com distúrbios da comunicação oral e

escrita, voz e audição.
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Santos 
(2020). Medline Qualitativa

A Fonoaudiologia Educacional é uma 
área de especialização da fonoaudiolo-
gia voltada à promoção da Educação, 
em todos os níveis e/ou modalidades 

de ensino.

Dias 
(2012) Scielo Qualitativa

O trabalho dos profissionais de fonoau-
diologia na Educação visa realizar a 

construção, em parceria, prática mais 
significativa do processo   de ensino e 

aprendizagem.

Distúrbios 
na fala e 
na  Lingua-

gem.

Spyer e 
Martins 
(2013)

Scielo Qualitativa

Os distúrbios da fala e da linguagem são 
doenças prevalentes na  infância, passíveis 
de prevenção e tratamento  quando não 
diagnosticados precocemente, podendo 

causar sérios problemas no desenvolvimento 
cognitivo e socioemocional na idade  escolar 

ou adolescência

DESVIO 
FONÉTICO 
E FONOLÓ-

GICO

Rabelo et. 
al (2011)

Scielo Qualitativa

O desvio fonético é caracterizado por inade-
quação na articulação dos sons, envolvendo 
o componente motor. Já o desvio fonológi-
co caracteriza-se  como dificuldade na per-

cepção, produção ou organização das regras 
do sistema fonológico gerando substituições 
ou omissões de sons na fala após determi-

nada idade

Pouso 
(2019) Scielo Qualitativa

A Fonética e a Fonologia são assuntos 
muito discutidos na esfera educativa, está 
inserida nos aspectos articulatórios da lin-
guagem oral e escrita. É notório que, para 
existir o ato de comunicação é necessário 
uma linguagem compreensiva, que para 

essa linguagem acontecer é necessário a 
reflexão de como ocorre esse processo de 
forma particular na maioria das pessoas.
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Muitas crianças sofrem com desvio de 
fala, por não haver a implementação de 
programas de prevenção e estimulação 
da linguagem oral, na maioria das esco-
las, por falta de conhecimento do índi-

ce de prevalência de tais desvios pelas 
autoridades competentes.

As crianças com desvios fonológicos 
necessitam de estimulação auditiva in-
tensiva, para que tenham oportunidade 
de ouvir. Através do “bombardeio audi-
tivo” a criança vai ouvir várias palavras 

contendo um som-alvo ou sequência de 
sons-alvo com uma pequena amplifica-
ção. O uso de fones amplifica os sons, 
salienta as características e  estabelece 

contrastes.

Costa 
(2010) Pubmed Qualitativa

Os desvios fonéticos são decorrentes das 
alterações anatomofisiológicas dos Órgãos 
Fonoarticulatórios (OFAS) e de dificuldades 
sensoriais (perda auditiva) que comprome-

tem a produção dos sons da língua.

Nesse caso, cabe ao fonoaudiólogo a busca 
teórica para a compreensão da natureza 
de todos os desvios de fala e linguagem, 
porque é apenas essa compreensão que 

pode levá-lo a um bom diagnóstico e, conse-
quentemente, a elaborar um planejamento 

terapêutico apropriado para cada caso

Friche 
(2011) Scielo Qualitativa

Esses distúrbios podem ser compreendidos 
como uma alteração de linguagem que se 

manifesta na fala.

Rossi 
(2011) Pubmed Quantita-

tiva

Esses desvios são fatores que podem vir 
a prejudicar o desempenho escolar de al-

gumas crianças, com trocas e omissões em 
suas falas. Outro fator que pode ser prejudi-

cado pela aquisição fonológica desviante é a 
consciência fonológica, que é a capacidade 
de manipular e refletir sobre os sons da fala

Magalhaes 
(2013) Sielo Qualitativa

O docente pode detectar os desvios fonoló-
gicos do educando na produção de deter-

minados sons ou grupo sonoro, apresentan-
do-lhe as variações linguísticas intrínsecas a 
sua língua materna, bem como, poderá con-
duzir a fala efetiva desses sons,  mostrando-
-lhe como isso se concretiza na escrita.

Fonte: elaboração própria (2021). 
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Após analisar as diversas teorias a respeito da fonoaudiologia 
educacional no que se relaciona os transtornos fonético/fonológico no 
âmbito escolar, viu-se que a linguagem depende de vários fatores para 
poder constituir-se como fatores biológicosafetivos, sociais e cogniti-
vos que interferem diretamente no processo de desenvolvimento da 
linguagem. Durante o processo de aquisição da fala pode ocorrer algu-
mas dificuldades como troca de sons ou dificuldades nos movimentos 
articulatórios (desvios fonéticos) e aquelas decorrentes de alterações 
de linguagem (desvios fonológicos) cujo trabalho do fonoaudiólogo é 
crucial no âmbito escolar no sentido de auxiliar os professores em de-
tectar possíveis desvios nos seus dois aspectos.

Rabelo et. al (2011) relatou que que as crianças que apresen-
tam desvio fonológico, não conseguem organizar o seu sistema, dife-
rentemente do sistema apresentado nos padrões de fala semelhante 
ao das crianças ditas normais, mas com idades mais avançadas. Haja 
vista que o desvio fonológico se caracteriza como dificuldade na per-
cepção, produção ou organização das regras do sistema fonológico 
gerando substituições ou omissões de sons na fala após determinada 
idade. Fala que a fase de maior expansão fonológico acontece entre 1 
ano e 6 meses e 4 anos de idade. Ressalta que esses erros são co-
muns pela idade. Acrescenta que só por volta dos 5 anos, já se pode 
considerar a fala normal pois já é capaz de produzir os sons da língua 
adequadas a idade. Destacou aspectos importantes tanto no desvio 
fonológico como desvio fonético esse último caracterizado por ina-
dequação na articulação dos sons por problemas de posição e mo-
bilidade da língua, lábios, bochechas e mandíbulas. Como exemplo, 
cita a interposição da língua entre os dentes na emissão do fonema 
/S/. Caracteriza o desvio fonológico como dificuldade na percepção, 
produção ou organização das regras do sistema fonológico gerando 
substituições ou omissões de sons na fala. Como exemplo: falar “tapo” 
/’tapU/ ao invés de “sapo” após 2 anos e 6 meses, ou “suva” /’suva/ ao 
invés de “chuva” após 4 anos e 6 meses); ou trocas atípicas (como por 
exemplo, trocar “jacaré” por “chacaré” /fakaré.

Friche (2011) ressaltou que algumas crianças com desvio fo-
nético/fonológico não desenvolvem o tipo de processamento cogniti-
vo necessário para poder fazer reflexões, análises, julgamentos ou 
manipulações sobre a língua em suas características estruturais, sem 
que demonstre acesso ao seu conhecimento linguístico. Admitiu que 
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algumas crianças podem acessar o próprio conhecimento linguístico, 
mesmo que esse conhecimento se caracterize por alguns desvios. 
Dessa forma, da mesma maneira que as crianças em desenvolvi-men-
to fonológico normal, a crianças com desvios, mesmo que consigam 
refletir sobre a língua, utilizam erroneamente suas representações e 
cometem erros.

Rossi (2011) considera que o desenvolvimento fonológico nor-
mal de uma criança se estrutura com audição normal para a fala a 
inexistência de normalidades anátomo-fisiológicas do aparelho fona-
dor e capacidades intelectuais adequadas para o desenvolvimento da 
linguagem falada. Menciona que o transtorno fonético/fonológico pode 
prejudicar o desempenho escolar de algumas crianças, por incluir er-
ros de produção na leitura oral e escrita sendo incapazes de manipular 
e refletir sobre os sons da fala causado pelo déficit na categorização 
linguística envolvendo erros de seleção e organização dos sons den-
tro das silabas e palavras.

Costa (2010) Relata que os desvios fonológicos podem preju-
dicar o desempenho escolar de algumas crianças, haja vista que uma 
aquisição fonológica desviante interfere na capacidade metafonológi-
ca dos indivíduos, interferindo na aquisição da leitura e escrita. Res-
saltou a importância da atuação fonoaudiológica para o diagnóstico e 
intervenção precoce nos distúrbios da fala comum entre as crianças 
em idade pré-escolar.

Bueno (2014) fala que o fonoaudiólogo possui conhecimentos 
para participar na busca de uma escola inclusiva que seja capaz de re-
ceber alunos com diferentes dificuldades linguística, com habilidades 
de identificar, diagnosticar e tratar indivíduos com distúrbios da comu-
nicação oral e escrita, voz e audição. Procurando auxiliar o educador 
escolar como consultoria, assessoria para a melhoria no desenvolvi-
mento escolar.

Santos (2020) relata que a Fonoaudiologia Educacional é uma 
área de especialização da fonoaudiologia voltada à promoção da Edu-
cação, em todos os níveis e/ou modalidades de ensino. Cujo objetivo 
auxiliar as escolas dando suporte técnico especializado como parte 
integrante da equipe pedagógica, agregando conhecimentos sobre 
a comunicação humana auxiliando os professores a diagnosticarem 
distúrbios fonético/fonológico e assim contribuir para efetivação do en-
sino e aprendizagem.
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Magalhães (2013) ressalta a atuação do fonoaudiólogo na 
escola se torna importante pelo fato dos alunos se defrontarem com 
dificuldades, sendo essencial que toda a equipe educacional saiba li-
dar com as dificuldades dos alunos que apresentam desvios fonético/
fonológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho, foi possível entender que após os 
primeiros anos escolar, a criança desenvolve sua linguagem em sua 
forma oral e escrita. Assim, os distúrbios de aprendizagem causados 
pelos desvios fonéticos/ fonológicos observados nesse período devem 
ser prevenidos, haja vista que são distúrbios existentes na fala, uma 
(fonética) cuja preocupação versa sobre a descrição dos fatos físicos 
das crianças que caracterizam linguisticamente os sons da fala e outra 
(fonológica) de algumas crianças, que basicamente, caracterizam-se 
por omissões ou substituições de fonemas. Isso se torna um problema 
e um desafio para muitas escolas de não saberem lidar com a fala e 
escrita dessas crianças e não compreendem o seu funcionamento.

Para tanto, é necessário a atuação do fonoaudiólogo, um pro-
fissional voltado ajudar professores a detectarem problemas relacio-
nadas aos sinais e sintomas do transtorno fonético/fonológico de seus 
alunos e assim realizar a construção de um ambiente educacional 
amplamente favorável ao desenvolvimento e da potencialidade dos 
alunos propondo, discutindo metodologias, também auxiliando os pro-
fessores na atuação preventiva quanto terapêutica promovendo uma 
espécie de saúde escolar.
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Resumo: Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo específico 
que é caracterizado pelo mal funcionamento entre as articulaçôes, 
no que diz respeito, quando a articulação temporomandibular (ATM), 
não cumpre a sua função corretamente, é importante lembrar que 
seus devidos impactos podem influenciar na audição do ser humano, 
podendo assim, causar sintomatologias, principalmente no público 
idoso. Objetivo: Esclarecer como atua fonoaudiólogo descrevendo 
quais impactos a DTM poderá ocasionar na audição dos idosos. 
Metodologia: foi realizado um levantamento bibliográfico e qualitativo 
de vários artigos científicos, a partir das bases de dados de plataformas 
digitais como SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, EUROPEPMC 
e PERIODICOS, tendo como critério de inclusão, publicações na 
língua vernácula e de artigos traduzidos do período de 2003 a 2019. 
Resultados: foi possível compreender que o processo da DTM acaba 
causando sofrimentos específicos na audição; pelo qual, possui um 
impacto direto na funcionalidade da mesma, onde zumbido, otalgia e 
a sensação de ouvido tampado são encontrados como consequencia 
da DTM, pois as estruturas envolvidas no processo auditivo estão 
interligadas nas estruturas vizinhas da ATM.  Conclusão: os impactos 
da DTM, possuem um malefício reflexo na audição, por ser multifatorial, 
exige um trabalho minucioso, no que envolve uma avaliação e 
diagnóstico preciso, para estabelecer um tratamento otimizado e com 
resultados satisfatórios.
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1 INTRODUÇÃO

Quando se tem o mau funcionamento da articulação temporo-
mandibular indicativa de dores e estalidos, é possível que seja uma 
disfunção temporomandibular. A disfunção temporomandibular (DTM) 
por sua vez, é um resultado acoplado a músculos, articulações e pro-
blemas no maxilar, que acaba afetando as estruturas do sistema mas-
tigatório. Dores articulares, má postura até mesmo estresse, acaba 
influenciando diretamente no trabalho, escola, no sono e também na 
alimentação (OLIVEIRA et al. 2003). Por outro lado, além de afetar as 
estruturas envolvidas nesse sistema e em funções como respiração, 
sucção, fala, produção de voz e postura, essa disfunção, pode causar 
diversos problemas a qualidade de vida do ser humano, principalmen-
te a audição, tendo por exemplo sintomas de zumbido (SILVA, 2004; 
MORAIS; GIL, 2012).

A disfunção temporomandibular pode acometer em todas as 
fases dá vida, desde crianças a adultos, sendo mais comum o caso 
está relacionado com fatores estruturais, neuromusculares, oclusais, 
psicológicos, hábitos parafuncionais e lesões traumáticas ou degene-
rativas da ATM. Por outro lado, os sintomas podem se intensificarem 
na audição, pelo qual, há a prevalência de dores de ouvido (otalgia), 
sensação de plenitude auricular, sensação de diminuição de acuidade 
auditiva, zumbidos, tonturas e vertigens (DONNARUMMA et al.2010). 
Porém, quando voltamos para o público idoso, temos um cenário pas-
sível para acometimentos de DTM, Honda et al.2015, afirma em sua 
pesquisa, que a maioria dos idosos podem sofrer com a DTM. Embora 
o envelhecimento seja um processo naturalmente participante da vida 
do idoso, a velhice envolve diversas mudanças para a sua qualidade 
de vida no que envolve características sistêmicas, fisiológicas e ana-
tômicas. 

É importante ressaltar que as limitações presentes desta etapa 
ocorrem devidamente quando as unidades motoras funcionais acabam 
acompanhado de atrofia dos tecidos do organismo. Quando entramos 
nesse campo gerontológico podemos observar a possível sobrecarga 
funcional na ATM devido a fatores interligados ao declínio funcional do 
idoso (FACCIO et al. 2019). Pôr as articulações estarem interligadas a 
estruturas vizinhas da audição, e com a presença das desordens tem-
poromandibulares, o idoso está suscetível a obter sintomas ligados 
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diretamente a sua audição, logo, fazendo com que a sua qualidade de 
vida, seja alterada (BARRETO et al.2010).

O fonoaudiólogo é pivô fundamental para diagnóstico e trata-
mento em casos de DTM, sendo assim deve-se respeitar os limites e 
a sensibilidade de cada paciente sendo que qualquer tipo de DTM são 
de tratamentos fonoaudiológicos, mas não devem ser interpretadas 
como “receitas” para o atendimento de pacientes com essa desordem 
de suas devidas sintomatologia. É pensando nisso, que é perceptível 
uma variável pelo qual as queixas se apresentam, mas se aprofun-
dando, e analisando o campo das queixas decorrentes da DTM na 
audição, existe uma correlação fixa de sintomas auditivos que acabam 
sendo confirmadas como reflexos da DTM. Dos sintomas mais co-
muns citados, temos a otalgia, plenitude auricular e o zumbido.

A metodologia de pesquisa utilizada compreendeu uma abor-
dagem hipotético-dedutiva, onde os procedimentos operacionais par-
tiram de uma análise qualitativa, descritiva e analítica. Tendo como 
principais fontes de dados as plataformas digitais: Scielo, google aca-
dêmico, Europepmc e Periodicos. Levando em consideração publica-
ções atualizadas num período entre 2003 a 2021.

Por tanto foi encontrado na base de dados coletados, que os 
sintomas da DTM em idosos vem causando danos à saúde do idoso, 
com a abordagem fonoaudiológica é possível investigar e intervir no 
acometimento dos sintomas mais severos. Dentro das sintomatologias 
decorrentes da disfunção temporomandibular, há sintomas benignos, 
que vem atingindo o público idoso, pelo qual, somente um se apresen-
ta mais aparente.

2 MATERIAL E MÉTODOS
       

Este trabalho resultou em uma releitura bibliográfica descriti-
va e explicativa inteiramente qualitativa, com o objetivo de esclarecer 
como o fonoaudiólogo atua, descrevendo quais impactos a DTM pode-
rá ocasionar na audição dos idosos, no que consiste uma abordagem 
analítica. É importante ressaltar que essa abordagem está inserida em 
um contexto gerontológico, pelo qual o público idoso é o alicerce alvo 
do artigo. Os métodos e materiais utilizados foram os habitualmente 
usados e obtidos pelas plataformas digitais SCIELO, google acadê-
mico, Europepmc e Periodicos. Com a coleta dos artigos, os mesmos 
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foram selecionados e analisados de março até outubro de 2021, no 
que compreendeu deslindar as sintomatologias causadas na audição 
pela disfunção temporomandibular, tendo em conta os seguintes crité-
rios de inclusão:  artigos de campo e de revisões bibliográficas, casos 
clínicos relacionados a DTM, utilização de dissertações, revistas e mo-
nografias, e indivíduos idosos acima de 60 anos de idade.

Por outro lado, os critérios de exclusão foram:  indivíduos abai-
xo de 60 anos de idade, trabalhos científicos não publicados de 2003 
até 2021. De acordo com os critérios seletivos para a pesquisa, dos 31 
estudos encontrados nas bases de dados, apenas 17 foram conside-
rados para leitura e análise.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 Os principais impactos da audição decorrentes da DTM

Geralmente as queixas dos indivíduos são subjetivas, poden-
do haver relatos variados. É necessário verificar a presença de fato-
res de risco para perda auditiva. A atuação fonoaudiológica na parte 
audiológica deve possibilitar os encaminhamentos necessários para 
diagnóstico e tratamento adequados, mesmo quando não há perda 
auditiva, mas considerando-se os altos índices de queixas auditivas 
em pacientes com DTM (BARRETO et al. 2010). 

É pensando nisso, que é perceptível uma variável pelo qual as 
queixas se apresentam, mas se aprofundando, e analisando o campo 
das queixas decorrentes da DTM na audição, existe uma correlação 
fixa de sintomas auditivos que acabam sendo confirmadas como 
reflexo da DTM. Dos sintomas mais comuns citados, temos a otalgia, 
plenitude auricular e o zumbido, como também.

Otalgia é um sintoma comum de consultas em emergência. Ela 
pode ser causada por doenças que afetem a orelha externa, média, in-
terna ou estruturas circundantes. O diagnóstico diferencial pode ser divi-
dido conforme a localização anatômica. Na otalgia primária a dor é pro-
veniente da orelha. Otalgia secundária é a dor referida na orelha, porém 
originária de outro local, causando a sensação de ser proveniente desta 
(BERGMAN et al. 2018). Esse sintoma é notável de forma muito evidente, 
porque quando é associada a DTM, a otalgia poder ser um sintoma refle-
xo da inflamação de estruturas vizinhas, e na dor causada, podemos ter 
uma prevalência aguda, seja pela abertura da boca ou ao fechar a boca.



386

Já a plenitude auricular   é aquela sensação do ouvido estar 
“cheio”, com os sons sendo percebidos de maneira abafada (PITA et 
al. 2010). 

Essa sensação é muito idêntica quando tapamos o nariz e a 
boca e sopramos com força, nos que se diz respeito, é importante 
ressalta que a mesma não é considerada DTM, e sim uma disfunção 
tubaria, mas pacientes com DTM apresentam na maioria das vezes 
esse sintoma.

Quanto ao zumbido, segundo Padilha em 2006, é caracterizado 
por uma percepção sonora anormal que foram relatadas por pacientes, 
independentemente de estímulos externos, e que o zumbido não é 
uma doença, mas sim sintomas como dor de cabeça ou tontura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o envelhecimento, sabe-se que o indivíduo está a mostra 
de várias patologias, simplesmente pelo declínio das funcionalidades 
fisiológicas e estruturais. Devido a esse fator, segundo Broussard em 
2005, afirma que com essa etapa da vida, há um aumento significativo 
de alterações, no que diz respeito a forma e função das articulações, 
por exemplo, no público da terceira idade, doenças artríticas em vá-
rias articulações é mais evidente. E quando continuamos essa linha 
de pensamento, chegamos a um ponto único sobre a DTM, de modo 
igual, Santos et al. 2009 protegem a ideia que as alterações de articu-
lações no idoso, acabam afetando o sistema estomatognático, o que 
pode remeter a um quadro de DTM.

Por outro lado, quando associamos alterações auditivas, as 
desordens dos músculos da mastigação providas da DTM, acabam 
causando disfunção da tuba auditiva, pressão nos ouvidos, desequilí-
brios e perda da audição, otalgia, zumbido e cefaléia. Nesse caso, to-
dos esses fatores se desencadeiam pela interligação funcional e ana-
tômica entre estruturas da orelha e da ATM, onde se há a presença de 
inervação e vascularização (BARRETO et al. 2010). 

Indivíduos com DTM que possuem maior risco para sintomas 
otológicos são os que sentem dor à palpação da ATM, dos múscu-
los mastigatórios e cervicais e que relatam dor ao abrir a boca. Os 
sintomas que frequentemente acompanham as DTMs são zumbidos, 
otalgia, vertigens e perdas auditivas, com relatos de melhora dos sintomas 
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auditivos após terapia para DTM, porém não há relato de cura dos 
sintomas auditivos, já que não existe nenhuma evidência que estabeleça 
uma relação de causa e efeito entre as relações otológicas (PITA, 2010). 
É importante salientar que o processo de degradação do ser humano varia 
de cada um, não será dado como regra, mas há fatores que contribuam 
para que o surgimento dessas sintomatologias esteja mais acentuado no 
processo de envelhecimento. 

Tendo em vista o desenvolvimento da etapa do envelhecimen-
to, o idoso está suscetível a alterações estruturais do que diz respei-
to a ATM, Felício et al. 2004 investigou a associação dos sintomas 
otológicos relacionados a desordem temporomandibular, tendo em 
vista que os sintomas otológicos presentes apresentavam índice de 
88,88%, entre eles 59,26% otalgia, 74,07% zumbido e 74,77% pleni-
tude auricular. Tomando por base por esses dados, é observado que 
são os sintomas de maior prevalência, o que possibilita de uma visão 
ampla a predominância no público geral. Por outro lado, quando es-
pecificamos o público idoso, Sampaio et al 2017 destaca uma maior 
prevalência de DTM em pacientes idosos de 60 a 70 anos de idade, 
tem um total de 59,5%. 

Em estudo com a população idosa, observou-se a prevalência 
de 42,77% de queixa de zumbido, o mesmo relatado por pacientes 
com disfunção temporomandibular. Vale ressaltar que a cada ocorrên-
cia de zumbido, houve 3,71 vezes mais chances de DTM (MACEDO 
et al. 2018).Analisando dados coletados de 2013 o zumbido é a sinto-
matologia com maior significância em ralação as outras sintomatolo-
gias, observando assim o zumbido fica caracterizado como o agravo 
preocupante decorrente da DTM, Morais e Gil 2012, afirma em sua 
pesquisa que em pacientes idosos a duração do zumbido, 90% dos 
indivíduos apresentaram zumbido contínuo e 10% relataram zumbido 
de duração intermitente. Sampaio et al. em 2017, realizou uma pesqui-
sa onde notava um índice de 64,4% dos idosos com acometimentos 
de zumbido na audição. 

Quando analisamos e interpretamos os dados obtidos , as 
pesquisas selecionadas , mostram dados significativos acerca do es-
clarecimento dos impactos, na primeira pesquisa, o autor aborda a 
prevalência apenas de três sintomas (Otalgia ,zumbido e plenitude au-
ricular), por outro lado, quando observamos os dados analíticos dos 
demais autores, destacasse em seu índice percentual de prevalência 
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, o “zumbido” ,apesar das porcentagens apresentarem valores dife-
rentes , pra cada estudo científico , esse som fantasma , se destaca 
entre outras sintomatologias , que consequentemente está interligado 
a pacientes com DTM que se queixam desse sintoma.

Faccio et al 2019 ,cita que o idoso é o que mais sofre com esta 
problemática pois a sintomatologia aprimora negativamente os male-
fícios vinda da disfunção temporomandibular, apesar do processo de 
senescência seja natural com avanço da idade a anatomofisiologia 
influência na presença de doenças ou não, outro fator importante é 
o estilo de vida do idoso, a partir dos 50 anos de idade se inicia o 
declínio das funções motoras funcionais, em destaque das alterações 
envolvem a região bucal que envolve a alteração da perda da elasti-
cidade da mucosa aos tecidos auxiliares e de sustentação, estruturas 
musculares e ósseas. Levando em consideração esses fatores, a ATM 
em si acaba sendo afetada, devido ao envelhecimento pelo qual o 
indivíduo apresenta.

O profissional da Fonoaudiologia é uma das áreas dentre es-
ses casos que contribui para a habilitação e reabilitação das alterações 
provenientes do envelhecimento, a fim de buscar atender e melhorar 
a qualidade de vida dessa população. A ideia de eliminar esses sinto-
mas provenientes da DTM é eliminar a mesma pois assim poderemos 
excluir as sintomatologias danosas ao indivíduo idoso que necessita 
intervenção imediata em prol de uma melhor qualidade de vida.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tanto, os dados coletados através dos artigos menciona-
dos relataram como sintomatologias da DTM otalgia, plenitude auri-
cular e zumbido. Porém, o zumbido se mostrou com mais frequência 
dos sintomas mencionados. Neste contexto a preocupação principal 
é referente aos idosos que apresentam saúde mais fragilizada, se faz 
necessária uma intervenção multidisciplinar para que o tratamento 
seja efetivo, o ponto chave para eliminar estes sintomas auditivos pela 
DTM é tratando diretamente a mesma.
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FONSECA1, Breno Infante; XIMENES25, Fridery Victor do Vale; 
RIBEIRO25, Ricardo Felix; MARQUES25, Rodrigo Costa; QUEIROZ2, 

Aulisângela da Silva; AROUCHE3, Joab de Souza

Resumo: A COVID-19 trouxe consigo uma imensa preocupação, de-
vido à sua alta taxa de infecção. Com a intubação e extubação oro-
traqueal devido a doença, a Fonoaudiologia mostrou-se eficaz e in-
dispensável na linha de frente contra o novo Coronavírus. Objetivo: 
Mostrar de que forma a fonoaudiologia atua em pacientes acometidos 
pela disfagia provenientes da COVID-19 pós extubação. Metodolo-
gia: foram selecionados determinados artigos, no período de 2003 a 
2021, tendo como base de dados os portais Google Acadêmico, Pub-
Med e Scielo, com temáticas como Disfagia pós COVID-19, atuação 
do fonoaudiólogo em pacientes com disfagia, definição de disfagia, 
consequências da pós extubação, relação entre COVID-19 e disfagia. 
Conclusão: espera-se que o presente estudo venha ampliar a visão 
e mostrar a necessidade da inserção do fonoaudiólogo na linha de 
frente contra a COVID-19.

Palavras-Chave: COVID-19; Disfagia; Extubação orotraqueal; Atua-
ção fonoaudiológica.

1 INTRODUÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde de-
clarou pandemia global por conta da COVID-19 (SOEIRO et al., 2020). 
De acordo com Lima (2020), Coronavírus trata-se de um vírus zoonó-
tico, um RNA vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae. 
Esses tipos de vírus causam infecções respiratórias sérias, podendo 
levar à morte em distintos casos. O vírus recebeu este nome pelo fato 
de sua semelhança com uma coroa. 
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2  Professora Especialista do Curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Fametro. E-mail: 
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O processo de intubação orotraqueal em pacientes contami-
nados pelo COVID19 pode reduzir o índice de mortalidade, porém, 
o tempo maior que 48 horas pode acarretar alterações na deglutição 
complicando ainda mais a alimentação por via oral. Quase 60% dos 
pacientes quando são submetidos à intubação orotraqueal prolongada 
(IOTP) desenvolvem disfagia após extubação, e 50% têm aspiração 
broncopulmonar (FAVERO et al., 2017). 

Os tubos endotraqueais são um dispositivo médico-hospita-
lar, estéril, invasivo, utilizado em pacientes quando há necessidade 
de submetê-lo à ventilação mecânica, ou seja, quando um respirador 
artificial assume a respiração e inspiração natural. Em determinados 
casos, podem causar alterações na anatomia e fisiologia da faringe 
e da laringe causando diminuição da motricidade e da sensibilidade 
local, atingindo diretamente na fisiologia da deglutição. Estudos apon-
tam a ligação entre disfagia e aspiração broncopulmonar com a dura-
ção da intubação orotraqueal (OLIVEIRA et al., 2018). Já Araújo et al., 
(2020), acredita que pelo fato do vírus (SARS-CoV-2) afetar o sistema 
respiratório, a tosse ou a falta de ar pode se agravar, favorecendo a 
instalação da disfagia.

Desta forma, Rodrigues et al (2020) afirma que disfagia é o ter-
mo utilizado quando um indivíduo apresenta dificuldade ou incapaci-
dade em deglutir adequadamente os alimentos. Não se trata de uma 
doença, e sim um sintoma de alguma doença, e se caso necessitar, a 
intervenção cirúrgica será o meio mais ideal de tratamento. A Disfagia 
pode acarretar complicações sérias como pneumonia aspirativa, desnu-
trição, desidratação, aspiração de alimentos, podendo até levar a morte.

Deste modo, a pesquisa teve como objetivo geral esclarecer a 
atuação fonoaudiológica em âmbito hospitalar com pacientes acometi-
dos pela disfagia provenientes da COVID-19 pós extubação.

No entanto para o desenvolvimento da pesquisa, a metodo-
logia deste estudo consistiu numa revisão bibliográfica, descritiva e 
qualitativa com base nas seguintes palavras chaves: COVID-19. Disfa-
gia. Intubação orotraqueal, tendo como principais bases de acessos o 
Google Acadêmico, PubMed e Scielo e Organização Mundial da Saú-
de, AVISA, Conselho Federal de Fonoaudiologia, com temáticas como 
Disfagia pós COVID-19, atuação do fonoaudiólogo em pacientes com 
disfagia, definição de disfagia, consequências da pós extubação, rela-
ção entre COVID-19 e disfagia.
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Foi possível considerar que o fonoaudiólogo é essencial na 
equipe multiprofissional na linha de frente do combate à pandemia do 
COVID-19. Sua atuação prioriza a função da deglutição, adequando 
uma via de alimentação segura mediante os aspectos respiratórios 
de cada paciente infectado. Caso não haja avaliação e intervenção 
fonoaudiológica em pacientes que sofreram traumas pós extubados e 
desenvolveram disfagia, estes pacientes podem evoluir para compli-
cações graves como pneumonia por aspiração, reintubação e morta-
lidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica de 
cunho qualitativo e descritivo a respeito da atuação do fonoaudiólogo 
em pacientes com disfagia por conta de trauma pós extubação pro-
veniente da Covid-19. O estudo foi focado na inserção e participa-
ção do profissional de fonoaudiologia na linha de frente da Covid-19, 
atuando em pacientes que foram submetidos à intubação orotraqueal 
e tiveram como consequência uma disfagia pós extubação ainda em 
leito hospitalar. Para o desenvolvimento foram selecionados artigos e 
revistas publicados no período de 2003 a 2021, extraidos das platafor-
mas digitais: Google Acadêmico, PubMed e Scielo, tendo como critério 
de inclusão conteúdos que comportassem a temática como Covid-19, 
disfagia pós Covid-19, atuação fonoaudiológica em pacientes disfá-
gicos, definição de disfagia, sequelas pós extubação e relação entre 
Covid-19 e disfagia. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
3.1 Definição do Covid-19

No dia 31 de dezembro de 2019, O novo coronavírus, deno-
minado SARS-CoV2, causador da doença COVID-19 foi descoberto, 
cidade de Wuhan, na China. Em 9 de janeiro de 2020, a OMS fez a 
confirmação da doença. Logo no dia seguinte, os pesquisadores chi-
neses publicaram a primeira sequência do vírus. Em 16 de janeiro o 
Japão confirmou seu primeiro caso, e em 21 de janeiro foi à vez dos 
Estados Unidos. No Brasil, já havia sete casos em investigação no dia 
7 de fevereiro, porém não foram confirmados (LANA et al., 2020). 
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Os autores Majumder e Minko (2021), definem COVID-19 
como uma doença causada pela síndrome respiratória aguda grave 
coronavírus 2 (SARS-CoV-2). Os sintomas podem variar, sendo mais 
comuns febre, fadiga, tosse, expectoração, anorexia, falta de ar, etc. 
Os sintomas menos com comuns são dores na garganta e cabeça, 
confusão, hemoptise, náuseas, vômitos, diarreia e complicações gas-
trointestinais.

 Devido à rápida disseminação e mortalidade significativa da 
COVID-19, principalmente em pacientes de mais idade, os estudos 
e criação de estratégias foi imperativo. Em grande parte dos estados 
brasileiros, os hospitais formaram grupos de multiprofissionais que pu-
dessem ser efetivos e aplicar estratégias de vigilância, diagnóstico, 
tratamento e prevenção da doença (ANDRADE et al., 2020). 

O coronavírus trouxe para a população mundial uma imensa 
preocupação, pois o grau de contágio foi muito grande, logo se propa-
gando em diversas regiões pelo mundo (FREITAS; NAPIMOGA; DO-
NALISIO, 2020). Esta possivelmente pode ser a mais grave pandemia 
já vivenciada pela humanidade e seu curso pode ser causado pelas 
rigorosas medidas tomadas pelos órgãos e governos (OLIVEIRA; LU-
CAS; IQUIAPAZA, 2020).

 Um renomado e grande estudo, publicado pelo Centro Chinês 
de Controle e Prevenção de Doenças, com o total de 44.672 casos 
confirmados de COVID-19, mostrou a letalidade de 2,3%. As comor-
bidades mais típicas encontradas nos pacientes que vieram a óbito 
foram diabetes mellitus, hipertensão arterial, doença cardiovascular e 
idade acima de 70 anos (STRABELLI; UIP, 2020).

3.2 Conceito de Disfagia

A deglutição é o ato de engolir o alimento. Tal processo envolve 
estruturas com a cavidade oral, faringe, laringe e do esôfago, é uma 
ação comandada pelo tronco cerebral que permite o descolamento do 
bolo alimentar da boca até o estômago, permitindo ainda a limpeza do 
trato respiratório (ERTEKIN; AYDOGDU, 2003). É um processo auto-
mático e natural, dividido em quatro fases: preparatória, oral, faríngea 
e esofágica (SEO; YOO, 2012). 

Para Fernandes e Oda (2017), as disfagias orofaríngeas podem 
ocorrer por comprometimento mecânico, neurológico e/ou psicogêni-



396

co, por alterações entre as etapas da deglutição. Mourão et al., (2015), 
definem disfagia como uma dificuldade para deglutir, resultante da per-
da da funcionalidade e da independência para alimentar-se, podendo 
causar desnutrição, desidratação, interferir na função pulmonar e no 
prazer em se alimentar, além de afetar o equilíbrio social do indivíduo. 

Alterações que interfiram na passagem do bolo alimentar da 
cavidade oral para faringe e no processo de deglutição resultam em 
disfagia, podendo ser causadas por uma deficiência neurogênica ou 
estrutural na cavidade oral ou do trato intestinal, o que resulta de uma 
ou mais patologias, tais como a doença de Parkinson, acidente vascu-
lar cerebral (AVC), entre outras (TAMURA, 2012). A disfagia se carac-
teriza pela dificuldade em deglutir os alimentos ou saliva, que pode en-
volver e/ou prejudicar qualquer parte do trato digestório, desde a boca 
até o estômago, decorrente de causas neurológicas e/ou estruturais 
gerando graves complicações no estado nutricional, podendo causar 
também desidratação, pneumonia aspirativa, podendo levar à óbito. 
Essa alteração pode ocorrer em qualquer uma das fases da degluti-
ção, oral, faríngea e esofágica, frente aos quadros clínicos diferencia-
dos. Esse transtorno é o que mais exige a presença do fonoaudiólogo 
na UTI, tendo em vista as sérias complicações que podem desestabi-
lizar o estado clínico do paciente (FAVERO et al., 2017).

De acordo com GERMAIN et al., (2006), os indivíduos disfági-
cos frequentemente sofrem de baixo peso, podendo existir além disso 
outras complicações, como constipação, desidratação, úlceras e ano-
rexia, geralmente causados pela baixa ingestão de nutrientes, consi-
derados essenciais. 

Alguns estudos apontam que pacientes em estado cítrico, que 
também apresentam diagnóstico de disfagia, têm grande probabilida-
de de permanecerem hospitalizados por mais de sete dias. Portanto, a 
disfagia tem um impacto significativo no tempo de permanência hospi-
talar, sendo este dado um indicador de mau prognóstico. Além disso, a 
literatura também indica que pacientes acima de 55 anos e a presença 
de disfagia pós-extubação, aumentam o índice de mortalidade durante 
a internação (SASSI et al., 2018).

3.3 Biossegurança

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
2005, a biossegurança se trata de uma medida de segurança, deter-
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minado para prevenir, 9 controlar, reduzir ou eliminar qualquer risco 
ligados a atividades que venham afetar a saúde humana, animal e 
o meio ambiente. Os autores Teixeira e Valle (2012), definem que a 
biossegurança nada mais é do que um conjunto de ações que bus-
cam promover a prevenção, minimização de risco que venham afetar 
a atividade de pesquisa, produção e ensino, visando o bem estar do 
ser humano, dos animais, o meio ambiente, além ainda da qualidade 
dos resultados. 

De acordo com Scheidt, Rosa e Lima (2006), biossegurança ado-
ções de normas e procedimentos seguros e adequados no tocante a saú-
de dos pacientes, dos profissionais envolvidos e também dos visitantes. 

Em 15 de junho de 2020, o Conselho Federal de Fonoaudio-
logia publicou o Manual de Biossegurança, contendo as informações 
necessárias para o profissional, referente a higiene das mãos, para-
mentação e desparamentação de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), cuidados do ambiente de trabalho e material de uso com-
partilhado pelos pacientes. 

Existem várias recomendações na área da fonoaudiologia re-
ferente ao Covid19, dentre elas, deve-se evitar certos procedimen-
tos que venham ocasionar aerossóis, como manipulação da cavidade 
oral, testes dos reflexos orais, videoendoscopia da deglutição, indução 
de tosse ou escarro e aspiração endotraqueal em sistema aberto por 
conta do alto risco de contaminação. Desta forma, o uso dos equipa-
mentos de proteção individual é indispensável, e diminuindo o número 
de profissionais por espaço (ROSSI; PEREIRA; OLIVEIRA, 2020). 

Além do uso de EPIs como respirador N95 ou PFF2, recomenta-
-se ainda roupa privativa do hospital, luvas, óculos de proteção, protetor 
facial de acrílico, touca e aventais descartáveis. Higienizar as mãos com 
água e sabão, fazer o uso constante de etanol 70% ou isopropanol 70% 
nas mãos, antes e depois de ter contato com o paciente, após a retirada 
do EPI e nas superfícies ambientas (ARAÚJO et al., 2020).

3.4 Atuação do fonoaudiólogo na disfagia proveniente da Co-
vid-19 baseado no Protocolo Fonoaudiológico de Avaliação de 
Risco para Disfagia (PARD)

O atendimento fonoaudiológico em disfagia ocorre em clínicas, 
consultórios, domicílios e hospitais, onde abrange todas as faixas etá-
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rias de idades. Para Portela et al., 2020, no cenário de pandemia por 
conta da COVID-19, a atuação fonoaudiológica ganhou destaque nos 
hospitais, em especial nos leitos de tratamento intensivo por conta da 
COVID-19, patologia causadora de quadros graves respiratórios, ge-
rando assim a necessidade de tratamento intensivo, utilizando os 8 
recursos de ventilação mecânica. A atuação fonoaudiológica reduz o 
risco de broncoaspiração na remoção do tubo orotraqueal em pacien-
tes infectados, diminuindo assim um possível distúrbio da deglutição. 

O fonoaudiologo atuante nesta area deve realizar o protocolo 
fonoaudiológico de avaliação de risco de disfagia (PARD), que se di-
vide em tres partes, teste de deglutição da água, teste de deglutição 
de alimento pastoso e classificação do grau de disfagia e condutas 
(PADOVANI et al., 2007).

Diversos estudos mostram que a intubação orotraqueal prolon-
gada é a principal causadora de disfagia em pacientes indivíduos com 
COVID-19. Frajkova et al., (2020), apontam seis mecanismos para o 
desenvolvimento da disfagia que passaram por intubação prolongada: 
trauma orofaríngeo laríngeo; fraqueza e neuromuscular; sensibilida-
de laríngea reduzida; alteração do sensório; refluxo gastroesofágico e 
coordenação da respiração com deglutição prejudicada. 

Logo quando iniciou a pandemia, onde tudo ainda era muito 
desconhecido, as associações, instituições e órgãos discutiam em re-
lação a atuação do fonoaudiólogo em pacientes infectados por Co-
vid-19, além de sua importância na equipe multiprofissional que atua-
ria na linha de frente (CESAR; LIMA, 2021). 

É necessário tomar medidas mínimas de manuseio e investigar 
a real relevância da atuação do profissional de fonoaudiologia perante o 
quadro clínico do indivíduo. Pacientes com histórico de broncoaspiração 
são elegíveis para a avaliação, como: idosos frágeis, doença neurológica, 
câncer de cabeça e pescoço, doença pulmonar crônica, intubação 
orotraqueal acima de 48 horas e traqueostomia (ARAÚJO et al., 2020). 

A fonoaudiologia inserida nos hospitais ainda é um número pe-
queno demais, comparando com o número de enfermeiros, mesmo o 
fonoaudiólogo sendo o profissional mais capacitado e qualificado em 
tratar de disfagia. Isso mostra a necessidade e carência de enfermei-
ros mais capacitados no assunto (GUEDES et al., 2009). 

A atuação da equipe multidisciplinar em disfagia orofaríngea 
vem ganhando cada vez mais destaque. Dias et al., (2018), afirma que 
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o fonoaudiólogo é o profissional mais capacitado para avaliar e definir 
a via de alimentação mais segura possível. Mas, ele não é o único que 
avalia pacientes disfágicos. O sucesso da intervenção terapêutica de-
pende também do trabalho de outros profissionais inseridos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Principais obras eautores referentes a importância da 
fonoaudiologia perante a doença da COVID-19.

Obra Ano Autores Citação principal

Disfagia pós-intubação 
durante revisão contem-
porânea do surto CO-

VID-19. Disfagia.
2020

FRAJKO-
VA, Zofia 

et al.

Existem seis mecanismos para o 
desenvolvimento da disfagia que 
passaram por intubação prolon-
gada: trauma orofaríngeo larín-
geo; fraqueza e neuromuscular; 
sensibilidade laríngea reduzida; 
alteração do sensório; refluxo 

gastroesofágico e coordenação 
da respiração com deglutição 

prejudicada.

Situação-problema de 
cliente hospitalizado com 

disfagia orofaríngea: 
protocolo de cuidado em 
fonoaudiologia e enfer-

magem.

2018
DIAS, Sue-
lem Frian 

Couto et al.

O fonoaudiólogo é o profissional 
mais capacitado para avaliar e 

definir a via de alimentação mais 
segura possível. Mas, ele não 
é o único que avalia pacientes 
disfágicos. O sucesso da inter-
venção terapêutica depende 

também do trabalho de outros 
profissionais inseridos.

Fonoaudiologia e CO-
VID-19: Guia de Inter-

venção. Thieme Revinter.
2021

DE MELO 
CESAR, 
Andréa; 

LIMA, Meli-
ne Duarte.

Logo quando iniciou a pandemia, 
onde tudo ainda era muito des-
conhecido, as associações, ins-
tituições e órgãos discutiam em 
relação a atuação do fonoaudió-
logo em pacientes infectados por 
Covid-19, além de sua importân-
cia na equipe multiprofissional 
que atuaria na linha de frente

Conhecimento dos 
profissionais da enfer-
magem que assistem 

pacientes com alterações 
da deglutição em um 

Hospital Universitário de 
Belo Horizonte. Revista 
da Sociedade Brasileira 

de Fonoaudiologia.

2009
GUEDES, 
Luciana 

Ulhôa et al.

A fonoaudiologia inserida nos 
hospitais ainda é um número 

pequeno demais, comparando 
com o número de enfermeiros, 
mesmo o fonoaudiólogo sendo 
o profissional mais capacitado 

e qualificado em tratar de disfa-
gia. Isso mostra a necessidade 
e carência de enfermeiros mais 

capacitados no assunto.
Fonte: Autores, (2021).
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Para Porto et al., (2020), o fonoaudiólogo deve observar na 
avaliação clínica da deglutição dos pacientes com COVID-19 a inges-
tão das diferentes consistências e quantidade dos alimentos utilizando 
o PARD, no objetivo de diagnosticar possíveis alterações durante o 
ato de engolir. O profissional de fonoaudiologia faz parte da equipe 
multiprofissional na linha de frente contra o COVID-19 com intuito de 
realizar triagem, avaliação, habilitação ou reabilitação da deglutição, 
motricidade orofacial, voz e comunicação, o tornando imprescindível 
no ramo. 

Rodrigues et al., (2021) afirmam que pacientes acometidos 
pela doença com tempo de intubação prolongada apresentam um ris-
co maior para um possível quadro de disfagia, sendo o fonoaudiólogo 
o profissional mais capacitado para intervir e promover a alimentação 
mais segura e prazerosa, preservando ainda as estruturas do indiví-
duo acometido.

De acordo com Aoyagi Y, et al. (2020), no que diz respeito ao 
tratamento da disfagia proveniente da COVID-19, é indicado um pro-
grama de intervenção no qual é constituido por exercícios de engolir 
com retenção da língua, exercícios para a língua, exercício de Shaker, 
sensor elétrico transcutâneo e estimulação sensorial utilizando corren-
te interferencial. Mas Freitas et al., (2020) destacam que é importan-
te fazer o uso de equipamentos individuais, além de tomar todas as 
medidas de precaução necessárias buscando eliminar ou minimizar o 
risco de contaminação do Coronavírus.

Desta forma, destaca-se que o profissional de fonoaudiologia 
é de extrema importância na linha de frente contra o COVID-19, mini-
mizando a aprobabilidade de novos problemas relacionados ao vírus 
e ao extubação orotraqueal, diminuindo assim o risco de óbito do pa-
ciente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo geral mostrar a real ne-
cessidade do fonoaudiólogo inserido na equipe multidisciplinar na linha 
de frente contra o COVID-19 e de que forma o mesmo atua, uma vez 
que o profissional de Fonoaudiologia é o mais qualificado a identificar 
eventuais quadros de disfagia proveniente de um trauma pós extuba-
ção orotraqueal por meio do PARD, e ainda promover a reabilitação.
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Foram alcançados com sucesso todos os objetivos propostos 
anteriormente, tanto objetivo geral como objetivos específicos.

A pesquisa contribuirá pala futuros trabalhos acadêmicos, e irá 
servir também como base de estudo e como referência aos fonoau-
diólogos, demais profissionais, ampliando assim o conhecimento refe-
rente ao tema discorrido, pois o mesmo se trata de um assunto atual. 

A principal dificuldade encontrada foi a carência de artigos na-
cionais sobre técnicas de reabilitação voltadas para pacientes infecta-
dos pelo Coronavírus.

Diante disso, ficou claro a necessidade de novos estudos com 
temáticas sobre COVID-19, disfagia, intubação orotraqueal e trauma 
pós extubação orotraqueal.

Por fim, o estudo atendeu todas as expectativas, gerando re-
sultados satisfatórios, mostrando que a Fonoaudiologia atuando na 
linha de frente é fundamental na equipe de multiprofissionais, buscan-
do avaliar e eliminar possíveis riscos de disfagia, já que o mesmo é o 
profissional mais capacitado no ramo. 
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