
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

LUIZA SALLES MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

INTERFACE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

O PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO INFANTOJUVENIL A UM 

SERVIÇO PÚBLICO DE FONOAUDIOLOGIA PAULISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS  

2019 



LUIZA SALLES MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERFACE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

O PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO INFANTOJUVENIL A UM 

SERVIÇO PÚBLICO DE FONOAUDIOLOGIA PAULISTA 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em Ciências da Saúde. 

Orientadora: Prof.ª Drª. Nara Rejane Cruz de 

Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moreira, Luiza Salles  

Interface entre saúde e educação: o processo de 

encaminhamento infantojuvenil a um serviço público de 

fonoaudiologia paulista. / Luiza Salles Moreira; Orientadora Nara 

Rejane Cruz de Oliveira. -- Santos, 2019.  

99 p.  

 

Dissertação (Mestrado Profissional – Pós-graduação Ensino 

em Ciências da Saúde) -- Instituto Saúde e Sociedade, Universidade 

Federal de São Paulo, 2019. 

 

1. Fonoaudiologia; 2. Saúde; 3. Educação; 4. Baixo rendimento 

escolar; 5. Aprendizagem. I. Oliveira, Nara Rejane Cruz de, Orient. 

II. Título.  

 

 

 

 

 

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

m838i 

CDD 610.7 



LUIZA SALLES MOREIRA 

 

INTERFACE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO 

O PROCESSO DE ENCAMINHAMENTO INFANTOJUVENIL A UM SERVIÇO 

PÚBLICO DE FONOAUDIOLOGIA PAULISTA 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo para obtenção do título de Mestre 

Profissional em Ensino em Ciências da Saúde. 

 

 

Data de aprovação: _____ de _______________ de _______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Nara Rejane Cruz de Oliveira 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Sylvia Helena Souza da Silva Batista 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Maria Aparecida Bernardo Cavalcanti Coelho 

Centro Universitário Monte Serrat 

 

 

___________________________________________________ 

Prof.ª Drª. Paula Nunes Toledo 

Centro Universitário Lusíada 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar agradeço meus pais, Aluisio e Heliete, que são minha base, meu 

“porto seguro” e que têm todo meu reconhecimento e amor incondicional.  

Ao meu marido, Alexandre, e minha filha, Leticia, pelo amor, paciência e 

compreensão.  

À toda minha família, em especial ao meu irmão Lucio e minha prima Renata pelo 

incentivo.  

À minha orientadora, Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira, pela confiança e por 

ter me conduzido neste caminho da pesquisa com muita dedicação, seriedade e principalmente 

gentileza.  

Aos professores da banca de qualificação e defesa, Profa. Dra. Sylvia Helena Souza 

da Silva Batista, Profa. Dra. Maria Aparecida Bernardo Cavalcanti Coelho e Profa. Dra. 

Paula Nunes Toledo, pela leitura atenciosa e arguições edificantes e positivas.  

Desejo igualmente agradecer a todos os meus colegas e professores do Mestrado 

Profissional Ensino em Ciências da Saúde por esses dois anos de muito aprendizado.  

Aos funcionários da UNIFESP campus Baixada Santista, que foram sempre atenciosos 

e prestativos. Em especial ao Felipe e à Fernanda que, cada um na sua atribuição, contribuíram 

na construção desta dissertação.  

Agradeço ainda às fonoaudiólogas do Ambulatório Central de Especialidades 

Pediátricas de Cubatão, Eliza, Patrícia, Renata, Carla e Christhiane pela amizade e apoio 

em todos estes anos de serviço público.  

Às crianças e famílias atendidas no Ambulatório pela confiança e aprendizado.  

À toda a equipe e as chefias do serviço por possibilitarem a realização desta pesquisa. 

Às minhas amigas/irmãs Luciana, Tatiana, Sofia, Vanessa, Renata, Ângela e 

Priscilla pelo amor e incentivo. 

 Por fim, agradeço à Deus pela oportunidade e pelas bênçãos deste eterno aprendizado 

que é amar e viver. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTANTE APRENDIZAGEM 

 

Hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem 

e que amanhã recomeçarei a aprender. 

Todos os dias desfaleço e desfaço-me em cinza efêmera: 

todos os dias reconstruo minhas edificações, em sonho eternas. 

 

Esta frágil escola que somos, levanto-a com paciência 

dos alicerces às torres, sabendo que é trabalho sem termo. 

 

E do alto avisto os que folgam e assaltam, donos de riso e pedras. 

Cada um de nós tem sua verdade, pela qual deve morrer. 

 

De um lugar que não se alcança, e que é, no entanto, claro, 

minha verdade, sem troca, sem equivalência nem desengano 

permanece constante, obrigatória, livre: 

enquanto aprendo, desaprendo e torno a reaprender. 

 

Cecília Meireles 

 

 



RESUMO 

 

A pesquisa visa analisar o processo de encaminhamento infantojuvenil ao atendimento 

fonoaudiológico do Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão. É um 

estudo retrospectivo do tipo descritivo. A abordagem deste estudo é qualitativa, por meio de 

pesquisa documental para análise da demanda e do fluxo de encaminhamento para atendimento 

fonoaudiológico, no período de janeiro a dezembro de 2017. Para estudo desta população foram 

levantados os dados referentes a sexo, idade, ano escolar, hipótese diagnóstica, fluxo de 

encaminhamento e motivo/queixa da consulta. O instrumento utilizado para coleta dos dados 

foram os prontuários fonoaudiológicos do referido Ambulatório. A hipótese desta pesquisa é 

que a demanda só é encaminhada para o atendimento fonoaudiológico quando as patologias da 

comunicação já estão instaladas, em nível avançado e tardiamente. Os resultados da pesquisa 

demonstram que as queixas e hipóteses diagnósticas variam conforme a faixa etária e 

escolaridade da população infantojuvenil. Os relatórios de encaminhamento apresentaram 

queixas centralizadas na criança, isentando a família, a escola e a sociedade das dificuldades 

relatadas. A síntese do perfil da amostra demonstra prevalência de indivíduos do sexo 

masculino, entre seis e 10 anos e que cursam o ensino fundamental. As alterações fonológicas 

foram as hipóteses diagnósticas mais prevalentes na população da educação infantil e, no ensino 

fundamental, as alterações de linguagem escrita e mais de uma hipótese. A educação foi 

responsável pela maior parte dos encaminhamentos. Nos relatórios da educação infantil, 

predominaram uma única queixa, sendo as alterações fonoaudiológicas presentes em todos os 

encaminhamentos, com principal motivo as dificuldades quanto a fala. No ensino fundamental, 

predominaram relatórios escolares com duas queixas ou mais, sendo as queixas categorizadas 

como alterações fonoaudiológicas o principal motivo de encaminhamento (principalmente 

quanto a leitura e escrita, mas também queixas quanto ao comportamento da criança em sala de 

aula e baixo rendimento escolar/aprendizagem). A partir dos dados da pesquisa foi proposta 

uma produção técnica: “Guia de Promoção da Saúde Fonoaudiológica na Escola”. O Guia 

visa promover a interface entre saúde e educação, instrumentalizar o professor a identificar, 

discriminar e dimensionar as queixas de alterações fonoaudiológicas de forma ágil e assertiva, 

além de proporcionar ao terapeuta uma compreensão mais clara sobre os motivos que levaram 

a escola ao encaminhamento fonoaudiológico. 

Palavras chave: fonoaudiologia; saúde; educação; baixo rendimento escolar; aprendizagem. 

  



ABSTRACT 

 

The research aims to outline the profile and analyze the process of infant-juvenile referral to 

speech-language therapy at Cubatão's Central Ambulatory of Pediatric Specialties. It is a 

descriptive retrospective study. The approach of this study is qualitative, through documentary 

research to analyze the demand and the referral flow for speech and hearing care, from January 

to December 2017. To study this population, data on gender, age, school year, diagnostic 

hypothesis, referral flow and reason/complaint of the consultation were collected. The 

instrument used for data collection were the speech-language records of the outpatient clinic. 

The hypothesis of this research is that the demand is only sent to speech therapy when the 

communication pathologies are already installed, at an advanced level and late. The research 

results show that the complaints and diagnostic hypotheses vary according to the age and 

education level of the juvenile population. Referral reports presented child-centered complaints, 

exempting family, school and society from the reported difficulties. The synthesis of the sample 

profile shows the prevalence of males, aged between 6 and 10 years old, who attend elementary 

school. Phonological alterations were the most prevalent diagnostic hypotheses in the preschool 

population and, in elementary school, written language alterations and more than one 

hypothesis. Education was responsible for most referrals. In the reports of kindergarten, a single 

complaint predominated, being the speech-language disorders present in all referrals, with the 

main reason being difficulties regarding speech. In primary school, school reports with two or 

more complaints predominated, and complaints were categorized as speech-language disorders 

as the main reason for referral (mainly reading and writing, but also complaints regarding the 

child's behavior in the classroom and poor school performance/learning). From the research 

data, a technical production was proposed: “Speech-Language Pathology Health Promotion 

Guide”. The Guide aims to promote the interface between health and education, instruct the 

teacher to identify, discriminate and scale complaints of speech language disorders in an agile 

and assertive manner, and provide the therapist with a clearer understanding of the reasons that 

led the school to the speech pathology referral. 

Key words: speech therapy; health education; low school achievement; learning.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Bauman (2011), vivemos hoje rodeados pela incerteza, em um mundo que 

muda cada vez mais rápido. O sociólogo, com mais de 40 livros publicados, descreve a 

sociedade contemporânea como líquida, metaforizando-a à água que é capaz de alterar sua 

forma conforme o recipiente em que está inserida. Ele afirma que o tempo em que se vive é 

marcado pela flexibilidade, a qual provoca uma certa fragilidade no que tange às relações sobre 

as coisas ou pessoas (BAUMAN, 2011). Segundo o autor, nada é feito para durar, para ser 

“sólido” - inclusive os relacionamentos. Nesse cenário impreciso, em contínua construção, os 

dilemas acerca da condição humana (“quem somos?”, “que lugar ocupamos?” e “para onde 

vamos?”) continuam atuais. O autor, de “Modernidade Líquida” (BAUMAN, 2011) descreve 

as relações líquidas nas quais figuras de autoridade, como a do professor, dos pais e dos 

terapeutas se dissolveram, entre outras consequências. Os indivíduos, cada vez mais narcísicos, 

exigem apenas seus direitos (em detrimento de seus deveres), as pessoas não mais se escutam 

umas às outras, relacionando-se somente com seus tabletes e celulares.  

A presente pesquisa inicia-se com esta concepção do mundo contemporâneo, baseada 

em Bauman (2011): a fragilidade das relações humanas. Para a compreensão destas relações, é 

preciso estar consciente, parar para escutar mais e melhor, ter empatia, frear a “correria” do dia 

a dia, distanciar-se para melhor vislumbrar o conjunto todo – e aí identificar os problemas. 

Nessa reflexão, cabe a interação entre os campos da saúde e educação. A interlocução entre 

esses campos ainda é incipiente, pois engloba profissionais de diversas áreas do conhecimento 

(com seus saberes, práticas e percepção própria - balizados pela sua formação) e cujos olhares, 

métodos diagnósticos, definições e abordagens dialogam pouco uns com os outros (NETO et 

al., 2015). 

Ainda, a escola contemporânea se “choca” com uma questão: o que é realmente 

importante ensinar às crianças no mundo da Quarta Revolução Industrial? O Ministério da 

Educação (MEC) (2010), nas Diretrizes Curriculares Nacionais, reconhece que 

O maior desafio está na necessidade de repensar as perspectivas de um 

conhecimento digno da humanidade na era planetária, pois um dos princípios 

que orientam as sociedades contemporâneas é a imprevisibilidade. As 

sociedades abertas não têm os caminhos traçados para um percurso inflexível 

e estável. Trata-se de enfrentar o acaso, a volatilidade e a imprevisibilidade, e 

não programas sustentados em certezas (MEC, 2010. p. 9). 
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O uso de dispositivos móveis por crianças pequenas é outra questão atual a ser levada 

em conta. As alterações relacionadas ao desenvolvimento da fala e linguagem apresentam 

elevada ocorrência na população infantil e a detecção e intervenção precoce tornam-se muito 

importantes para minimizar os efeitos negativos sociais e escolares gerados por estas alterações. 

Pesquisas têm associado atraso no desenvolvimento de fala e uso de dispositivos móveis 

nessa população infantil. Em sua pesquisa, Kılıç et al. (2019) avaliou 422 crianças de até 60 

meses de idade e identificou que 75,6% das crianças utilizavam tabletes nos seu dia a dia, 

principalmente para assistir vídeos, enquanto seus pais realizavam atividades domésticas. O 

estudo também mostrou que a frequência do uso de tabletes era inversamente proporcional ao 

nível educacional da mãe. Um estudo transversal realizado por Van den Heuvel et al. (2019) no 

Canadá, incluindo 893 crianças, teve como resultados que 20% das crianças examinadas 

ficavam “vidradas” por 28 minutos diários em aparelhos como celulares, smartfones e tabletes. 

Além disso, cada meia hora a mais de convívio diário com os dispositivos aumentava em 49% 

o risco de atrasos na fala (VAN DEN HEUVEL et al., 2019). 

No Brasil, estudo de Zorzi (2010) estimava que aproximadamente 15% da população 

infantil apresentava dificuldade no processo de aquisição de fala e linguagem, dados 

corroborados por outros estudos. Em Santa Maria (Rio Grande do Sul), Angst et al. (2015) 

encontraram prevalência de 21,37% de crianças com alteração de fala e 4,58% de crianças com 

alteração de linguagem na população infantil da cidade. Em Vila Velha (Espírito Santo), 

Dadalto et al. (2012) depararam-se com 30,4% das crianças das escolas de ensino fundamental 

apresentando algum tipo de alteração na comunicação. Caldeira et al. (2012) encontrou em seu 

estudo 33,7% de alterações de fala em crianças do primeiro ano do ensino fundamental de 

escolas públicas de Montes Claros (Minas Gerais). 

Goulart e Chiari (2014), em seu estudo com 1.810 crianças regularmente matriculadas 

no primeiro ano do ensino fundamental de Porto Alegre, obtiveram prevalência de 25% de 

crianças com distúrbios de fala e observaram uma relação diretamente proporcional entre os 

distúrbios de fala e a repetência escolar, e inversamente proporcional da ocorrência de 

distúrbios de fala à medida que a idade da criança aumentava. Ou seja, as crianças mais jovens 

tinham mais chances de apresentar distúrbios de fala e as crianças com distúrbio de fala tinham 

mais chances de apresentar dificuldade escolar, o que pode resultar em repetência. 

 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/criancas
https://saude.abril.com.br/familia/celulares-e-tablets-relacionado-a-atraso-na-fala-de-criancas/
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Em vista disto, Carvalho, Lemos e Goulart (2016) salientam sobre a escassez e a 

necessidade de novas pesquisas sobre a relação do desenvolvimento de linguagem e o ambiente 

familiar, social e escolar, o que poderia auxiliar futuras intervenções tanto em nível de 

promoção e prevenção dos aspectos relacionados à linguagem quanto à elaboração de políticas 

públicas com foco na saúde e educação infantil. 

Além do mais, é importante destacar, conforme afirmam Raghavan et al. (2018) que as 

fontes de dados existentes ainda são inadequadas para estabelecer taxas confiáveis de 

incidência, prevalência e desfechos para distúrbios de fala e linguagem em nível populacional. 

Quanto à linguagem escrita, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) (2014), na quinta 

edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) aponta que a 

prevalência do Transtorno Específico da Aprendizagem (TA) nos domínios acadêmicos da 

leitura, escrita e matemática é de 5 a 15% entre crianças em idade escolar, em diferentes idiomas 

e culturas.  

Segundo Andrade, Andrade e Capellini (2014), apesar de a maioria das crianças com 

TA apresentarem dificuldade com a aquisição da leitura e da escrita, não é possível atribuir aos 

TA o tamanho do fracasso escolar no Brasil, pois este possui outros fatores, que podem ser 

intrínsecos e/ou extrínsecos ao escolar. Os autores também enfatizam que o baixo rendimento 

escolar apresenta natureza bastante diversa e não se refere somente às crianças com TA (de 

origem genético-neurológica). Rezende, Lemos e Medeiros (2017) mostraram que o mau 

desempenho escolar tem impacto negativo na qualidade de vida e na percepção de saúde pelas 

crianças. A saúde das crianças, tal como é percebida por elas mesmas, pode ser um indicador 

importante de seus contextos socioculturais e sistemas de valores em relação a seus objetivos, 

expectativas e interesses (REZENDE; LEMOS; MEDEIROS, 2017).  

A alta incidência do fracasso escolar é um desafio para a qualidade da educação na 

atualidade. Pezzi e Marin (2017) alegam que essa alta incidência impõe dificuldades 

individuais, familiares e sociais. Segundo as autoras, as causas e implicações do fracasso escolar 

devem ser consideradas de forma conjunta diante da complexidade do fenômeno e não somente 

em seus aspectos específicos, mas considerando também os aspectos individuais (aspecto 

biológico, história de vida, motivação, atividade esportiva), os familiares (separação dos pais, 

morte dos pais na infância, escolaridade da mãe, estrutura familiar), os escolares (relação 

professor-aluno, questões institucionais) e os sociais (abuso de drogas, violência, nível 

socioeconômico). 
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Dadalto et al. (2012) afirmam que, devido ao alarmante número de crianças em situação 

escolar desfavorável, é primordial a realização de pesquisas com o objetivo de identificar a 

prevalência dos distúrbios da comunicação na comunidade escolar e tornar a escola a grande 

promotora da saúde, contribuindo para as reflexões sobre as condições de aprendizagem das 

crianças que frequentam a escola pública. Ratificando esse pensamento, Queiroga, Zorzi e 

Garcia (2015) salientam que a escola é a área institucional privilegiada para o encontro da 

educação e da saúde: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações 

favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma Educação Integral e articulação permanente 

da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira.  

Neto et al. (2015) apontam a dificuldade de alguns professores em discriminar a criança 

cujo mau rendimento escolar é fruto de questões pedagógico-sociais daquelas que apresentam, 

verdadeiramente, uma dificuldade de aprendizagem e que necessite de avaliação especializada. 

Segundo os autores, além desta barreira, não são encontradas ferramentas de comunicação ou 

encaminhamento eficazes para suprir e/ou minimizar tal lacuna, o que irá prejudicar todo o 

processo relacionado ao encaminhamento, diagnóstico, propostas terapêuticas e acolhimento 

integral e singular às crianças e suas famílias.  

Andrade (2018) enfatiza o caráter histórico de encaminhamento infantojuvenil 

destinado ao campo da saúde em virtude de “impasses”, tais como a ausência de comportamento 

considerado disciplinado ou rendimento acadêmico satisfatório no ambiente escolar. Segundo 

o autor, 50 a 70% das demandas infantis apresentadas aos serviços de saúde no Brasil estão 

ligadas ao processo de escolarização e consistem, de modo geral, em dificuldades 

comportamentais e de aprendizagem. 

A alta incidência das alterações fonoaudiológicas na população infantil, somado ao alto 

fracasso escolar no Brasil e a ainda incipiente relação da saúde e da educação citadas acima, 

compõem os principais pilares que motivaram a realização deste estudo. O encaminhamento é 

uma ferramenta possível para que se estabeleçam parcerias intersetoriais. O estudo dos 

encaminhamentos na presente pesquisa foram embasados nas seguintes questões: “quem 

encaminha?”; “quem é o encaminhado?”; “será que as informações fornecidas nos 

encaminhamentos são informações relevantes para o fonoaudiólogo?”; “será que as 

crianças/famílias estão sendo encaminhadas adequadamente, no tempo certo, para o 

profissional mais adequado?”; ou ainda, “como será que o fonoaudiólogo que recebe esses 

encaminhamentos interpreta estas informações?”. Algumas destas questões ficarão para uma 
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próxima pesquisa, porém é nítida a necessidade de estreitar o vínculo da saúde e da educação, 

trabalhar junto com o professor, em favor do aluno, da família e de toda a sociedade.   

Esta pesquisa busca encontrar um olhar da relação saúde e educação através dos 

encaminhamentos a um serviço de fonoaudiologia. Também visa promover uma fonoaudiologia 

que priorize os princípios de integralidade, equidade e universalidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e que possa contribuir para a consolidação das políticas públicas de saúde, 

promovendo, prevenindo, reabilitando e aperfeiçoando a comunicação humana com uma 

perspectiva mais atualizada através de Práticas Baseadas em Evidências (PBE) e da interface 

entre a saúde e a educação.  

Com esta perspectiva, o objetivo da pesquisa é analisar o processo de encaminhamento 

infantojuvenil ao atendimento fonoaudiológico no Ambulatório Central de Especialidades 

Pediátricas de Cubatão. Com isto, pretende-se possibilitar/facilitar a interlocução da saúde e da 

educação e proporcionar uma fonoaudiologia mais preventiva e menos reabilitadora no que se 

refere ao atendimento às crianças com patologias da comunicação, encaminhadas pela escola 

ao atendimento fonoaudiológico do referido ambulatório.  

Conhecer esta população, mapear o local onde ela está inserida (comunidade, escola), 

suas características (sexo, idade, ano escolar), motivo do encaminhamento e hipótese 

diagnóstica, é o primeiro passo para poder traçar estratégias tanto de promoção da saúde, quanto 

de identificação/diagnóstico precoce e/ou reabilitação. Sendo assim, esta pesquisa veio da 

necessidade de se compreender o processo de encaminhamento infantojuvenil ao atendimento 

fonoaudiológico em um ambulatório da rede SUS, visando repensar, de forma científica, a 

relação entre a saúde e a educação.  

A hipótese desta pesquisa é que a demanda só é encaminhada para o atendimento 

fonoaudiológico quando as patologias da comunicação já estão instaladas, em nível avançado 

e tardiamente, gerando consequências graves na qualidade de vida da população infantojuvenil, 

de sua família e de toda a sociedade.  

Como produto desta pesquisa, pretende-se propor ferramentas de comunicação ou 

encaminhamento eficazes, promovendo a interação entre saúde e educação, com o intuito de 

aproximação dialógica e aprimoramento dos encaminhamentos de crianças com queixas de 

alterações fonoaudiológicas. É proposto um guia de encaminhamento que busca otimizar e 

instrumentalizar o professor a identificar, discriminar e dimensionar as queixas de alterações 

fonoaudiológicas do aluno que ele pretende encaminhar aos serviços de saúde. Neto et al. 



18 
 

 

(2015) enfatizam que a uniformidade pode, muitas vezes, pecar pelo reducionismo de algo tão 

complexo como a interlocução entre a saúde e a educação, mas, por outro lado, facilitar a 

comunicação entre especialistas e instituições de ensino.   

Em suma, a fim de contemplar as temáticas e aspectos até o momento explanados, a 

presente dissertação foi estruturada em oito seções. Nesta primeira seção, foi apresentado 

panorama geral da pesquisa. Na seção dois serão apresentados os objetivos da pesquisa. Na 

seção três serão apresentados os referenciais teóricos, divididos em três seções secundárias 

norteadoras, nos quais serão discutidos os temas: infância e linguagem; relação entre educação 

e saúde na infância; e fonoaudiologia no contexto da saúde e educação. A seção quatro 

apresenta o desenho metodológico da pesquisa, englobando: a abordagem teórico-metodológica 

adotada; aspectos éticos; a população e a amostra, com os critérios de inclusão e exclusão; 

caracterização do local; procedimentos de coleta e análise dos dados; procedimentos técnicos 

utilizados; a forma de delimitação das categorias de análise; e a contextualização da instituição.  

Na seção cinco são apresentados os resultados obtidos, com utilização de recurso de 

representação gráfica e em tabelas, para os dados quantitativos; no âmbito qualitativo, foram 

eleitas as categorias de análise para os conteúdos emergentes dos relatórios escolares, 

fundamentadas no aporte teórico da pesquisa. Na seção seis pretendeu-se realizar a discussão 

dos resultados encontrados com a literatura alcançada na pesquisa, com recapitulação dos 

resultados que diretamente corresponderam aos objetivos do estudo e delimitação de 

apontamentos para uma reflexão da prática de encaminhamento das escolas para serviços de 

saúde fonoaudiológicos. Na seção sete, apresenta-se as considerações finais da pesquisa e 

indicações para que futuros estudos possam dar continuidade à problemática tratada. Por fim, 

na seção oito, é apresentada uma proposta de produto técnico, o “Guia de Promoção da Saúde 

Fonoaudiológica na Escola”. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de encaminhamento infantojuvenil ao atendimento fonoaudiológico 

no Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar a população encaminhada para atendimento fonoaudiológico do Ambulatório 

Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão; 

b) Investigar quem são os profissionais e quais os motivos que os levam a encaminhar a criança 

para o atendimento fonoaudiológico; 

c) Analisar o conteúdo das queixas encontradas nos relatórios escolares;  

d) Propor um guia para encaminhamentos escolares de crianças com queixa de alterações 

fonoaudiológicas baseado na identificação, discriminação e dimensionamento dessas 

queixas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção irá apresentar os principais conceitos sobre infância e o desenvolvimento de 

fala e linguagem, a importância da primeira infância para a promoção do desenvolvimento da 

linguagem oral e posterior desenvolvimento da leitura e escrita. Também serão abordadas as 

novas perspectivas da relação entre educação e saúde da criança, a interdisciplinaridade e 

intersetorialidade e por fim, a fonoaudiologia no contexto da saúde e da educação. 

 

3.1 Infância e linguagem  

 

Etimologicamente, a palavra “infância” tem origem no latim infantia, do verbo fari, 

de falar, onde fan é o falante e in constitui a negação do verbo. Ohlweiler e Fischer (2013) 

historiam que infans referia-se ao indivíduo que ainda não era capaz de falar. Os autores ainda 

evidenciam que vinculada à ideia de não aquisição da linguagem está a ausência de saber. Ao 

enquadrar as crianças numa posição de quem ainda “não fala e não sabe”, os adultos situam-se 

no grupo inverso – o daqueles que sabem falar e que são os “verdadeiros” sujeitos da razão, ou 

que se pressupõem que assim o sejam. 

A infância pode ser pensada como uma construção histórica, contextual e variável, uma 

vez que, em diferentes períodos históricos e/ou diferentes culturas, as crianças são vistas e veem 

a si mesmas de forma muito diversa. Segundo Ariès (2006), nas sociedades medievais, as 

crianças eram integradas às práticas sociais dos adultos logo que adquiriam algum desembaraço 

físico. A partir do fim do século XVII elas passaram a ser consideradas notadamente por sua 

graça e ingenuidade e aos poucos assumiram um lugar central no âmbito da família. No decurso 

da modernidade, a infância torna-se visível como objeto de estudo da Pedagogia, Pediatria, 

Psicologia, Biologia etc., os quais, fixam significados, edificam certezas acerca da infância, 

normatizando sua existência (ARIÈS, 2006). 

Para Postman (2002), a construção da ideia de infância do tempo moderno deve-se 

muito às instituições da família e da escola daquela época, pois elas eram responsáveis pela 

centralidade na formação dos indivíduos e no funcionamento da sociedade e, assim, delineou-

se uma linha divisória entre adultos e crianças, e que assume contornos cada vez mais nítidos. 

Bauman (2010) refere que, ao contrário do que se passava nos tempos pré-modernos, os jovens 



21 
 

 

não são mais vistos pelas velhas gerações como “adultos em miniatura” ou “miniadultos”. No 

mundo contemporâneo, a tendência é de ver os jovens como um tipo diferente, que permanecerá 

diferente por toda vida. O sociólogo refere que as discrepâncias existentes entre os mais velhos 

e os mais novos não será mais uma fase passageira que tenderá a se dissipar e a desaparecer à 

medida que estes amadureçam para as realidades da vida. Segundo ele, essa discrepância irá 

permanecer, pois é irrevogável (BAUMAN, 2010). 

Assim como a ideia da infância modificou-se conforme os diferentes períodos históricos 

e/ou a cultura que a criança estava inserida, a aquisição da linguagem pela criança é um processo 

há muito tempo estudado, sobretudo pela Linguística e pela Psicologia, como será visto a seguir. 

Britto e Britto (2017) descrevem quatro grandes correntes de estudo sobre o processo de 

aquisição e desenvolvimento de linguagem: o behaviorismo de Burrhus Frederic Skinner; o 

inatismo de Noan Chomsky; a dialética de Jean Piaget e o interacionismo cujo principal 

representante é Lev Semenovich Vygotsky. 

A teoria comportamental ou behaviorista de Burrhus Frederic Skinner surgiu na década 

de 1950, baseada nas ideias de John B. Watson, no qual todo comportamento é aprendido e 

pode ser modificado. De acordo com essa teoria, a linguagem é um comportamento e como tal 

pode ser aprendida e modificada. Os pais são os provedores de um modelo e realizam reforços 

e inibições que possibilitam a aquisição da linguagem pela criança (BRITTO; BRITTO, 2017).  

Noam Chomsky, linguista norte-americano reconhecido em âmbito acadêmico como “o 

pai da linguística moderna”, foi defensor da ideia de uma faculdade de linguagem, como 

mecanismo inato, biológico, suscetível às influências do ambiente que a fazem emergir do 

estado inicial e não como um comportamento. Chomsky afirmou a existência de uma gramática 

universal, inata, uma faculdade de linguagem com a qual todas as crianças estariam equipadas 

ao nascer (BRITTO; BRITTO, 2017). A área da Aquisição de Linguagem foi mapeada após a 

adesão de um grupo de psicólogos à teoria chomskyana do começo da década de 1960. De 

acordo com Palladino e Machado (2014), os pesquisadores chomskyanos, conhecidos como 

aquisicionistas, tentavam identificar a natureza das mudanças que na fala da criança 

assinalavam pontos de sua trajetória do estado de infans para o de sujeito falante. 

A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget (1987) parte do pressuposto de que a 

mente e o corpo não funcionam independentes um do outro e de que a atividade mental se 

submete às mesmas leis que governam a atividade biológica. O autor descreve o processo de 

desenvolvimento de linguagem como parte do desenvolvimento intelecto/cognitivo. Para Piaget 
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(1990), a aquisição da linguagem se acha subordinada à função simbólica, que por sua vez 

depende tanto da imitação e do jogo quanto de mecanismos verbais. O símbolo lúdico e a 

linguagem são duas das manifestações da função simbólica. 

Os estudos de Vygotsky (2008) sobre o desenvolvimento da linguagem e a sua relação 

com o pensamento trazem uma nova compreensão sobre a aprendizagem e o desenvolvimento 

cognitivo. Segundo Vygotsky, é através da vida social, da constante comunicação que se 

estabelece entre crianças e adultos, que ocorre a assimilação da experiência de muitas gerações 

e a formação do pensamento. Desde os primeiros dias de vida, as atividades da criança adquirem 

um significado próprio num sistema de comportamento social, refratadas através de seu 

ambiente humano, que a auxilia a atender seus objetivos. Isto vai envolver comunicação, ou 

seja, fala. Esse campo de estudos de Vygotsky define a base da aquisição e do desenvolvimento 

da linguagem como sendo mais social e cultural do que individual e biológica (VYGOTSKY, 

2008). 

Britto e Britto (2017) alegam que estudos recentes sobre o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem levam em conta a interação de fatores intrínsecos (maturacional 

e genéticos ou adquiridos por mudanças neurodesenvolvimentais) e extrínsecos (interação entre 

meio social e fatores ambientais) da criança, sendo influenciada pela estimulação e por outras 

funções: atenção, memória, percepção, inteligência, cognição e audição. Com esta perspectiva, 

as autoras enfatizam a importância da interação social e das relações dialógicas das crianças 

com seus pares para promover mudanças no processo de aquisição e desenvolvimento de 

linguagem. O desenvolvimento de linguagem decorre da complexa interação entre fatores 

biológicos como a integridade anatomo-funcional, do sistema nervoso, processo maturacional, 

integridade sensorial, habilidades cognitivas (memoria, atenção, emoção e funções executivas) 

e intelectuais, processamento das informações ou aspectos perceptivos, além dos aspectos 

psicossociais e ambientais como os aspectos afetivos, emocionais e até nutricionais 

(LAMÔNICA; RIBEIRO; FERRAZ, 2017). 

Campos et al. (2014) em sua pesquisa sobre alterações da linguagem oral no nível 

fonológico/fonético com 242 crianças de quatro a seis anos residentes em Belo Horizonte (MG), 

observaram associação das alterações de linguagem com alterações auditivas, alterações de fala 

e de motricidade orofacial. Os autores observaram associação com significância estatística entre 

desvio fonológico e alterações do processamento auditivo - o que para eles indica que crianças 

com inadequação do processamento auditivo podem apresentar dificuldades na discriminação 

dos sons e no processamento temporal durante a aquisição da fala, levando a omissões e 
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substituições dos fonemas, caracterizadas como desvio fonológico. Na pesquisa, 70% das 

crianças que apresentavam desvio fonológico falharam em pelo menos uma das provas da 

avaliação simplificada do processamento auditivo, com predominância de falha no teste de 

memória sequencial para sons verbais.  

Segundo Campos et al. (2014), as funções de atenção, detecção, discriminação, 

localização, memória, ordenação e integração dos sons são essenciais para que a criança possa 

perceber os detalhes das informações sonoras, compreendê-las e produzir a fala. A escuta com 

qualidade é favorável ao bom desenvolvimento da linguagem assim como uma audição 

flutuante pode interferir no desempenho da comunicação oral e escrita. As autoras ainda 

referem que a articulação dos sons da fala está ligada ao desenvolvimento e maturação do 

sistema sensório-motor-oral e às funções estomatognáticas de respiração, sucção, mastigação e 

deglutição. A ocorrência de alterações da linguagem oral em idade pré-escolar pode ser 

consequência de disfunções do sistema estomatognático, uma vez que a integração dos sistemas 

motor, sensório e auditivo é essencial para o desenvolvimento do controle motor da produção 

da fala, o que depende diretamente da maturação neuronal e do crescimento músculo-

esquelético nos primeiros dois anos de vida. Além disso, as autoras ressaltam que a presença 

prolongada de hábitos de sucção, com exceção do aleitamento materno, pode afetar o 

desenvolvimento da fala em crianças pequenas, pois as estruturas do sistema estomatognático 

são influenciadas por estes hábitos, podendo ocorrer alterações anatômicas que prejudicam a 

articulação dos sons. 

Estudo longitudinal australiano realizado por McKean et al. (2015) com 1910 crianças 

pesquisou a importância de promover o desenvolvimento de linguagem na primeira infância. 

Esse estudo concluiu que fatores mutáveis proximais, ou seja, aqueles fatores com evidências 

de que sejam modificáveis através de intervenções com a criança ou sua família, como leitura 

de livros compartilhados, visualização de TV e número de livros em casa, são importantes 

preditores de habilidades linguísticas das crianças entre quatro e sete anos. Fatores distais-

mutáveis, como renda familiar, alfabetização familiar e desvantagem de bairro, supostamente 

modificáveis por meio de políticas sociais, são importantes preditores de habilidades 

linguísticas das crianças aos quatro anos.  
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Estudo brasileiro comparando crianças de creches/escolas públicas e particulares 

realizado por Silva et al. (2015) mostrou que as crianças da escola/creche pública apresentaram 

resultado inferior na prova de Nomeação Seriada Rápida. Em relação à escrita, a maioria 

encontrava-se na fase pré-silábica e ainda não tinha superado o realismo nominal, evidenciando 

melhores resultados nas crianças de escola particular. 

O desenvolvimento de linguagem inicia-se ainda na vida intrauterina. Hage e Pinheiro 

(2017) referem que, muito antes das primeiras palavras, a partir do último trimestre de gestação, 

o feto inicia o processamento dos sons em seu cérebro. O choro é considerado a primeira forma 

de comunicação dos bebês e ele desempenha um papel importante de interação do bebê com 

seus pais/cuidadores. Aos três meses é possível observar produções de vogais e sons articulados 

e aos seis meses o balbucio, que é considerado o precursor essencial da linguagem oral. Com 

nove meses o bebê começa a apresentar entonações da língua materna (ex. português, inglês, 

espanhol) e atos comunicativos intencionais (função pragmática), ou seja, ações motoras ou 

vocalizações dirigidas ao outro. Com um ano, o bebê é capaz de compartilhar seu foco de 

atenção com o outro e é neste período que finalmente aparecem as primeiras palavras.  

Ainda segundo Hage e Pinheiro (2017), as primeiras 50 palavras adquiridas pela criança 

são em sua maioria de categoria lexical, em suma, substantivos, verbos e adjetivos, e 

posteriormente surgem palavras de categoria gramatical, que são preposições, conjunções, 

advérbios e pronomes. Por volta dos 18 meses tem-se o início da morfossintaxe, a criança 

demonstra que é capaz de estabelecer relações entre as palavras em uma frase. Ao 24 meses, a 

criança é capaz de emitir de 50 a 200 palavras e, no período de expansão gramatical, a estrutura 

frasal torna-se mais complexa, com flexões mais consistentes e próximas da língua materna. 

Por volta dos 36 meses surgem as primeiras frases coordenadas juntos com os verbos auxiliares 

“ser e estar” e os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa e os artigos definidos. As 

frases subordinadas surgem entre 36 e 42 meses, quando também fazem uso do passado simples 

e de futuro. Entre 42 e 54 meses as crianças utilizam distintas modalidades de discurso de forma 

cada vez mais complexa e nas últimas aquisições, após 54 meses, a criança é capaz de produzir 

estruturas sintáticas complexas. Em torno dos cinco anos a criança consegue o domínio dos 

sistemas gramaticas da língua. 

A fonética estuda a natureza acústica e fisiológica dos sons e a fonologia descreve o 

modo como os sons funcionam em um nível cognitivo. Hage e Pinheiro (2017) descrevem 

alguns marcos que indicam a evolução fonológica da criança brasileira, tais como: até os três 

anos, elas podem apresentar uma fala compreendida somente por seus cuidadores. Entre dois 
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anos e meio e três anos, a integibilidade da fala evolui bastante. Entre os quatro anos e meio e 

cinco anos todas as simplificações fonológicas devem desaparecer. Ao entrar no primeiro ano 

do ensino fundamental, espera-se que a criança brasileira tenha seu sistema fonológico 

organizado, incluindo a produção dos grupos consonantais e consoantes em final de sílaba 

(HAGE; PINHEIRO, 2017). 

O desenvolvimento fonológico é bastante estudado tanto nacionalmente quanto 

internacionalmente. Ceron e Soares (2017) apontam que estudos comparando o Português 

Brasileiro (PB) e Português Europeu (PE), apresentaram a mesma ordem de aquisição dos 

fonemas. O período entre um ano e seis meses e quatro anos é a fase de maior expansão do 

vocabulário fonológico. Entretanto, esse período é caracterizado pela presença de substituições 

e omissões que devem desaparecer gradativamente, sendo que o domínio fonológico típico deve 

ocorrer por volta dos cinco anos, podendo se estender até os sete. 

Caceres-Assenço et al. (2018), em seu estudo, encontraram um melhor desempenho na 

prova de vocabulário expressivo no grupo de crianças de seis anos falantes do PE, sem diferença 

estatística entre os sexos. Os autores observaram que alguns campos semânticos pareciam ser 

mais influenciados pelas variações culturais e geográficas. Os valores de referência adotados 

na população brasileira para classificação do desempenho indicaram que mais de 80% das 

crianças de cada faixa etária estava adequada, sugerindo que tal prova tem potencial como um 

instrumento de avaliação do vocabulário em Portugal.  

Queiroga et al. (2015), em outra pesquisa, também encontraram crianças apresentando 

uma aquisição fonológica diferente do descrito na literatura para a Região Metropolitana do 

Recife o que, segundo os autores, pode ser indicativo da influência da variedade linguística. 

Para os autores, os resultados chamam a atenção para o fato de que tal variedade deve ser 

considerada na avaliação fonológica, sendo fundamental que novos estudos explorem a 

aquisição fonológica em diferentes regiões do país (QUEIROGA et al., 2015). 

O processo de aquisição da linguagem oral é diferente do processo de aquisição da 

linguagem escrita. Zorzi (2018) enfatiza que o processo de aquisição da linguagem oral 

acontece naturalmente quando a criança é exposta a um ambiente linguístico (nossa espécie 

nasce biologicamente programada para falar), enquanto que a aquisição da linguagem escrita é 

altamente dependente de fatores culturais, ou seja, é necessário viver em uma cultura letrada e 

ter acesso à aprendizagem por meio de propostas eficazes de ensino. 
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Segundo Avila, Kida e Carvalho (2017) o aprendizado da leitura e da escrita pela criança 

fundamentam-se no desenvolvimento da fala e da linguagem oral, regulados por funções 

executivas e pela inteligência. As autoras também ressaltam a importância de elementos 

extrínsecos ao indivíduo que podem facilitar ou dificultar o aprendizado da leitura e escrita, 

entre eles destacam-se a instrução formal oferecida pela escola e o ambiente sociocultural de 

que provém o aprendiz (AVILA; KIDA; CARVALHO, 2017).  

A escolarização influencia o desempenho em habilidades de processamento fonológico 

e competências de leitura e escrita. Em seu estudo, Nicolau e Navas (2015) constataram que 

habilidades de processamento fonológico e de conhecimento de escrita mostraram-se 

correlacionadas ao desempenho em codificação e decodificação, envolvidas na escrita e leitura 

de itens isolados.  

Para Silva et al. (2015), a superação de processos fonológicos mais complexos vai 

resultar em um melhor desempenho na tarefa de nomeação seriada rápida e maior 

desenvolvimento da escrita. Concluem assim que existe uma relação entre o desenvolvimento 

fonológico e aprendizagem inicial da leitura e escrita, pois a superação dos processos se 

relaciona com a habilidade de nomeação seriada rápida e desenvolvimento da escrita em 

crianças na faixa etária de dois anos a seis anos e 11 meses (SILVA et al., 2015). 

Navas (2017) refere que o desenvolvimento da linguagem escrita é complexo e 

diferentemente da linguagem oral, sua instrução deve ser feita de forma explícita. A autora 

enfatiza que o PB faz uso de uma ortografia alfabética para representar a língua oral, ou seja, 

as letras do alfabeto representam os fonemas do idioma de maneira mais ou menos regular, o 

que torna a ortografia do PB quase transparente com algumas ambiguidades na escrita 

(representação do fonema em grafema) e menor frequência de ambiguidades na leitura 

(representação do grafema em fonema). Para a autora, o sucesso do aprendizado da leitura e da 

escrita do PB são profundamente influenciados pelas habilidades linguísticas em todos os seus 

subsistemas (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática) e pelas funções 

cognitivas. No início do desenvolvimento da linguagem escrita, as habilidades metalinguísticas 

são mais relevantes e preditores da acurácia e tempo de leitura de palavras e pseudopalavras, 

com o tempo, outras habilidades linguísticas e funções cognitivas passam a ser mais importantes 

para a compreensão da leitura e no processo de elaboração de textos escritos (aumento de 

vocabulário e conhecimento morfossintático) (NAVAS, 2017).  
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A leitura é uma atividade cognitiva complexa que envolve necessariamente o 

desenvolvimento da consciência linguística do leitor iniciante, a começar pela consciência 

fonológica. Nessa perspectiva, Flores (2018) afirma que aprender a ler exige, antes de qualquer 

outra coisa, relacionar a fala ao sistema de escrita, vocalizando a produção do fonema 

correspondente ao grafema escrito, pois o sistema do PB é alfabético. Aos alfabetizadores, 

recomenda-se tanto o estudo do sistema fonológico do PB quanto dos fundamentos biológicos 

da atividade leitora, para que entendam melhor tanto o princípio alfabético quanto os vínculos 

entre cérebro, linguagem e fala. Além disso, Flores (2018) reitera a importância de 

contextualização do processo de ensino-aprendizado, situando-o no contexto social e cultural 

do aprendiz, não desconsiderando, pois, o seu conhecimento prévio.  

A correlação entre as habilidades de consciência fonológica e de nomeação seriada 

rápida com a escrita foi pesquisada por Rosal et al. (2016). Os autores alertam que essas 

habilidades devem fazer parte do conjunto de aspectos que devem ser observados com fins de 

acompanhar a aprendizagem inicial da escrita na educação infantil, inclusive para que eventuais 

problemas sejam identificados precocemente.  

Pedott, Caceres-Assenco e Befi-Lopes (2017) também referem que é importante que as 

habilidades de consciência fonológica, inclusive as relativamente mais simples e silábicas como 

a aliteração e a rima, sejam abordadas concomitantemente às de linguagem oral no processo 

terapêutico dos quadros de Distúrbio Específico de Linguagem (DEL). Em seu estudo, eles 

encontraram desempenho inferior nos escolares com DEL nas tarefas de aliteração e rima, o 

que demonstra a discrepância que possuem no domínio de tarefas de processamento fonológico 

em relação a escolares sem alteração de linguagem. Além disso, os escolares com DEL 

evidenciaram uma análise mais global dos estímulos, desprezando aspectos relevantes para a 

tarefa que poderiam ser obtidos através de um processamento mais analítico das informações 

(PEDOTT; CACERES-ASSENCO; BEFI-LOPES, 2017). 

Enfim, quando se trata da leitura e seu aprendizado, não é possível confiná-la ao cérebro 

do indivíduo, como uma habilidade individual, estritamente intelectual, uma vez que a natureza 

dessa atividade sociocognitiva envolve o psicológico, o social, o contextual. Em famílias de 

leitores, a facilidade é, em geral, maior. Todavia aprender a ler é um direito de todos, sendo 

necessário que se faça o esforço possível para garantir o acesso à leitura a todos os iniciantes, 

de todos os grupos sociais. 
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3.2 Educação e saúde da criança  

 

A primeira infância, ou seja, o período de zero a seis anos de idade da criança, tem 

ganhado destaque atualmente e muito se tem estudado sobre esse período da vida. Oliveira 

(2012) destaca que os estudos tem revelado a importância de necessidades sociais para o 

desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Porém, a autora 

alerta que muitos educadores ainda veem a infância como um período de carências devido à 

forma da criança agir e interagir, sendo submetidas desde cedo às imposições dos adultos, ou 

paparicadas e deixadas à deriva, o que prejudica seu desenvolvimento. 

As áreas da saúde e da educação sempre intercalaram momentos de proximidade e 

distanciamento. É muito comum observar práticas de medicalização da educação nas 

instituições escolares, assim como, ações de educação em saúde realizadas em serviços de saúde 

pautadas na normatização de comportamentos. Políticas públicas alicerçadas no conceito 

ampliado de saúde têm-se pautado na compreensão de que os determinantes do processo saúde-

doença são intersetoriais. Desse modo, práticas de intersetorialidade mostram-se como 

dispositivos potentes para o enfrentamento dos problemas complexos que se apresentam tanto 

no campo da saúde quanto no da educação, levando a resultados mais efetivos do que cada setor 

poderia alcançar agindo de modo isolado (TRENCHE; SEBASTIÃO; NASCIMENTO, 2014). 

No Brasil, a intersetorialidade tem sido apontada como caminho para a mudança do 

modelo assistencial e a reorganização da atenção à saúde. Denomina-se intersetorialidade a 

“articulação entre sujeitos de setores sociais diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades 

diversos, a fim de abordar um tema ou uma situação em conjunto” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010, p. 18). 

Trenche, Sebastião e Nascimento (2014) salientam a importância de se compreender as 

concepções acerca do trabalho de educação em saúde e o de saúde na educação como um 

fenômeno histórico que retrata distintas posições políticas e filosóficas sobre o homem e a 

sociedade. Segundo os autores, a concepção de educação como ato normativo, prescritivo, 

para instrumentalizar e controlar, guarda correspondência com a concepção de saúde como 

ausência de doença. Já as ações de educação em saúde, sob o efeito dessas concepções, podem 

se transformar em transmissão de informações ou aplicação de procedimentos. A perspectiva 

crítico-reflexiva contrapõe-se a esse modo de conceber educação e saúde. Na interface da 

educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade, torna-se 
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possível pensar educação em saúde e saúde na educação como estratégias para o alcance da 

autonomia ou emancipação (TRENCHE; SEBASTIÃO; NASCIMENTO, 2014).  

A interface entre as áreas da saúde e da educação nos possibilita compreender os 

educadores como produtores de cuidados em saúde e os profissionais da saúde como 

educadores. Segundo Borges, Medeiros e Lemos (2018), um atributo importante na garantia do 

trabalho integrado é a comunicação efetiva, por meio de uma linguagem comum e unificada na 

descrição das condições de saúde. Os autores apontam que esse é um dos principais objetivos 

da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e de sua 

derivada, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para Crianças 

e Jovens (CIF-CJ). Cabe ao fonoaudiólogo, seja na área da saúde, seja na de educação, trabalhar 

em colaboração com outros profissionais e em equipe. Uma reformulação recente no Código 

de Ética Brasileiro da Fonoaudiologia descreve como um dos deveres gerais do profissional 

incentivar, quando possível, a prática profissional em caráter interdisciplinar e transdisciplinar 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA [CFF], 2016).  

 Segundo o MEC (2013), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 

a instituição de uma Base Nacional Comum com uma parte diversificada, a partir da Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, supõe um novo paradigma curricular que articule a Educação 

Fundamental com a Vida Cidadã. O significado atribuído à Vida Cidadã é o do exercício de 

direitos e deveres de pessoas, grupos e instituições na sociedade que, em sinergia, em 

movimento cheio de energias que se trocam e se articulam, influem sobre múltiplos aspectos, 

podendo assim viver bem e transformar a convivência para melhor. Desta forma as escolas, 

com suas propostas pedagógicas, estarão contribuindo para um projeto de nação, em que 

aspectos da Vida Cidadã, expressando as questões relacionadas com a saúde, a sexualidade, a 

vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura e as 

linguagens, se articulem com os conteúdos mínimos das áreas de conhecimento (MEC, 2013). 

A educação básica no Brasil é estruturada em três momentos: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. A educação infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral 

da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade (MEC, 2013).  
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O ensino fundamental possui duração de nove anos divididos em duas fases com 

características próprias, chamadas de anos iniciais (cinco anos de duração, em regra para 

estudantes de seis a 10 anos de idade) e anos finais (quatro anos de duração, para estudantes de 

11 a 14 anos). O ensino fundamental é de matricula obrigatória para crianças acima de seis 

anos, visa o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Nos três primeiros anos o foco central é a 

alfabetização, posteriormente é expandido para a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura dos direitos humanos e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade. O ensino fundamental visa também o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, a aquisição de conhecimentos e habilidades 

e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. O ensino médio, 

por sua vez, é destinado a adolescentes em idade de 15 a 17 anos, e prevê a preparação para a 

conclusão do processo formativo da educação básica (MEC, 2013). 

A nova redação dada ao inciso I do artigo 208 da Carta Magna Brasileira, nos termos 

do Plano Nacional de Educação com apoio técnico e financeiro da União, o acesso a todas as 

etapas da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) ganhou força 

constitucional, agora para quase todo o conjunto da educação básica (excetuada a fase inicial 

da educação infantil, da creche). O texto assegura também a educação básica obrigatória e 

gratuita dos quatro aos 17 anos de idade (MEC, 2013). 

Outros subsídios que têm orientado as políticas públicas para a educação no Brasil são: 

as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica, Prova Brasil e Exame Nacional do 

Ensino Médio, definidas como constitutivas do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta 

de Cursos no País. Apesar de todos os questionamentos a esse tipo de avaliação, ainda não 

foram encontradas alternativas para o aperfeiçoamento das avaliações nacionais. Além disso, é 

proposta do Conselho Nacional de Educação (CNE) o estabelecimento de uma Base Nacional 

Comum que terá como um dos objetivos nortear as avaliações e a elaboração de livros didáticos 

e de outros documentos pedagógicos (MEC, 2013). 

A escola, face às exigências da educação básica, precisa ser reinventada: priorizar 

processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para 

diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de 

intervir e problematizar as formas de produção e de vida. A escola tem, diante de si, o desafio 

de sua própria recriação, pois tudo que a ela se refere constitui-se como invenção: os rituais 
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escolares são invenções de um determinado contexto sociocultural em movimento (MEC, 

2013). 

Uma consequência imediata da sociedade de informação é que a sobrevivência nesse 

ambiente requer o aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. Esse novo modo de ser requer 

que o aluno, para além de adquirir determinadas informações e desenvolver habilidades para 

realizar certas tarefas, deve aprender a aprender para continuar aprendendo. Essas novas 

exigências requerem um novo comportamento dos professores que devem deixar de ser 

transmissores de conhecimentos para serem mediadores, facilitadores da aquisição de 

conhecimentos, devem estimular a realização de pesquisas, a produção de conhecimentos e o 

trabalho em grupo. Essa transformação necessária pode ser traduzida pela adoção da pesquisa 

como princípio pedagógico (MEC, 2013). 

O compromisso com a permanência do estudante na escola é um desafio a ser assumido 

por todos, porque, além das determinações sociopolíticas e culturais, das diferenças individuais 

e da organização escolar vigente, há algo que supera a política reguladora dos processos 

educacionais como os fluxos migratórios, além de outras variáveis que se refletem no processo 

educativo. A escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os 

sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos tais como a 

realização de parceria com órgãos da assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, 

cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente (MEC, 

2013). 

A escola é a área institucional privilegiada para o encontro da educação e da saúde. 

Mousinho e Alves (2017) afirmam que a escola é um espaço para a convivência social e para o 

estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde pelo viés de uma Educação 

Integral. Sendo assim, o Programa Saúde na Escola (PSE) trouxe uma proposta visando 

integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira. O PSE, instituído por meio do Decreto Presidencial 

nº 6.286/2007 (BRASIL, 2007), representa uma política intersetorial e de integração entre os 

Ministérios da Saúde e MEC. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e 

educação com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública 

de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 
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A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das demais redes 

sociais para o desenvolvimento das ações do PSE implica mais do que ofertas de serviços num 

mesmo território, pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da conformação de 

redes de corresponsabilidade. A articulação entre escola e rede básica de saúde é a base do PSE. 

O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania 

e da qualificação das políticas públicas brasileiras (BRASIL, 2007). A partir de 2013, todos os 

municípios do país estão aptos a participar do PSE, podendo participar todas as equipes de 

Atenção Básica e as ações expandidas para as creches e pré-escolas, assim todos os níveis de 

ensino passam a fazer parte do Programa, conforme a Portaria nº 2.608/2013 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013).  

A Semana de Mobilização Saúde na Escola (Semana Saúde na Escola) foi redefinida 

através da portaria nº 798/2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Esta Semana deve ser 

realizada anualmente e é constituída por ações de promoção e de prevenção de agravos à saúde 

realizadas em estabelecimentos públicos de ensino em todo o território nacional com 

participação das equipes da Atenção Básica e das equipes das escolas. Poderão participar da 

Semana Saúde na Escola todos os estabelecimentos públicos de ensino do Distrito Federal, dos 

estados e dos municípios sem necessidade de prévia adesão. Para isso, as ações realizadas 

durante a Semana Saúde na Escola devem ser contabilizadas para o alcance das metas pactuadas 

no Termo de Compromisso do Programa, através de registro nos sistemas de monitoramento 

do PSE. O período de realização e o tema principal da Semana Saúde na Escola serão 

divulgados, anualmente, nos canais de comunicação do Ministério da Saúde e também por 

meios eletrônicos e/ou impressos de ampla circulação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

3.3 Fonoaudiologia no contexto da saúde e educação 

 

Montenegro e Queiroga (2017) ressaltam a importância da primeira infância como 

período crítico para o desenvolvimento da comunicação e por isso a necessidade do 

fonoaudiólogo junto ao Estado, para promover políticas públicas de acesso universal e 

igualitário que visem à promoção e à proteção da saúde da comunicação e reabilitação dos 

distúrbios de linguagem. A prevenção é, portanto, apontada como um fator de extrema 

importância no combate às dificuldades de aprendizagem. Casella, Amaro e Costa (2011) 

ressaltam que há grandes chances de sucesso nos casos em que a dificuldade da criança é 
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precocemente identificada e tratada, devido à presença de maior neuroplasticidade nos 

primeiros anos da infância, ou seja, à maior adaptação funcional ou estrutural que permite 

aquisição do conhecimento.   

A Organização Mundial de Saúde classifica saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” 

(BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, s./d). A respeito desse conceito, Andrade (2000) refere que é fundamental considerar 

os aspectos da fala, da linguagem oral e escrita e da audição como atributos da saúde. As 

manifestações das patologias fonoaudiológicas comprometem a competência e o desempenho 

comunicativo verbal, não verbal, intra e interpessoal, gerando sofrimento e insucesso social e 

interferem na qualidade de vida do indivíduo.  

O SUS, através da Lei nº 8.080/1990 (BRASIL, 1990), promoveu uma mudança de 

paradigma na atenção à saúde no Brasil. A fonoaudiologia, inserida junto às equipes de saúde, 

vem contribuindo na consolidação das políticas públicas de saúde promovendo, prevenindo, 

reabilitando e aperfeiçoando a comunicação humana através dos princípios de integralidade, 

equidade e universalidade do SUS. A profissão do fonoaudiólogo foi regulamentada pela Lei 

nº 6.965/1981 (BRASIL, 1981), definindo-o como profissional com graduação plena em 

fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área 

de comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de 

fala e audição. 

Segundo as diretrizes curriculares do MEC (CNE, 2002), os objetivos da formação do 

fonoaudiólogo são: 

a) dotá-lo de conhecimentos sobre motricidade oral, voz, fala, linguagem oral e escrita e da 

audição, e os métodos clínicos utilizados para prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar os 

distúrbios da linguagem (oral e escrita), audição, voz e sistema sensório motor oral;  

b) compreender a constituição do humano, as relações sociais, o psiquismo, a linguagem, a 

aprendizagem, o estudo deste processo como condição para a compreensão da gênese e da 

evolução das alterações fonoaudiológicas;  

c) apreender as dimensões e processos fonoaudiológicos em sua amplitude e complexidade;  

d) avaliar, diagnosticar, prevenir e tratar os distúrbios pertinentes ao campo fonoaudiológico 

em toda extensão e complexidade;  
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e) apreender e elaborar criticamente o amplo leque de questões clínicas, científico-filosóficas, 

éticas, políticas, sociais e culturais implicadas na atuação profissional do fonoaudiólogo, 

capacitando-se para realizar intervenções apropriadas às diferentes demandas sociais;  

f) possuir uma formação científica, generalista, que permita dominar e integrar os 

conhecimentos, atitudes e informações necessários aos vários tipos de atuação em 

fonoaudiologia;  

g) reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência 

entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema;  

h) desenvolver, participar e/ou analisar projetos de atuação profissional disciplinares, 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares;  

i) possuir recursos científicos, teórico-práticos e éticos que permitam a atuação profissional e 

reavaliação de condutas;  

j) conquistar autonomia pessoal e intelectual necessárias para empreender contínua formação 

profissional;  

k) situar a fonoaudiologia em relação às outras áreas do saber que compõem e compartilham 

sua formação e atuação;  

l) observar, descrever e interpretar de modo fundamentado e crítico as situações da realidade 

que concernem ao seu universo profissional;  

m) pensar sua profissão e atuação de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como 

uma forma de participação e contribuição social;  

n) conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos;  

o) utilizar, acompanhar e incorporar inovações técnico-científicas no campo fonoaudiológico.  

A formação do fonoaudiólogo deverá ainda atender ao sistema de saúde vigente no país, 

a atenção integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra 

referência e o trabalho em equipe (CNE, 2002). A inserção da fonoaudiologia no SUS deu-se 

em meados dos anos 1980, sendo a maioria dos fonoaudiólogos lotados nos Centros de Saúde 

(porta de entrada do Sistema), porém sua atuação manteve-se clínica, gerando insatisfação tanto 

dos fonoaudiólogos quanto da instituição pública. Com o tempo, a fonoaudiologia começou a 

organizar seus ambulatórios, levando em consideração a pressão da demanda reprimida, e 

também iniciou a inserção nos demais serviços dessas instituições, organizando propostas de 
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ações nos programas de pediatria e puericultura, saúde do adolescente, saúde da mulher, do 

trabalho e do idoso (MOREIRA; MOTA, 2009). 

Atualmente, a fonoaudiologia no SUS abrange desde a Atenção Básica até a 

especializada, na média e alta complexidade, atuando em diversas políticas públicas. A elevada 

ocorrência das patologias relacionadas à comunicação na população faz com que a inserção do 

fonoaudiólogo junto às equipes multiprofissionais seja fundamental para promover, prevenir, 

reabilitar e aperfeiçoar a comunicação humana (SISTEMA DE CONSELHOS DE 

FONOAUDIOLOGIA, 2015).  

Apesar de estudos recentes mostrarem um aumento da oferta de profissionais 

fonoaudiólogos tanto no SUS de forma geral como no nível primário de atenção à saúde 

(SOUSA et al., 2017), a oferta de cuidados fonoaudiológicos no SUS ainda é escassa frente ao 

crescimento da demanda por assistência fonoaudiológica (MIRANDA et al., 2015). O 

crescimento da demanda é um fator que preocupa a maioria dos serviços de fonoaudiologia do 

SUS, gerando alto fluxo de pacientes e fila de espera. O período de espera para atendimento 

está relacionado ao agravamento das alterações de saúde apresentadas, atrasando mais o 

desenvolvimento das habilidades comunicativas, reduzindo as expectativas de um diagnóstico 

favorável e de uma resolubilidade rápida (CORREA; ARAKAWA; MAXIMINO, 2016). 

Segundo o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia (2015), a atuação do fonoaudiólogo 

em ambulatórios de reabilitação do SUS e atenção secundária de saúde engloba as ações 

voltadas ao estudo, pesquisa, promoção, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamentos dos 

distúrbios relacionados à audição, fala, linguagem oral e escrita, motricidade orofacial e voz. O 

profissional atua também na construção de estratégias de planejamento e gestão em saúde, com 

vistas a intervir nas políticas públicas, nos problemas relacionados à saúde da população em 

geral ou de determinado grupo, bem como atuar na atenção à saúde, nas esferas de promoção, 

prevenção, educação e intervenção (SISTEMA DE CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA, 

2015). 

Longo et al. (2017) afirmam que existem poucos estudos que caracterizaram a demanda 

pelo serviço de fonoaudiologia e essa carência de informações epidemiológicas na área dificulta 

o planejamento e organização de ações mais eficazes de prevenção da saúde fonoaudiológica. 

Esses poucos estudos referem que a maior parte dos usuários do serviço de fonoaudiologia no 

SUS são crianças de cinco a 10 anos de idade, do sexo masculino, as principais queixas estão 

relacionadas a alterações de linguagem oral e/ou escrita e a maior parte dos encaminhamentos 
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aos serviços de fonoaudiologia depende da forma como ele foi estruturado, podendo vir do 

próprio serviço de saúde ou da educação. Raghavan et al. (2018) também referem que as fontes 

de dados existentes ainda são inadequadas para estabelecer taxas confiáveis de incidência, 

prevalência e desfechos para distúrbios de fala e linguagem em nível populacional.  

Conforme apresentado anteriormente, estudo realizado por Dadalto et al. (2012) 

encontraram 30,4% das crianças de ensino fundamental das escolas municipais de Vila Velha 

(Espírito Santo) apresentando algum tipo de alteração na comunicação. Angst et al. (2015) 

referem uma alta prevalência das alterações fonoaudiológicas em pré escolares da rede pública 

de Santa Maria (Rio Grande do Sul). Esses autores encontraram em sua pesquisa 31,30% de 

escolares com alteração de motricidade orofacial, 21,37% de escolares com alteração de fala e 

4,58% com alteração de linguagem. Caldeira et al. (2012) encontrou em seu estudo 33,7% de 

alterações de fala em crianças do primeiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de 

Montes Claros (Minas Gerais).  

Segundo Lopes (2017) um dos maiores desafios do fonoaudiólogo no Brasil é a 

utilização de instrumentos de avaliação que apresentem informações sobre normas e padrões, 

conforme recomendações do DSM-V (APA, 2014). Um instrumento que pode ser utilizado com 

objetivo de se obter uma comunicação efetiva, por meio de uma linguagem comum e unificada 

na descrição das condições de saúde, funcionalidade e incapacidade de indivíduos são os 

modelos classificatórios CIF e CIF-CJ. Esses modelos trabalham dentro de um paradigma 

biopsicossocial, integra características dos modelos médico e social, fornecendo uma visão 

coesa das perspectivas biológica, individual e social da saúde. Esses modelos e suas 

perspectivas possibilitam a compreensão de que a doença possa ser o resultado de alterações da 

funcionalidade e não a causadora dessas alterações, além de permitir a visualização da 

influência que o contexto em que a pessoa vive possa ter na incapacidade gerada pela doença 

(APA, 2014). A percepção desses aspectos é fundamental para a realização de um trabalho de 

qualidade na assistência à saúde integrada. 

A padronização dos sujeitos permite a comparação dos resultados. Neste sentido, 

Borges, Medeiros e Lemos (2018) buscaram caracterizar o desempenho, em aspectos 

fonoaudiológicos, de pacientes ambulatoriais segundo as categorias da CIF-CJ. Segundo os 

autores, dentro do universo da fonoaudiologia, o uso tanto da CIF quanto da CIF-CJ ainda é 

pouco sistematizado, principalmente em trabalhos de literatura brasileira e na prática diária dos 

profissionais. Em sua pesquisa, foram incluídos 180 prontuários e, das 168 categorias pré-

selecionadas, 65 foram identificadas. Para as Funções do Corpo, 13 itens foram verificados, 
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sendo a categoria com mais frequência referida a que se observa deficiência de funções mentais 

da linguagem. Para as 34 categorias identificadas pertencentes às Atividades e Participação, as 

mais frequentemente apontadas como dificuldade foram: aprender a ler, desempenho e 

realização das tarefas domésticas e desempenho. Das 18 categorias dos Fatores Ambientais, a 

descrita na maior parte dos relatórios como barreira foram a atitudes individuais de conhecidos, 

pares, colegas, vizinhos e membros da comunidade (BORGES; MEDEIROS; LEMOS, 2018). 

A fonoaudiologia como ciência que transita tanto nas áreas das Ciências Humanas 

quanto das Ciências Biológicas, tem muito a contribuir na conjuntura político educacional do 

Brasil. Para isso, necessita ampliar e melhorar a produção cientifica em sua área de atuação, 

elaborando procedimentos de intervenção baseados em evidências que possibilitem 

instrumentalizar o profissional de fonoaudiologia e também o professor (seu interlocutor na 

escola, importante ambiente que a criança que atende frequenta), além de fortalecer as redes de 

apoio e informação às famílias, aos profissionais envolvidos, educadores e empregadores 

(CAPELLINI; NAVAS, 2009). Pagliarin et al. (2017) ressaltam a importância das PBE 

argumentando que as contribuições de abordagem neuropsicológica, tanto no contexto 

avaliativo quanto no de intervenção preventiva ou remediativa, possibilitam ao fonoaudiólogo 

contribuir para a promoção da saúde, estimulando e potencializando o desenvolvimento 

comunicativo em continuo saúde-doença, prevenindo que pacientes agravem seus quadros em 

todas as áreas-base da fonoaudiologia (linguagem, voz, motricidade orofacial e audição), 

destacando-se sua aplicabilidade para o fonoaudiólogo educacional (PAGLIARIN et al., 2017). 

A prevenção tem sido apontada como um fator de extrema importância no combate às 

dificuldades de aprendizagem, uma vez que há grandes chances de sucesso nos casos em que a 

dificuldade da criança é precocemente identificada, além da presença de maior 

neuroplasticidade nos primeiros anos da infância, ou seja, uma maior adaptação funcional ou 

estrutural que permite aquisição do conhecimento (CASELLA; AMARO; COSTA, 2011). 

Sendo a educação escolar no Brasil um direito de todos e garantido pela Constituição 

da República Federativa do Brasil (BRASIL, 2017), o CFF, através da Resolução CFFa nº 387 

(CFF, 2010), dispõe sobre as atribuições e competências do profissional especialista em 

fonoaudiologia educacional. Nesta Resolução, enfatiza que o fonoaudiólogo educacional visa à 

promoção de ações de educação dirigidas à comunidade escolar nos diferentes ciclos de vida, 

levando-se em consideração a realidade socioeducacional dos indivíduos envolvidos, a partir 

de estudos que envolvam o contexto de saúde e educação daquela população (CFF, 2010). 
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Porém, nem sempre o fonoaudiólogo que atuava no ambiente escolar tinha esse 

entendimento da fonoaudiologia educacional. No início, seu foco estava na detecção e 

intervenção clínica remediadora de problemas já existentes, o que transformava a população 

escolar em um conjunto de potenciais pacientes (QUEIROGA; ZORZI; GARCIA, 2015). 

Desde 2005, o entendimento de fonoaudiologia educacional vem gradativamente abrindo novos 

espaços para a fonoaudiologia que passou a se preocupar em promover, de forma otimizada, o 

desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita dos escolares. Seguindo esse 

princípio, o fonoaudiólogo, em sua ação educacional, deve ter como prioridade os principais 

problemas enfrentados pela educação, com especial atenção para a grande limitação em garantir 

uma alfabetização e um letramento capazes de garantir um domínio funcional da linguagem 

escrita, ou seja, certas competências fundamentais em leitura e escrita (QUEIROGA; ZORZI; 

GARCIA, 2015). 

Historicamente, a fonoaudiologia sempre teve um estreito vínculo com a área da 

educação, apesar de ter se estabelecido na área da saúde. O fonoaudiólogo educacional tem 

como principal objetivo colaborar com o processo educativo, já que os processos voltados à 

promoção da saúde estão atrelados à qualidade de ensino. O fonoaudiólogo poderá atuar em 

redes públicas e no setor privado de ensino em todos os níveis de modalidade, inclusive nas 

esferas administrativas e no terceiro setor (SISTEMA DE CONSELHOS DE 

FONOAUDIOLOGIA, 2015). O guia norteador da atuação do fonoaudiólogo educacional 

estabelece cinco eixos das ações desenvolvidas pelo fonoaudiólogo na escola, são eles: 

acolhimento da demanda, análise da situação institucional, proposição de estratégias, 

implantação das propostas e monitoramento das ações. Além disto, ele poderá atuar em gestão, 

em pesquisas e ações intersetoriais (SISTEMA DE CONSELHOS DE FONOAUDIOLOGIA, 

2016). 

O profissional do campo da fonoaudiologia pode contribuir para uma política escolar ao 

inserir-se no PSE. Uma das ações citadas pelo Decreto Presidencial nº 6.286/2007 (BRASIL, 

2007) é a avaliação da audição (triagem auditiva). Outra contribuição do fonoaudiólogo que faz 

parte da equipe do PSE é trocar conhecimentos com a equipe escolar (professores, pais, 

escolares e demais profissionais das instituições educacionais), fazendo com que este público 

amplie o conhecimento a respeito da promoção e prevenção à saúde fonoaudiológica. Assim, 

recomenda-se a inserção do fonoaudiólogo no projeto pedagógico da escola, a fim de também 

contribuir para a definição de diretrizes voltadas à linguagem oral e escrita dos discentes. O 

profissional da educação, capacitado, passa a ter outro olhar e conduta com relação aos alunos 
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com baixo desempenho escolar, com dificuldades de leitura e escrita, alterações da 

comunicação oral (gagueira, atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, entre outros), da 

voz (rouquidão, entre outros) e da motricidade orofacial. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Nesta seção será descrito o desenho metodológico desta pesquisa, os aspectos éticos, a 

população e a amostra (com os critérios de inclusão e exclusão), caracterização do local onde 

aconteceu o estudo, e procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

4.1 Desenho metodológico 

 

A abordagem deste estudo é qualitativa. Segundo Minayo e Deslandes (1994), a 

abordagem qualitativa responde a um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

aprofundando-se no mundo dos significados das ações e relações humanas. Porém, o conjunto 

de dados quantitativos e qualitativos não se opõem, na verdade, eles se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia 

(MINAYO; DESLANDES, 1994). 

É um estudo retrospectivo do tipo descritivo. Para Gil (2008) as pesquisas descritivas 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Dentre as 

pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um 

grupo. Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de 

relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. O estudo 

retrospectivo, por sua vez, é uma investigação sobre o passado, segundo Freire e Pattussi 

(2018). O investigador identifica os membros do coorte a partir dos registros de uma exposição 

previa e os dados de interesse do estudo podem ser coletados através de pesquisas em arquivos 

ou por anamnese (FREIRE; PATTUSSI, 2018).  
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4.2 Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo (CEP/UNIFESP) sob número de parecer nº 0657/2018 (Anexo A). Conforme 

solicitado, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

que encontra-se no Apêndice A, e a pesquisadora responsável pelo estudo assinou a Declaração 

de Sigilo e Anonimato, que encontra-se no Apêndice B. 

O projeto também teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão sob o 

número do processo administrativo 1.681/2018, apresentada no Anexo B. 

 

4.3 População e amostra 

 

Os dados foram coletados a partir dos prontuários do serviço de fonoaudiologia do 

Centro de Especialidades Pediátricas de Cubatão, no período de janeiro a dezembro de 2017. A 

demanda do referido serviço de saúde é constituída por crianças e adolescentes de zero a 17 

anos e 11 meses que buscam o equipamento por meio de encaminhamento de profissionais da 

área da educação ou por outros profissionais de saúde. 

De um total de 315 prontuários, 247 foram catalogados em um banco de dados. Os 

prontuários não catalogados (22%) foram aqueles que estavam incompletos ou pertenciam a 

crianças que não devolveram o TCLE assinado por um dos pais/responsáveis após três 

tentativas, sendo este o critério de exclusão da amostra. 78% prontuários atenderam ao critério 

de seleção (conter dados sobre sexo, idade, escola, ano escolar, e relatório de encaminhamento 

e hipótese diagnóstica) e neste caso foram incluídos na amostra. 

No referido ambulatório, o prontuário fonoaudiológico é separado do prontuário médico 

e psicológico. Dessa forma, as crianças atendidas no serviço podem possuir até três prontuários 

diferentes, sendo um para cada especialidade. Cada prontuário fonoaudiológico é arquivado 

dentro de envelope de tamanho A4, com uma pequena ficha de identificação no anverso, na 

qual são colocados dados como número do cartão SUS da criança, número de prontuário 

fonoaudiológico e dados principais (nome completo, data de nascimento, idade, escola, ano 

escolar e período de estudo, nome do responsável com telefone e a hipótese diagnóstica). Dentro 
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do envelope encontra-se o encaminhamento ao atendimento fonoaudiológico, os exames que 

realizou (médico e/ou psicológico), uma folha de triagem, uma folha referente ao plano 

terapêutico designado para a criança, a evolução da terapia, entre outros documentos. 

Os relatórios de encaminhamentos provenientes de outros serviços de saúde são 

apresentados na forma da folha de “referência e contra referência” usada pelo SUS. Molini-

Avejonas, Estevam e Couto (2015) afirmam que o atendimento nas redes de saúde é realizado 

de forma mais eficaz e integral quando se possui um sistema de referência e contra referência 

efetivo. Segundo os autores, entende-se por referência o encaminhamento de um paciente da 

atenção primária para um serviço de maior complexidade, quando ele necessita de um 

atendimento mais especializado. A contra referência ocorre quando o paciente é encaminhado 

novamente ao nível de atenção primária, na sua unidade básica de saúde de referência. 

Os encaminhamentos escolares normalmente são apresentados em folhas de tamanho 

A4, timbradas com o nome do colégio, contendo os dados da criança (nome, idade, ano escolar) 

e o motivo do encaminhamento propriamente dito. Contudo, não existe uma forma padrão para 

os encaminhamentos provenientes de escolas, alguns são redigidos em letra cursiva, outros 

impressos (digitados em computador); alguns são assinadas pelo professor da criança e pelo 

orientador da escola, outros somente pelo orientador; e alguns contém copias de atividades 

realizadas pela criança em sala de aula, anexadas ao encaminhamento. 

Os dados analisados na presente pesquisa foram retirados dos prontuários e 

encaminhamentos para atendimento no supracitado Ambulatório Central de Especialidades 

Pediátricas de Cubatão. As variáveis identificadas para o estudo foram sexo, idade, escola, ano 

escolar, hipótese diagnóstica e relatório de encaminhamento, conforme colocado anteriormente. 

Ainda que os dados estejam à disposição da Secretaria de Saúde do Município, a análise dos 

prontuários fonoaudiológicos não é costumeiramente realizada nos serviços de saúde, que foca-

se na administração e planejamento das ações em saúde fonoaudiológica. 
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4.4 Caracterização do local de estudo 

 

Cubatão é um município do estado de São Paulo, situado na Costa da Mata Atlântica. 

A população do município estimada no ano de 2019 é de 130.705 habitantes. A cidade ocupa 

142,3 km² de área, o que resulta numa densidade demográfica de 830,91 habitantes/km². É o 

único município da Baixada Santista que não é litorâneo (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE], 2019). Limites geográficos do município estão 

apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1 - Limites geográficos do município de Cubatão 

 

Fonte: Cubatão, SP (2019). 

 

Com um grande parque industrial, Cubatão enfrentou no passado a ameaça constante 

da poluição. Na década de 1980, foi considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a 

cidade mais poluída do mundo. Contudo, com a união de indústrias, comunidade e governo, a 

cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes no ar. Por isso, em 1992, recebeu da 

ONU o título de “Cidade-símbolo da Recuperação Ambiental” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUBATÃO, s./d.). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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Em 2019, o município contava com 43 escolas de ensino fundamental, totalizando 

16.425 matriculas (IBGE, 2019). Com base nos resultados da Prova Brasil 2015, 62% dos 

alunos de 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Cubatão aprenderam o 

adequado na competência de leitura e interpretação de textos. Os resultados do Brasil no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostraram uma queda de pontuação nas 

três áreas avaliadas: ciências, leitura e matemática. A queda de pontuação também refletiu uma 

queda do Brasil no ranking mundial: o país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura 

e na 66ª colocação em matemática (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2016). 

Quanto ao sistema de saúde, o município conta com 18 Centros de Saúde Comunitários, 

seis ambulatórios de especialidades médicas, um Centro de Especialidades Odontológica, dois 

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, três Prontos Socorros, três Unidades Básicas 

de Saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento e um hospital (CNES, 2019). A prefeitura de 

Cubatão contava, em 2017, com nove fonoaudiólogas em seu quadro estatutário, todas lotadas 

na secretaria de saúde do município, sendo seis no Ambulatório Central de Especialidades 

Pediátricas, duas fonoaudiólogas no Centro de Saúde do Trabalhador realizando audiometria 

ocupacional e uma fonoaudióloga no Programa de Saúde da Família. Além desses profissionais, 

o município contava também com duas fonoaudiólogas contratadas para trabalhar na Casa da 

Esperança de Cubatão e mais duas contratadas para o Programa de Saúde da Família. Segundo 

consta na página do CNES (2019), havia 22 fonoaudiólogas atendendo no sistema de saúde 

pública deste município. Porém, é possível que esse dado se encontre sem atualização. 

O Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão situa-se na avenida 

Martins fontes, 132, altos, no bairro da Vila Nova do referido município. Em 2017, a equipe do 

serviço era formada por fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

nutricionista e médicos (pediatra, alergista infantil, nutrólogo infantil, endocrinologista infantil, 

neurologista infantil, psiquiatra infantil e cirurgião infantil) (CNES, 2019). Completava a 

equipe recepcionistas, equipe de limpeza e chefias (CNES, 2019).  O Ambulatório possui 10 

consultórios, uma sala de reunião, uma recepção, três salas de “chefia” e uma copa1. 

  

                                                           
1 Essas informações tem como referência a experiência de campo da pesquisadora. 
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A demanda pelo atendimento fonoaudiológico do Ambulatório Central de 

Especialidades Pediátricas de Cubatão é encaminhada tanto da área da educação (escolas) 

quanto de outros serviços de saúde, não sendo permitido demanda espontânea. O Serviço atende 

uma população infantojuvenil de zero a 17 anos e 11 meses, com patologias de origem primárias 

de fonoaudiologia. São atendidos, em média, mais de 300 novos casos por ano. 

Para agendamento de atendimento fonoaudiológico, os pais e/ou responsável da 

criança/adolescente devem comparecer à recepção do ambulatório com o encaminhamento (da 

área da saúde ou educação) e o cartão SUS da criança. A partir de então, é agendado o dia e 

horário da primeira consulta individual com uma das seis fonoaudiólogas do ambulatório. Este 

primeiro atendimento deve acontecer em até 15 dias. Na primeira consulta é aberto o prontuário 

fonoaudiológico e preenchida a ficha de identificação, realizada uma anamnese com questões 

abertas sobre história pregressa, desenvolvimento motor e de linguagem da criança, saúde, 

histórico familiar e escolar, entre outros. Também é colhida a queixa principal e realizada uma 

primeira triagem para verificar se o caso é eletivo ao setor. Essa primeira triagem dura de 30 a 

40 minutos e, se necessário, é reagendado mais um dia para triagem. 

A triagem é direcionada conforme a queixa colhida e aborda questões sobre os aspectos 

de fala, linguagem oral (fonologia, morfossintaxe e semântica), da leitura e escrita, do sistema 

miofuncional orofacial, da fluência e da voz e são feitas avaliações específicas para os referidos 

aspectos. Depois da triagem, é traçada a hipótese diagnóstica e realizado o encaminhamento 

considerado mais adequado. Todos os procedimentos são realizados por fonoaudiólogo do 

Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão e todas as informações são 

registradas no prontuário da criança.  

Nos casos eletivos ao setor, é realizada a hipótese diagnóstica da criança e a partir desta 

hipótese, ela será encaminhada para um dos grupos de estimulação fonoaudiológica (grupo de 

estimulação de fala e linguagem; grupo de estimulação de fala; grupo de estimulação de leitura 

e escrita; grupo de estimulação de aprendizagem; grupo de disfonia; grupo de disfluência ou 

grupo de motricidade orofacial) e levará a devolutiva ao profissional que solicitou o 

encaminhamento. Nos casos não eletivos ao setor, como quando a patologia fonoaudiológica é 

secundária a uma primeira patologia (Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista, 

Deficiência Auditiva e outras deficiências), a criança é encaminhada para outro serviço da 

prefeitura (Casa da Esperança de Cubatão) ou, se a criança não apresentar nenhuma alteração 

fonoaudiológica no momento da triagem, ela será dispensada do acompanhamento 
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fonoaudiológico. Em todos os casos, levará a devolutiva ao profissional que solicitou o 

atendimento. 

 

4.5 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

A coleta de dados foi realizada a partir dos prontuários dos usuários do serviço de 

fonoaudiologia do referido ambulatório através de uma pesquisa documental. O período de 

2017 foi escolhido por ser o mais recente e abrangido no tempo de curso deste projeto de 

mestrado, com vistas a englobar uma amostra mais fidedigna quanto à atualidade.  

Dos prontuários foram coletados os seguintes dados: número de pacientes que iniciaram 

o atendimento no ano de 2017 (315 pacientes), sexo, idade no início do atendimento 

(classificada pelas seguintes faixas etárias: primeira infância: zero a cinco anos e 11 meses; 

segunda infância: de seis a 10 anos e 11 meses; e maiores de 11 anos), escola frequentada e 

período escolar em que a criança se encontrava (não matriculados, educação infantil e educação 

fundamental), além do fluxo do encaminhamento (de profissional da saúde ou da educação), a 

hipótese diagnóstica e os motivos da consulta (queixa inicial) relatadas no encaminhamento. 

Nesta pesquisa não foram analisados os desfechos dos atendimentos. Todos os dados foram 

colocados numa planilha de Excel para análise de conteúdo.  

As hipóteses diagnósticas descritas nesta pesquisa foram classificadas de acordo com o 

“Guia de Consulta Rápida da CID-10 pelo Fonoaudiólogo” publicado pelos Conselhos de 

Fonoaudiologia (2007) visando uma padronização da nomenclatura. Na literatura, assim como 

em artigos publicados, são encontradas nomenclaturas diferentes para alterações 

fonoaudiológicas. Portanto, as hipóteses diagnósticas foram categorizadas neste estudo como:  

a) Alteração fonológica: dificuldade de fala, caracterizada pelo uso inadequado dos sons, de 

acordo com a idade e com as variações regionais, que podem envolver erros na produção, 

na percepção ou na organização dos sons, comprometendo a inteligibilidade de fala; 

b) Disfluência: rupturas involuntárias do fluxo da fala, caracterizadas por repetições de sons e 

de sílabas, prolongamentos de sons, bloqueios, pausas extensas e intrusões nas palavras; 

c) Alteração da linguagem oral: as manifestações podem não ser desviantes do 

desenvolvimento típico (atraso na aquisição e desenvolvimento de linguagem) e podem 
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apresentar as seguintes características na compreensão e/ou na produção da língua oral - 

simplificações fonológicas, vocabulário restrito, estruturação gramatical simplificada; 

d) Alteração de motricidade orofacial: alterações de respiração, mastigação, deglutição e 

ceceio; 

e) Alteração de linguagem escrita: alterações nas habilidades cognitivo-linguísticas e que, 

comprometem as atividades de leitura e de produção da escrita; 

f) Disfonia: distorções vocais provenientes da fonte glótica (sinal laríngeo) como aquelas 

provenientes do filtro (ressonância do trato vocal); 

g) Sem alterações fonoaudiológicas; 

h) Mais de uma alteração: apresenta mais de uma alteração das citadas anteriormente; 

i) Não eletiva ao setor: crianças que não são de patologia primária, ou seja, que apresentam 

uma patologia de base como Transtorno do Expecto Autista, Deficiência Auditiva, 

Deficiência Intelectual, entre outros. 

Os relatórios de encaminhamento pela escola, num total de 166, foram submetidos à 

análise de conteúdo segundo Bardin (2016). Os procedimentos para a análise do conteúdo, 

segundo a autora, devem  ser organizadas em três fases: a primeira fase, chamada de pré analise, 

é a fase da organização e da leitura flutuante do material; a segunda fase, chamada de exploração 

do material, trata-se da fase de codificação, decomposição ou enumeração do material; e a 

terceira e última fase, chamada de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, é a fase no 

qual os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos e válidos, com uso de 

quadros de resultado, diagrama, figuras ou modelos. Os resultados devem ser submetidos a 

provas estatísticas e testes de validação. Por fim, pode-se propor inferências e adiantar 

interpretações a proposto dos objetivos previstos e/ou descobertas inesperadas, além de 

possibilitar realização de novas análises (BARDIN, 2016). 

A análise de conteúdo foi realizada a partir de três categorias, que serão descritas a 

seguir. As categorias foram selecionadas a partir da leitura e releitura do material, com foco no 

objetivo do trabalho. Sendo assim, acredita-se ser importante que a escolha destas categorias 

não seja feita a priori, mas sim selecionadas a partir do estudo aprofundado dos dados 

coletados. Foram analisadas as características que mais se sobressaíram e chamaram mais 

atenção durante a leitura dos encaminhamentos escolares. 
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As informações fornecidas pelos relatórios foram transcritas utilizando exatamente as 

palavras do informante. A investigação levantou as seguintes categorias não apriorísticas:  

a) Categoria 1: queixas referentes as alterações fonoaudiológicas propriamente ditas. Inclui 

queixas referentes a alterações de fala, alteração de linguagem oral, alteração de linguagem 

escrita, alteração de voz, alteração de fluência (gagueira), alteração de motricidade orofacial 

e solicitação de avaliação fonoaudiológica.  

Exemplos: 

 fala/fonologia: por exemplo “troca sons na fala”; 

 fluência: por exemplo: “ele gagueja, apresenta hesitações e repetições”; 

 linguagem oral: por exemplo “ele come letras, troca palavras e tem dificuldade na 

formação de frases” e “ele não fala”; 

 motricidade orofacial: por exemplo “interposição da língua e mastiga errado”; 

 linguagem escrita: por exemplo “ele tem dificuldade para ler e escrever”; 

 voz: por exemplo “rouquidão”; 

 mais de uma queixa: por exemplo “gagueja e fala errado”. 

b) Categoria 2: queixas referentes ao comportamento do escolar em sala de aula. Inclui queixas 

referentes a timidez, insegurança, desinteresse, desanimo, imaturidade, dificuldade de 

interação, dificuldade de concentração, desorganização, agitação, ansiedade, agressividade, 

falta de autonomia, assiduidade, estado de humor variável; 

c) Categoria 3: queixas referentes ao baixo rendimento escolar e/ou aprendizado do aluno. 

Inclui queixas referentes a dificuldade de aprendizagem generalizada, desatenção 

defasagem escolar, dificuldades escolares generalizadas, dificuldade de alfabetização e 

dificuldade de fixação de conteúdo, dificuldade em reconhecer números e letras, baixo 

rendimento escolar.  

Após a análise dos dados, foi proposto como produto técnico desta pesquisa uma 

padronização dos encaminhamentos escolares visando facilitar essa tarefa para profissionais da 

educação e favorecer melhor análise fonoaudiológica da criança encaminhada. Essa 

padronização e primeira atividade de prevenção da saúde fonoaudiológica será realizada junto 

ao PSE do referente município com vista de proporcionar um melhor intercambio entre as duas 

secretarias municipais (Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação) e, principalmente 

promover a saúde fonoaudiológica do escolar. 
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção serão descritos os resultados obtidos com esta pesquisa. Primeiramente foi 

caracterizado o perfil da amostra pesquisada, descrevendo sexo (feminino e masculino), faixa 

etária (crianças de zero a cinco anos; crianças de seis a 10 anos; e maiores de 11 anos), 

escolaridade (não matriculado; educação infantil; ensino fundamental) e hipótese diagnóstica 

desta população (alteração fonológica; alteração de linguagem oral; alteração de linguagem 

escrita; alteração de motricidade orofacial; disfonia e disfluência). Em seguida foi pesquisado 

o processo de encaminhamento ao serviço de fonoaudiologia e suas relações com o perfil da 

população estudada. E por fim, realizou-se a análise de conteúdo dos relatórios escolares, tendo 

como tema de estudo o motivo do encaminhamento escolar ao setor de fonoaudiologia e as 

diferenças encontradas nestes relatórios quanto aos diversos anos de escolaridade. 

 

5.1 Perfil da população 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes ao perfil da população estudada, por meio 

dos 247 prontuários validados na pesquisa. 
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Tabela 1 – Perfil da população estudada 

Características 
Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa (%) 

Sexo 

Masculino 158 64 

Feminino 89 36 

Total 247 100 

Faixa etária 

0-5 anos  83 34 

6-10 anos 149 60 

Acima de 11 anos 15 6 

Total 247 100 

Escolaridade 

Não matriculado 5 2 

Educação infantil  96 39 

Ensino fundamental   146 59 

Total 247 100 

Hipótese 

Diagnóstica 

Alteração fonológica 84 34,0 

Disfluência 7 3,0 

Alteração de linguagem oral 5 2,0 

Alteração de motricidade orofacial 11 5,0 

Alteração de linguagem escrita 64 26,0 

Disfonia 2 1,0 

Disfluência + disfonia 1 0,4 

Disfluência + alteração fonológica 6 2,4 

Disfluência + alteração de linguagem 

oral + alteração de motricidade 

orofacial 

1 0,4 

Alteração fonológica + alteração de 

linguagem escrita 

21 8,4 

Alteração fonológica + alteração de 

linguagem escrita + disfluência 

1 0,4 

Alteração fonológica + linguagem 

oral 

12 4,8 

Alteração fonológica + alteração de 

linguagem oral + linguagem escrita 

2 0,8 

Alteração fonológica + alteração de 

motricidade orofacial 

6 2,4 

Alteração de linguagem oral + 

linguagem escrita 

9 3,6 

Disfluência + alteração de linguagem 

escrita 

1 0,4 

Sem alteração fonoaudiológica 8 3,0 

Não eletivo ao setor 6 2,0 

Total 247 100 
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5.1.1 Quanto ao sexo 

 

Dos 247 prontuários analisados, a pesquisa identificou 158 pacientes do sexo masculino 

(64%) e 89 pacientes do sexo feminino (36%), encaminhados para o setor de fonoaudiologia 

do Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas da Prefeitura Municipal de Cubatão. 

Resultados são apresentados graficamente na Figura 2. 

 

Figura 2 – População segundo sexo 

 

 

5.1.2 Quanto à idade 

 

Quanto à idade, a pesquisa revelou que a maior parte do público encaminhado para o 

setor de fonoaudiologia do Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Município de 

Cubatão encontrava-se na faixa etária entre seis e 10 anos de idade. Resultados estão 

apresentados graficamente na Figura 3. 
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Figura 3 – População segundo idade 

 

 

5.1.3 Quanto à escolaridade 

 

Quanto à escolaridade, a maior parte da população encaminhada para atendimento 

fonoaudiológico do Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Município de Cubatão, 

encontrava-se no ensino fundamental, seguido pela educação infantil e não matriculados, 

conforme pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4 – População segundo escolaridade 
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5.1.4 Quanto à hipótese diagnóstica 

 

A hipótese diagnóstica prevalente na pesquisa foi alteração fonológica, seguida de 

alteração de leitura e escrita (Figura 5). 

 

Figura 5 – População segundo hipótese diagnóstica 

 

 

A Tabela 2 apresenta resultados comparativos das hipóteses diagnósticas segundo sexo, 

faixa etária e escolaridade. Nesta tabela é possível observar que as crianças que apresentam 

mais de uma hipótese diagnóstica encontram-se na faixa etária de seis a 10 anos e cursam o 

ensino fundamental. 
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Tabela 2 –Hipóteses diagnósticas segundo sexo, idade e escolaridade 

 

Variável 

Alteração 

fonológica 

(%) 

Disfluência 

(%) 

Alteração de 

línguagem 

oral (%) 

Alteração de 

motricidade 

orofacial (%) 

Alteração de 

línguagem 

escrita (%) 

Disfonia 

(%) 

Sem 

alteração 

(%) 

Não 

eletivo 

(%) 

Mais de uma 

alteração 

(%) 

Sexo 
Feminino 30,33 2,25 2,25 7,87 29,21 0 2,25 1,12 24,72 

Masculino 36,08 3,16 1,90 2,53 24,05 1,27 3,80 3,16 24,05 

Faixa etária 

0-5 anos 63,86 4,82 4,82 1,20 0 0 1,20 3,62 20,48 

6-10 anos 20,81 2,01 0,67 6,04 36,24 1,34 3,36 2,01 27,52 

Mais 11 anos 0 0 0 6,67 66,67 0 13,33 0 13,33 

Escolaridade 

Não 

matriculados 
20 0 40 0 0 0 0 20 20 

Educação 

infantil 
64,59 5,21 2,08 2,08 0 0 1,04 4,17 20,83 

Ensino 

fundamental 
14,39 1,37 0,68 6,16 43,84 1,37 4,79 0,68 26,72 
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A Tabela 3 apresenta os resultados encontrados comparando as hipóteses diagnósticas 

por número relativo e número absoluto, sendo números relativos aqueles em que a criança 

apresenta uma única hipótese diagnóstica e números absolutos refere-se à quantidade de vezes 

que aquela hipótese diagnóstica foi encontrada. Nesta tabela podemos observar que as 

alterações de linguagem oral são aquelas que mais vezes encontram-se associadas a outras 

hipóteses diagnósticas. 

 

Tabela 3 – Hipóteses diagnósticas por números relativos e absolutos 

Hipótese diagnóstica 
Números 

relativos 

Números 

absolutos 

% das vezes que 

aparece sozinho 

Alteração fonológica 84 132 64,4 

Disfluência 7 17 41,2 

Alteração de linguagem oral 5 29 17,2 

Alteração de motricidade orofacial 11 18 61,1 

Alteração de linguagem escrita 64 98 65,3 

Disfonia 2 3 66,7 

Total 247 - - 

 

5.2 Fluxo de encaminhamento  

 

A pesquisa revelou que a maior parte das crianças encaminhadas para o serviço de 

fonoaudiologia do Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão provém de 

profissionais da área da educação, com encaminhamento feito pelas escolas (Figura 6). É 

importante notar que, na área da saúde, a maioria dos encaminhamentos é feita por pediatras, 

seguido de psicólogos, fonoaudiólogos do Programa de Saúde na Família, odontólogos, 

neurologistas, psiquiatras e cirurgião pediátrico. No ano de 2017 não foi recebido nenhum 

encaminhamento de otorrinolaringologista, possivelmente porque não havia esse profissional 

no quadro de funcionários da Prefeitura.  
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Figura 6 – População segundo tipo de encaminhamento 
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Tabela 4 – Perfil da população estudada segundo tipo de encaminhamento 

Características 
Saúde Educação 

n % n % 

Sexo 

Masculino 55 68 103 62 

Feminino 26 32 63 37 

Total 81 0 166 100 

Faixa etária 

0-5 anos  30 37 53 31,9 

6-10 anos  42 51,8 107 64,5 

11 anos ou mais 9 11,2 6 3,6 

Total 81 0 166 100 

Escolaridade 

Não matriculadas 5 6,2 0 0 

Educação infantil 30 37 66 39,8 

Ensino fundamental 46 56,8 100 60,2 

Total 81 0 166 100 

Hipótese 

Diagnóstica 

Alteração fonológica 28 34,6 56 33,7 

Disfluência 3 3,7 4 2,4 

Alteração de linguagem oral 3 3,7 2 1,2 

Alteração de motricidade orofacial 7 8,6 4 2,4 

Alteração de linguagem escrita 20 24,7 44 26,5 

Disfonia 0 0 2 1,2 

Sem alteração fonoaudiológica 3 3,7 5 3,1 

Não eletivo ao setor 4 5 2 1,2 

Mais de uma alteração 13 16 47  28,3 

Total 81 0 166 100 

 

Figura 7 - Tipo de encaminhamento (saúde ou educação) por hipótese diagnostica 
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5.3 Motivo do encaminhamento escolar 

 

Os relatórios de encaminhamento feitos pela escola, num total de 166, foram submetidos 

à análise de conteúdo segundo Bardin (2016) conforme citado anteriormente. O texto foi 

desmembrado em unidades, em categorias, segundo reagrupamento analógico. A investigação 

levantou as seguintes categorias não apriorísticas:  

a) Categoria 1: queixas referentes as alterações fonoaudiológicas propriamente ditas. Inclui 

queixas referentes a alterações de fala, alteração de linguagem oral, alteração de linguagem 

escrita, alteração de voz, alteração de fluência (gagueira), alteração de motricidade orofacial 

e solicitação de avaliação fonoaudiológica; 

b) Categoria 2: queixas referentes ao comportamento do escolar em sala de aula. Inclui queixas 

referentes a timidez, insegurança, desinteresse, desanimo, imaturidade, dificuldade de 

interação, dificuldade de concentração, desorganização, agitação, ansiedade, agressividade, 

falta de autonomia, assiduidade, estado de humor variável; 

c) Categoria 3: queixas referentes ao baixo rendimento escolar e/ou aprendizado do aluno. 

Inclui queixas referentes a dificuldade de aprendizagem generalizada, desatenção 

defasagem escolar, dificuldades escolares generalizadas, dificuldade de alfabetização e 

dificuldade de fixação de conteúdo, dificuldade em reconhecer números e letras, baixo 

rendimento escolar.  

A Tabela 5 apresenta os resultados referentes à categorização das queixas e dificuldades 

encontradas nos 166 relatórios escolares analisados, divididas em três categorias. 96,4% dos 

relatórios analisados apresentaram queixas categorizadas como alterações fonoaudiológicas 

propriamente ditas; 24,7% ao comportamento do escolar em sala de aula; 22,9% a aspectos 

sobre baixo rendimento escolar/aprendizagem. Nesta tabela ainda podem ser visualizadas as 

dificuldades relacionadas em cada categoria, sendo que o total de queixas (n=346) supera o 

número de participantes (n=166), uma vez que, por vezes, foram identificados mais de uma 

queixa por relatório. 
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Tabela 5 – Categorização das queixas e dificuldades encontradas nos relatórios 

escolares 

Categorias de queixas N % Dificuldades relatadas N % 

Alterações 

fonoaudiológicas 
160 96,4 

Fala 111 66,9 

Linguagem oral 27 16,3 

Linguagem escrita 70 42,2 

Voz 2 1,2 

Motricidade orofacial 4 2,4 

Fluência 11 6,6 

Solicito avaliação 

fonoaudiológica 

2 1,2 

Comportamento do 

escolar 
41 24,7 

Timidez 9 5,4 

Insegurança 6 3,6 

Desinteresse 2 1,2 

Desânimo 2 1,2 

Imaturidade 3 1,8 

Dificuldade de interação 3 1,8 

Falta de capricho/pressa 1 0,6 

Desorganização 5 3 

Agitação 4 2,4 

Estado de humor variável 1 0,6 

Agressividade 7 4,2 

Falta de assiduidade 4 2,4 

Ansiedade 3 1,8 

Comportamento 2 1,2 

Falta de autonomia 7 4,2 

Baixo rendimento 

escolar/aprendizagem 
38 22,9 

Aprendizagem 15 9 

Defasagem escolar 8 4,8 

Dificuldades escolares 2 1,2 

Concentração 3 1,8 

Atenção 11 6,6 

Alfabetização 6 3,6 

Fixação de conteúdo 6 3,6 

Matemática 6 3,6 

Memória 3 1,8 

 

As Figuras 8, 9 e 10, apresentadas nas próximas subseções, descrevem as principais 

queixas relatadas em cada categoria. A Figura 9 descreve as queixas referentes à categoria 1, a 

Figura 10 descreve as queixas referentes â categoria 2 e a Figura 11 descreve as queixas 

referentes à categoria 3.   
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5.3.1 Categoria 1. Quanto às alterações fonoaudiológicas 

 

Dos 166 relatórios escolares submetidos à análise de conteúdo, a pesquisa identificou a 

presença de queixas categorizadas como alterações fonoaudiológicas propriamente ditas em 

160 deles (96,4%). As alterações de fala e de leitura escrita foram os principais motivos para o 

encaminhamento à fonoterapia dos pacientes atendidos no Ambulatório Central de 

Especialidades Pediátricas da Prefeitura Municipal de Cubatão. Resultados são apresentados 

graficamente na Figura 8. 

 

Figura 8 – Queixas referentes à alteração fonoaudiológica (categoria 1) 

 

 

5.3.2 Categoria 2. Quanto ao comportamento do escolar em sala de aula 

 

As queixas categorizadas como comportamento do escolar estavam presentes em 24,7% 

dos relatórios analisados. Falta de concentração, timidez, falta de autonomia, agressividade e 

insegurança foram as principais queixas relatadas nesta categoria. Resultados são apresentados 

graficamente na Figura 9. 
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Figura 9 – Queixas referentes ao comportamento do escolar em sala de aula (categoria 2) 

 

 

5.3.3 Categoria 3. Quanto ao baixo rendimento escolar/aprendizagem 

 

As queixas categorizadas como baixo rendimento escolar/aprendizagem estavam 

presentes em 22,9% dos relatórios estudados. Dificuldade no processo de aprendizagem, 

atenção e defasagem foram as principais queixas relatadas nesta categoria. Os resultados são 

apresentados graficamente na Figura 10. 
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Figura 10 – Queixas referentes ao baixo rendimento escolar/aprendizagem (categoria 3) 

 

 

5.3.4 Categorização quanto à escolaridade 

 

A Tabela 6 apresenta a análise de conteúdo dos relatórios escolares em porcentagem de 

vezes em que cada uma das categorias analisadas estão presentes, segundo a escolaridade. Nesta 

tabela é possível observar que as queixas categorizadas como alteração fonoaudiológica 

propriamente ditas estão presentes em 100% dos relatórios encaminhados pela educação 

infantil, o mesmo não ocorrendo no ensino fundamental. As queixas categorizadas como 

comportamento do escolar em sala de aula e queixas referentes ao baixo rendimento 

escolar/aprendizagem são mais frequentes nos relatórios do ensino fundamental do que da 

educação infantil. Na Figura 11 esses resultados estão apresentados graficamente.  
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Educação infantil Ensino fundamental  
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Categoria 1. Alterações fonoaudiológicas 66 100 94 94 
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Figura 11 – Porcentagem de vezes em que cada uma das categorias aparece segundo 

escolaridade 

 

 

A Tabela 7 apresenta resultados da análise de conteúdo dos encaminhamentos escolares 

em valores absolutos de quantas vezes (quantos relatórios) cada uma das dificuldades relatadas 

nas categorias estavam presentes, segundo a escolaridade. Quanto às queixas categorizadas 

como alterações fonoaudiológicas propriamente ditas, as dificuldades referentes à fala 

prevaleceram nos encaminhamentos da educação infantil, enquanto que nos encaminhamentos 

do ensino fundamental prevaleceram as queixas referentes às alterações de linguagem escrita. 

Resultados são apresentados graficamente na Figura 12.  
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Tabela 7 – Categorização das queixas e dificuldades encontradas nos relatórios escolares 

segundo a escolaridade 

Categorias de 

queixas 
Dificuldades relatadas 

Educação 

infantil 

Ensino 

fundamental 

n % n % 

Alterações 

fonoaudiológicas 

Fala 54 81,8 57 57 

Linguagem oral 12 18,2 15 15 

Linguagem escrita 0 0 70 70 

Voz 1 1,5 1 1 

Motricidade orofacial 1 1,5 3 3 

Fluência 9 13,6 2 2 

Solicito avaliação fonoaudiológica 1 1,5 1 1 

Comportamento 

do escolar 

Timidez 3 4,5 6 6 

Insegurança 1 1,5 5 5 

Desinteresse 0 0 2 2 

Desânimo 0 0 2 2 

Imaturidade 0 0 3 3 

Dificuldade de interação 1 1,5 2 2 

Desorganização 0 0 5 5 

Agitação 0 0 4 4 

Estado de humor variável 0 0 1 1 

Agressividade 2 3 5 5 

Falta de assiduidade 0 0 4 4 

Ansiedade 1 1,5 2 2 

Comportamento 0 0 2 2 

Falta de autonomia 2 3 5 5 

Falta de capricho / pressa 0 0 1 1 

Baixo 

rendimento 

Escolar/ 

Aprendizagem 

Aprendizagem 0 0 15 15 

Atenção 0 0 11 11 

Concentração 0 0 3 3 

Defasagem escolar 1 1,5 7 7 

Dificuldades escolares 0 0 2 2 

Alfabetização 1 1,5 5 5 

Fixação de conteúdo 1 1,5 5 5 

Matemática 0 0 6 6 

Memorização 0 0 3 3 
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Figura 12 – Queixas referentes às alterações fonoaudiológicas por escolaridade (categoria 1) 

 

 

Quanto às queixas categorizadas como comportamento do escolar, as dificuldades 

relatadas estavam presentes principalmente nos relatórios do ensino fundamental. Prevaleceram 

as queixas referentes a timidez, desorganização, agressividade, insegurança entre outros. 

Resultados são apresentados na Figura 13  

 

Figura 13 – Queixas referentes ao comportamento do escolar por escolaridade (categoria 2) 
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Quanto às queixas categorizadas como baixo rendimento escolar/aprendizagem, as 

dificuldades relatadas estavam presentes principalmente nos relatórios do ensino fundamental. 

Prevaleceram as queixas referentes às dificuldades no processo de aprendizagem, atenção e 

defasagem escolar. Resultados são apresentados na Figura 14. 

 

Figura 14 – Queixas referentes ao baixo rendimento escolar/aprendizagem por escolaridade 

(categoria 3) 

 

 

A Tabela 8 apresenta a quantidade de relatórios escolares que referem uma única queixa, 

a quantidade de relatórios escolares que apresentam mais de uma queixa, segundo a 

escolaridade. Os dados demonstram que 71,2% das crianças da educação infantil apresentam 

uma única queixa no encaminhamento enquanto que, no ensino fundamental, 70% apresentam 

mais de uma queixa por encaminhamento. Nas Figuras 15 e 16 esses resultados são 

apresentados graficamente. 
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Tabela 8 – Quantidade de queixas encontradas nos relatórios escolares por escolaridade 

Motivo do encaminhamento 

escolar/queixa 
Educação infantil Ensino fundamental  

 n % n % 

Uma queixa 47 71,2 30 30 

Duas queixas 14 21,2 44 44 

Três queixas 4 6 11 11 

Quatro queixas 1 1,5 11 11 

Cinco queixas 0 0 4 4 

Total 66 100 100 100 

 

Figura 15 – Quantidade de queixas encontradas nos relatórios da educação infantil 

 

 

Figura 16 - Quantidade de queixas encontradas nos relatórios do ensino fundamental 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de encaminhamento infantojuvenil ao 

atendimento fonoaudiológico no Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de 

Cubatão. Para isso, primeiramente, estudamos o perfil da população encaminhada e 

investigamos quem são os profissionais e por que realizam esse encaminhamento; para 

finalizar, analisamos o conteúdo das queixas encontradas nos relatórios escolares. 

Quanto ao perfil da amostra pesquisada, os achados revelam concordância com estudos 

anteriores em relação ao predomínio do sexo masculino (Tabela 1). O estudo de Longo et al. 

(2017), com 525 prontuários fonoaudiológicos sobre a prevalência das alterações 

fonoaudiológicas na infância na região oeste de São Paulo, apresenta também predominância 

de atendimento em crianças do sexo masculino. No mesmo sentido estão os resultados de Angst 

et al. (2015) (estudo com 262 crianças sobre a prevalência de alterações fonoaudiológicas em 

pré-escolares da rede pública municipal de educação infantil da cidade de Santa Maria) e Sideri, 

Botega e Chun (2015) (pesquisa sobre o perfil populacional de 261 usuários do Grupo de 

Avaliação e Prevenção de Alterações de Linguagem).   

A vulnerabilidade dos meninos no desenvolvimento cognitivo e de linguagem já é 

evidente nos primeiros anos de vida. Autores relatam como possível explicação para esse 

fenômeno a existência de uma maturação cerebral mais lenta e a influência de fatores genéticos 

em crianças do sexo masculino (SIDERI; BOTEGA; CHUN, 2015). Ressalta-se que neste 

estudo houve predominância do sexo masculino em todas as faixas etárias, períodos escolares 

e hipóteses diagnósticas estabelecidas, com exceção das alterações de motricidade orofacial. 

As crianças na faixa etária entre seis a 10 anos de idade, que cursam o ensino 

fundamental, predominaram neste perfil (Tabela 1), corroborando com outras pesquisas. 

Borges, Medeiros e Lemos (2018) estudaram queixas e hipóteses diagnósticas de pacientes 

avaliados em serviço fonoaudiológico ambulatorial de um hospital de ensino de referência da 

rede pública de saúde. A amostra foi composta por 556 prontuários de indivíduos de até 16 anos 

de idade, e apresentou  resultados semelhantes à esta pesquisa: predominância de indivíduos 

nas faixas etárias entre cinco e 12 anos, do sexo masculino (67,4%) e com escolaridade dentro 

das séries do ensino fundamental (49,7%) (BORGES; MEDEIROS; LEMOS, 2018). Molini-

Avejonas, Estevam e Couto (2015), em um estudo sobre o sistema de referência e contra 

referência em um ambulatório de fonoaudiologia e clínica escola da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo, com 503 prontuários, também encontrou predomínio de sujeitos do 

sexo masculino, na faixa etária entre seis e 12 anos de idade. 

Os resultados da presente pesquisa indicam a idade (de seis a 10 anos) e escolaridade 

(ensino fundamental) que pais e profissionais percebem mais frequentemente a alteração de 

comunicação em crianças sem uma patologia de base. Contudo, verifica-se que ainda falta 

informação aos profissionais da educação sobre a possibilidade da intervenção e/ou orientação 

fonoaudiológica nos primeiros anos de vida da criança. A identificação e estimulação, o mais 

cedo possível, aumentam as chances de um bom prognóstico. As crianças que permanecem sem 

diagnóstico e sem recursos para lidar com as alterações de fala e linguagem poderão vir a 

apresentar alteração em outros marcos importantes do desenvolvimento, tais como ler e 

escrever (LONGO et al., 2017). Tal fator pode explicar o valor porcentual maior de crianças 

acima de seis anos que apresentam mais de uma hipótese diagnóstica (Figura 5). 

Quanto à hipótese diagnóstica, os resultados evidenciaram prevalência de crianças e 

jovens com alteração fonológica, seguido de alterações de linguagem escrita e mais de uma 

hipótese diagnóstica concomitante (Figura 5). Resultado semelhante foi encontrado na pesquisa 

de Longo et al. (2017), na qual as hipóteses diagnósticas fonoaudiológicas mais frequentes 

foram Transtorno Fonológico (22,9%) e mais de uma hipótese (19,4%). Outras pesquisas, 

como a de Cesar, Reis e Stefani (2016), desenvolvida na clínica-escola de fonoaudiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 133 prontuários, encontraram prevalência de 

alteração de motricidade orofacial (39,8%), seguido de fonologia (20,4%). Os próprios autores 

referem que esses achados são decorrentes provavelmente do serviço receber muitos 

encaminhamentos da clínica-escola de odontologia, localizada junto à clínica de fonoaudiologia 

(CESAR; REIS; STEFANI, 2016). 

Segundo Hage e Pinheiro (2017), a prevalência dos transtornos fonológicos pode variar 

de 8 a 36% da população infantil, índices que merecem atenção do serviço público no Brasil. 

Ceron et al. (2017) para verificar a ocorrência do desvio fonológico e de processos fonológicos 

em aquisição fonológica típica e atípica, avaliou 866 crianças (idades entre 3 e 8 anos e 11 

meses, matriculadas em escolas públicas e privadas de Santa Maria [RS]) e encontrou 

ocorrência de desvio fonológico variando de 8,26% a 20,63% (com média de 15,26%) da 

amostra. Segundo os autores, a prevalência de alterações de fala, mais precisamente do desvio 

fonológico, é uma preocupação tanto nacional quanto internacional (CERON et al., 2017).  



70 
 

 

Goulart e Chiari (2014) observaram uma relação diretamente proporcional entre os 

distúrbios de fala e a repetência escolar, e inversamente proporcional da ocorrência de 

distúrbios de fala à medida que a idade da criança aumenta. Ou seja, as crianças mais jovens 

têm mais chances de apresentar distúrbios de fala e as crianças com distúrbio de fala têm mais 

chances de apresentar dificuldade escolar que resulta em repetência. Os achados da presente 

pesquisa encontraram resultados semelhantes (Tabela 2), nos quais a hipótese diagnóstica sofre 

mudança conforme a faixa etária e escolaridade, sendo as alterações fonológicas mais presentes 

nas crianças até cinco anos de idade e as alterações de linguagem escrita mais presentes nas 

crianças acima de seis anos. Também destaca-se essa segunda faixa etária estudada como o 

período em que as crianças tiveram mais de uma hipótese diagnóstica associada 

concomitantemente, chegando a 27,52% (mais de um quarto) da população estudada (Tabela 

2). Esses dados corroboram com a hipótese desta pesquisa em que, apesar de existir um 

encaminhamento precoce de crianças abaixo de cinco anos, a maior parte delas estão sendo 

encaminhadas somente a partir dos seis anos, já no ensino fundamental. Esses dados sinalizam 

a importância de mais estudos para promoção da saúde fonoaudiológica na educação infantil.  

As alterações de linguagem oral foram as que estiveram mais vezes associadas a outras 

alterações (Tabela 3). Somente em 17% das vezes em que apareceu, encontrava-se como única 

hipótese diagnóstica da população infantojuvenil. Resultado semelhante foi encontrado na 

pesquisa de Campos et al. (2014) sobre alterações da linguagem oral no nível 

fonológico/fonético, realizada com 242 crianças de quatro a seis anos, residentes em Belo 

Horizonte (MG). Na referida pesquisa, os autores observaram associação das alterações de 

linguagem com alterações auditivas, alterações de fala e de motricidade orofacial (CAMPOS et 

al., 2014).  

Quanto aos tipos de encaminhamentos para atendimento fonoaudiológico, em nosso 

estudo, a educação e a saúde se configuraram como principais responsáveis, sendo os 

encaminhamentos realizados por profissionais da educação mais frequentes do que os 

encaminhamentos realizados por profissionais da área da saúde (Figura 6). A maioria dos 

estudos referidos anteriormente encontraram resultados diferentes. Nas pesquisas de Longo et 

al. (2017) e Sideri, Botega e Chun (2015), foram encontrados predomínios de encaminhamentos 

da saúde. Tal discordância pode ser devida à estruturação da porta de entrada do Ambulatório 

de Especialidades Pediátricas de Cubatão. Porém, ao atentar-se sobre o fato de que os 

profissionais da educação passam mais tempo com as crianças do que os profissionais da saúde, 

tem-se um ponto importante para discussão. Neto et al. (2015) referem que, diante do número 
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expressivo de demandas escolares que têm sido encaminhadas aos serviços de saúde nas últimas 

décadas, em especial fonoaudiológico, e as dificuldades que se colocam no dia a dia de um 

processo que busca introduzir a prestação de serviços multidisciplinares e integralizados, é 

evidenciada a importância de estudar a relação entre a área da saúde e da educação no campo 

da fonoaudiologia. 

Quando comparadas as hipóteses diagnósticas dos encaminhamentos provenientes da 

área da saúde e da educação, ambas áreas encaminham crianças com alteração de fala e 

linguagem escrita, principalmente (Tabela 4 e Figura 7). Todas as hipóteses diagnósticas 

estudadas foram predominantemente mais encaminhadas pela educação, com exceção dos casos 

de alteração de motricidade orofacial que apresentaram mais casos encaminhados pela saúde. 

Esse resultado chama atenção pois as alterações de motricidade orofacial influenciam no 

aprendizado da criança e é muito presente na infância (ANGST et al., 2015), porém, parece ser 

desapercebido pelos profissionais da educação do município de Cubatão. Santos (2018) 

concluiu que os professores de ensino fundamental pouco conhecem da Síndrome da 

Respiração Bucal, independentemente do nível de escolaridade ou da inclusão do assunto em 

sua grade de formação pedagógica. Ribeiro et al. (2016), após revisão sistemática, mostrou que 

os respiradores orais são mais propensos a ter dificuldades de aprendizagem do que os 

respiradores nasais.  

A análise de conteúdo dos relatórios escolares revelaram que os encaminhamentos 

escolares são realizados de forma aleatória, ora informando apenas a necessidade de 

atendimento especializado, ora descrevendo queixas que não traduzem de forma mais ampla a 

dificuldade apresentada pelos alunos. Importante salientar que em nenhum relatório foi 

encontrado algo referente à responsabilização da família, escola, do professor ou mesmo do 

método pedagógico sobre as dificuldades do aluno. Somando-se a esse fato é perceptível, em 

muitas circunstâncias, que as instituições de ensino têm uma tendência de transferir 

responsabilidades aos profissionais da saúde de medidas que convêm e deveriam ser realizadas 

na própria escola. 

Estudo realizado por Schweitzer e Souza (2018) apontam que a atribuição dada pelos 

profissionais da educação às queixas escolares estão centradas na própria criança e em sua 

família e isentaram, na maioria das vezes, a escola da produção da queixa escolar. Também se 

destaca neste estudo a presença de discursos que naturalizam práticas que estigmatizam 

estudantes com dificuldades no processo de escolarização. Labadessa e Lima (2017) apontam 
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que, rotineiramente, os relatórios escolares apresentam somente a culpabilização dos alunos e 

suas famílias pela queixa escolar.    

Borges, Medeiros e Lemos (2018), em seu estudo sobre queixas e hipóteses diagnósticas 

de um serviço de fonoaudiologia ambulatorial, encontraram discordância do tipo e quantidade 

de queixa com os achados da avaliação formal. Essa discrepância também se encontra nos 

estudos de Cesar, Reis e Stefani (2016) quanto à concordância das queixas com as triagens e 

diagnósticos fonoaudiológicos de crianças de até 12 anos. 

Conforme descrito na seção de Resultados, a análise de conteúdo foi realizada a partir 

de três categorias, com subitens que detalham as dificuldades relatadas (Tabela 7, Figuras 8 a 

10). As queixas categorizadas como alteração fonoaudiológica propriamente ditas foram as que 

mais motivaram os encaminhamentos dos escolares no nosso estudo, seguido por queixas 

referentes ao baixo rendimento escolar/aprendizagem e ao comportamento do escolar em sala 

de aula (Tabela 6).  

Pode-se notar nos relatórios escolares uma preocupação com relação aos alunos da 

educação infantil, principalmente quanto ao desenvolvimento de fala e linguagem oral (Figura 

12). Corroborando com estes resultados, Borges, Medeiros e Lemos (2018) encontraram dados 

semelhantes nos quais o maior número de queixas na população que estudaram foi relativo às 

alterações de fala. Em pesquisa anterior de Baptista, Novaes e Favero (2015), as alterações de 

fala ficaram indicadas em 46% enquanto que as de linguagem oral 35% da população atendida 

no serviço público pesquisado. Entretanto, pesquisas que demonstraram que as alterações de 

fala foram as queixas de segunda maior prevalência, encontraram como resultados mais 

referidos o atraso de linguagem e as alterações de motricidade orofacial (CESAR; REIS; 

STEFANI, 2016). Tal divergência de resultados pode ser decorrente da forma, compreensão e 

descrição da queixa pelo profissional encaminhante ou como se estruturou a porta de entrada 

do serviço (se os encaminhamentos prioritariamente são da saúde, educação ou demanda 

espontânea). Além disso, há diferenças entre as metodologias empregadas nos estudos. No 

presente estudo, as queixas foram alocadas tais como descritas no relatório: como exemplo, 

“fala errado”, foi definida como queixa de fala, independentemente da idade. No estudo de 

Cesar, Reis e Stefani (2016), tal variável foi classificada como atraso de linguagem. 

 

 



73 
 

 

Em relação ao ensino fundamental, as queixas categorizadas como alterações 

fonoaudiológicas propriamente ditas mais citadas foram as relativas ao desenvolvimento da 

linguagem escrita. Mazzarotto et al. (2016) afirmam que a valorização dos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento da leitura e escrita pelos pais e professores originam-se do 

entendimento de que o domínio dos processos de codificação e decodificação do sistema gráfico 

é necessário para que o aprendiz possa avançar num processo de compreensão e produção 

textual.  

Os aspectos categorizados como baixo rendimento escolar/aprendizagem (Figura 14) 

também foram frequentemente citados nos encaminhamentos, principalmente do ensino 

fundamental das crianças com dificuldades de leitura e escrita. Esses aspectos referem-se, em 

grande parte, a questões ligadas à atenção, concentração, memória e dificuldade de fixação de 

conteúdo os quais, segundo Mazzarotto et al. (2016), são considerados por pais e professores 

importantes para a aprendizagem e domínio da linguagem escrita. Os autores salientam que a 

capacidade de memorização, manter atenção e concentração em sala de aula é considerada 

como facilitadora do processo de aprendizagem (MAZZAROTTO et al. 2016). Manter-se 

atento em determinada tarefa de leitura e escrita permite que a criança se organize de forma 

mais satisfatória. Ao mesmo tempo em que a atenção é necessária para o desenvolvimento 

escolar, este é um dos contextos nos quais a criança tem possibilidade de participar de valiosas 

mediações sociais que a permitam desenvolver a função atencional (MAZZAROTTO et al., 

2016). 

Por fim, como aspectos categorizados como comportamento do escolar em sala de aula 

(Figura 13), prevaleceram as queixas referentes a timidez, desorganização, agressividade, 

insegurança e agitação. Queixas emocionais e comportamentais são recorrentemente apontados 

como motivos de encaminhamentos de crianças para avaliação e acompanhamento na área da 

saúde, uma vez que são compreendidos tanto como causas das dificuldades quanto das 

consequências no contexto educacional (MAZZAROTTO et al., 2016). 

Os encaminhamentos contendo mais de uma queixa concomitantemente (Tabela 8), ou 

seja, aqueles que a priori apresentam um pior prognóstico fonoaudiológico, foram mais 

frequentes nas crianças do ensino fundamental (presente em 71% dos casos. Nas crianças da 

educação infantil, estavam presentes em 29% dos casos). Também se observa que no ensino 

fundamental, as queixas referentes ao baixo rendimento escolar/aprendizagem (35%) e ao 

comportamento do aluno em sala de aula (31%) estavam mais presentes do que nos demais 

encaminhamentos dos outros períodos escolares. Todos esses dados tornam evidentes que o 
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período crítico é o ensino fundamental e, pensando em programas de promoção e prevenção da 

comunicação, enfatiza-se o período anterior, ou seja, a educação infantil. 

Os aspectos abordados nos relatórios escolares, nos estudos que analisam a demanda 

pelo atendimento fonoaudiológico e o fatores envolvidos nos encaminhamentos aos serviços 

fonoaudiológicos apresentam diferentes dimensões e determinantes envolvidos no processo de 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita, bem como direcionam propostas de intervenções 

que visam melhorar as condições da comunicação das crianças em idade escolar. Certamente, 

um dos desafios de profissionais e estudiosos da área é integrar esses saberes de forma a 

aprofundar e ampliar esse conhecimento para promover a saúde das crianças.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo promover o conhecimento sobre o processo de 

encaminhamento infantojuvenil ao atendimento fonoaudiológico de um ambulatório do SUS, 

além de estudar as características da população atendida no que se refere ao perfil da amostra.  

A resposta à pergunta “quem são as crianças encaminhadas?” se aproxima de resultados 

obtidos em outras pesquisas de diferentes regiões do estado de São Paulo e mesmo do Brasil. 

Comprovou-se que os encaminhamentos para atendimento fonoaudiológico no Ambulatório 

Central de Especialidades Pediátricas de Cubatão são predominantemente de indivíduos do 

sexo masculino, na faixa etária de seis a 10 anos e que cursam o ensino fundamental. A 

hipóteses diagnósticas fonoaudiológicas variaram de acordo com a faixa etária e período 

escolar. A prevalência de alteração fonoaudiológica no Ambulatório Central de Especialidades 

pediátricas de Cubatão foi maior para alteração fonológica, seguida de alteração de linguagem 

escrita e casos com duas ou mais hipóteses diagnósticas concomitantes. Ao categorizar a 

amostra por escolaridade, percebeu-se a prevalência de alteração fonológica nas crianças da 

educação infantil, e de alterações de linguagem escrita e mais de uma hipótese diagnóstica nas 

crianças de ensino fundamental.  

Os resultados da pesquisa convergiram, em certa medida, com a hipótese inicial deste 

estudo, na qual o diagnóstico fonoaudiológico ainda é tardio no que se refere às patologias 

fonoaudiológicas de origem primárias no município de Cubatão. Resultados sugerem que ainda 

falta conhecimento sobre a atuação do fonoaudiólogo na primeira infância, período de extrema 

importância para o desenvolvimento da linguagem da criança. A identificação e estimulação, o 

mais cedo possível, aumentam as chances de um bom prognóstico e diminuem a probabilidade 

de alteração em outros marcos importantes do desenvolvimento, tais como ler e escrever.  

Quanto ao fluxo de encaminhamento ao setor de fonoaudiologia, os dados do estudo 

revelaram encaminhamentos realizados predominantemente por profissionais da área da 

educação, o que reforça a importância de estudar a relação entre a área saúde e da educação no 

campo da fonoaudiologia. Além disso, os encaminhamentos provenientes de serviços de saúde 

foram os que apresentaram mais casos não eletivos ao setor, evidenciando, de certa forma, que 

os encaminhamentos advindos de profissionais da educação foram mais assertivos quanto à 

demanda do estudante. 
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A análise dos encaminhamentos escolares demonstrou que os relatórios escolares são 

realizados de forma aleatória, ora informando apenas a necessidade de atendimento 

especializado, ora descrevendo queixas que não traduzem de forma mais ampla as dificuldades 

apresentadas pelos alunos. Outro indicador observado nos relatórios escolares foi que as 

queixas estavam centradas no aluno, isentando a escola das dificuldades relatadas, o que pode 

incorrer no risco de negligenciar outros fatores importantes no entendimento e na superação das 

dificuldades observadas. Com o avanço dos anos escolares, os relatórios apresentaram 

expressivamente mais queixas tanto referentes às alterações fonoaudiológicas quanto às 

referentes ao comportamento do aluno e baixo rendimento escolar/aprendizagem, evidenciando 

o prejuízo escolar quando o aluno é encaminhado tardiamente. 

O encaminhamento é uma ferramenta possível para que se estabeleçam parcerias 

intersetoriais, desde que proponha processos contínuos de planejamento, ações e suporte entre 

as partes envolvidas. Desta forma, tal alternativa apresenta potencial para tornar a escola um 

ambiente de maior “interesse” ao público, e para viabilizar que as avaliações fonoaudiológicas 

e educacionais sejam mais fidedignas ao real, nas quais o profissional busca se apropriar, ao 

máximo, de elementos que perpassam a vida do sujeito e o constituem como humano. Neste 

contexto, o produto deste estudo propõe a construção do “Guia de Promoção da Saúde 

Fonoaudiológica na Escola”. Este Guia visa melhorar a comunicação entre a escola e a saúde, 

facilitar a discriminação das queixas pelos professores e permitir uma melhor compreensão 

inicial do quadro da criança, tanto pela escola quanto pela equipe de saúde, além de promover 

um encaminhamento precoce das crianças ainda na educação infantil. Acreditamos que esta 

experiência possa ser multiplicada em outros espaços de interlocução educação-saúde e aponta 

para futuros estudos de validação desse instrumento. 

Os achados deste estudo reforçaram o quanto precisamos investir na construção de 

políticas intersetoriais da saúde e educação, especificamente, visando à promoção da saúde 

fonoaudiológica do escolar. Esses dados, bem como a realização de outras pesquisas com o 

enfoque nos processos de encaminhamento ao atendimento fonoaudiológico, podem favorecer 

a estruturação dos processos de anamnese, avaliação e intervenções terapêuticas de forma mais 

direcionada, além de possibilitar a comparação com outros serviços, visando um melhor 

entendimento das questões fonoaudiológicas. Como avanço deste estudo, propõe-se uma 

abordagem com enfoque no número de queixas e de diagnósticos, o que ainda é pouco 

explorado na fonoaudiologia, a fim de ampliar o conhecimento sobre o público atendido e 

verificar mudanças em números, após iniciado o acompanhamento fonoaudiológico. 



77 
 

 

Por fim, pontua-se uma última reflexão acerca da atuação possível do fonoaudiólogo 

junto à demanda escolar: o fonoaudiólogo educacional, ou seja, aquele lotado na educação, vem 

gradativamente abrindo novos espaços para a fonoaudiologia. A fonoaudiologia, por sua vez, 

passou a se preocupar em promover, de forma otimizada, o desenvolvimento da linguagem oral 

e da linguagem escrita dos escolares na própria escola, junto à equipe escolar. Seguindo esse 

princípio, o fonoaudiólogo em sua ação educacional deve ter como prioridade os principais 

problemas enfrentados pela educação, com especial atenção para a grande limitação em garantir 

alfabetização e letramento capazes de proporcionar domínio funcional da linguagem escrita, 

além de possibilitar o estreitamento do vínculo intersetorial da educação e da saúde.  
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8 PROJETO / PROPOSTA DO PRODUTO TÉCNICO 

 

8.1 Justificativa 

 

Alunos com queixas escolares vêm motivando encaminhamentos frequentes de 

professores à profissionais da área da saúde infantojuvenil (GOMES; PEDRERO, 2015). A 

falta de padronização de nomenclaturas, assim como, preconceitos e conflitos na interface entre 

educação e saúde são desafios a serem enfrentados. A uniformidade pode pecar pelo 

reducionismo, mas, por outro lado, facilitar a interlocução entre especialistas e instituições de 

ensino (NETO et al., 2015). 

A construção do “Guia de Promoção da Saúde Fonoaudiológica na Escola” surgiu da 

necessidade de tornar mais ágil, claro e assertivo o encaminhamento da educação (escola) para 

a triagem fonoaudiológica. Busca otimizar e instrumentalizar o professor a identificar, 

discriminar e dimensionar as queixas de alterações fonoaudiológicas do aluno que ele pretende 

encaminhar. Além de proporcionar melhor intercâmbio entre a educação e a saúde e promover 

a prevenção dos distúrbios fonoaudiológicos no escolar. 

Somando-se a isso, visa também: 

a) construir uma ferramenta de comunicação ou encaminhamento eficaz, com o intuito de 

aproximação dialógica e aprimoramento dos encaminhamentos de crianças com queixa de 

alterações fonoaudiológicas; 

b) facilitar a interlocução entre os profissionais da área da saúde e educação; 

c) possibilitar que o professor tenha um olhar mais assertivo sobre quando e porquê 

encaminhar o escolar para o atendimento fonoaudiológico; 

d) proporcionar ao terapeuta uma melhor compreensão sobre os motivos de encaminhamento 

do escolar e o que é esperado com o encaminhamento.  

A produção técnica desta pesquisa, por meio do “Guia de Promoção da Saúde 

Fonoaudiológica na Escola”, possibilita, também, a utilização dos resultados deste estudo de 

forma prática, divulgando para a sociedade os conhecimentos científicos produzidos na 

dissertação, assim como almeja e justifica a realização de um mestrado profissional.  
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8.2 A quem se destina 

 

Com um olhar na prevenção às alterações fonoaudiológicas, o guia foi construído para 

ser utilizado pelos professores e equipe escolar com crianças que estejam cursando 

prioritariamente a educação infantil, ou no máximo o primeiro ano do ensino fundamental I.  

 

8.3 Delineamentos da proposta 

 

A proposta do produto técnico desta pesquisa está embasada na promoção e prevenção 

dos distúrbios da comunicação do escolar. Envolve assim questões quanto à fala, linguagem 

oral e escrita, motricidade orofacial, voz e fluência. O guia foi construído com o apoio e auxilio 

das demais fonoaudiólogas lotadas no Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de 

Cubatão e a partir das queixas/categorias encontradas nos relatórios escolares estudados na 

pesquisa.  

Foi usado como primeira base para construção do guia, com as devidas alterações, o 

modelo de encaminhamento do Ambulatório de Especialidades de Pediatria da Filantropia da 

Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, “Guia de encaminhamento da 

escola para o Programa de Dificuldade de Aprendizagem” (NETO et al., 2015). Por não ser um 

guia de encaminhamento especificamente para atendimento fonoaudiológico e sim para 

crianças com dificuldades de aprendizagem escolar, não abraça todas as necessidades do nosso 

Ambulatório, justificando a necessidade de ser adaptado e remodelado. Porém, o referido Guia 

foi de extrema importância por ser um instrumento já estudado e que, segundo os autores, 

possibilitou a melhora na comunicação entre a escola e o serviço, facilitou a discriminação das 

queixas pelos professores e permitiu uma melhor compreensão inicial do quadro da criança, 

tanto pela escola quanto pela equipe de saúde.  

Pesquisa de Emília Ferreiro (2013) também foi usada como referencial para construção 

do Guia. A contribuição foi especialmente no que tange ao sexto tópico do Guia, que trata de 

hipótese de escrita (se pré silábica, silábica alfabética, silábica sem valor sonoro convencional, 

silábica com valor sonoro convencional ou alfabética).  
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O “Guia de Promoção da Saúde Fonoaudiológica na Escola” é comporto por nove 

tópicos. No primeiro tópico, o professor deverá identificar o aluno (nome, data de nascimento, 

idade escola, ano letivo, período escolar, responsável e contato). A seguir, o professor deverá 

detalhar cada problema/queixa quanto às questões de: fala, linguagem oral, linguagem escrita, 

voz, fluência (gagueira), motricidade orofacial, classificando a intensidade da queixa em: nem 

um pouco, só um pouco, bastante ou demais, visando uma compreensão ampla e minuciosa das 

queixas do aluno e que são observadas na escola. Os itens deste tópico foram construídos a 

partir das queixas/categorias encontradas nos relatórios escolares estudados na presente 

pesquisa, com exceção do item que se refere à linguagem escrita, no qual foram utilizados os 

preditores de linguagem escrita, visto que se trata de um guia a ser utilizado por profissionais 

da educação infantil. 

No terceiro tópico, o professor deve apontar o principal problema/queixa, entre as 

opções detalhadas no tópico dois. O foco do tópico três é identificar para qual direção a 

investigação poderá seguir. Do quarto ao oitavo tópico, o professor irá responder perguntas 

fechadas com opções de resposta preestabelecidas. No último e nono item, o professor tem um 

espaço para expor alguma observação que desejar e não foi contemplada no guia. Por fim, o 

professor deve assinar e datar o relatório. 

Será proposto a utilização do Guia primeiramente em uma escola piloto e 

posteriormente distribuído para as demais escolas municipais de educação infantil de Cubatão. 

Modelo do “Guia de Promoção da Saúde Fonoaudiológica na Escola” está apresentado na 

subseção 8.4. 
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8.4 Guia de Promoção da Saúde Fonoaudiológica na Escola 

 

1. Identificação: 

Nome:_____________________________________DN:___/___/____idade:________ 

Escola:_________________________________núcleo:_____periodo:___________ 

Responsável:______________________________telefone:______________________ 

 

 

2. Favor preencher todos os campos: 

Tipos de problema  

Intensidade do problema 

Nem um 

pouco 

Só um 

pouco 
Bastante Demais 

Problemas de fala 

Não se compreende o que a criança fala     

A criança troca letras     

A criança omite letras ou sílabas     

Fala mal articulada     

Problemas de linguagem oral 

Fala pouco      

Vocabulário pobre em relação a idade     

Dificuldade de compreender histórias     

Dificuldade de recontar histórias     

Problemas de motricidade orofacial 

Fica de boca aberta     

Fala com a língua no meio dos dentes na 

produção de fonemas /s/ ou /x/ 

    

Dificuldades para mastigar     

Problemas de fluência (gagueira) 

Bloqueios/repetições/hesitações     

Fala rápido de mais     

Problemas de voz 

Voz rouca     

Voz anasalada     

Problemas de linguagem escrita 

Reconhece os números     

Reconhece as cores     

Reconhece as formas     

Reconhece as letras do alfabeto     

Reconhece rimas     

Reconhece aliterações     

 

3. Problema principal conforme observação da escola: 

 Fala   Fluência/gagueira 

 Linguagem oral   Voz 

 Motricidade orofacial   Linguagem escrita 
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4. Há quanto tempo os sintomas são observados: ___________________________________ 

 

5. A criança já tem algum diagnóstico médico, psicológico ou pedagógico?  

 

 

Sim   Não 

Em caso positivo, qual? _________________________________ 

 

6. Hipótese de escrita: 

 Pré silábica   Silábica alfabética 

 Silábica sem valor sonoro convencional   Alfabética 

 Silábica com valor sonoro convencional    

 

7. A escola considera a criança:  

 Defasada   Pouco defasada   Muito defasada   Não defasada 

       

8. Favor preencher todos os campos: 

 Sim Não 

8.1.2 A criança faz reforço na escola ou fora da escola?   

8.1.3 A criança é frequente na escola?   

8.1.4 A criança interage bem com os colegas?   

8.1.5 A criança interage bem com os adultos?   

8.1.6 Aparentemente a criança enxerga bem?   

8.1.7 Aparentemente a criança escuta bem?   

8.1.8 A criança grita muito?   

 

9. Outras observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ___/___/___                        

     Responsável pelo encaminhamento 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa “Demanda fonoaudiológica do 

ambulatório central de especialidades pediátricas de um município paulista”.  

O objetivo do estudo é analisar o perfil e processo de encaminhamento infanto-juvenil ao 

atendimento fonoaudiológico do Ambulatório Central de Especialidades pediátricas de 

Cubatão. Os seguintes dados serão coletados do prontuário de atendimento: número do 

prontuário, sexo, idade e data de nascimento, escola e ano escolar que frequenta, 

encaminhamento e hipótese diagnóstica. Tais dados serão utilizados apenas para fins de 

pesquisa, de modo confidencial, ou seja, nenhum dado que permita a identificação do 

participante será divulgado. 

Tudo foi planejado para minimizar os riscos relacionados à sua participação. Tais riscos são 

mínimos, considerando que os dados serão coletados somente via prontuários. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao responsável pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Luiza Salles Moreira, supervisionada pela 

Prof.ª Drª Nara Rejane Cruz de Oliveira, que poderão ser encontradas no endereço Av. Ana 

Costa 95 – Santos/SP – CEP: 11060-001, telefone (13)32293711 ou (13) 997718070 (celular 

da pesquisadora principal. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1 

andar – cj. 14, (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br .  

Você pode retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 

qualquer prejuízo ou qualquer comprometimento em relação a outras atividades desenvolvidas 

pela Universidade.  

As informações obtidas serão analisadas e não será divulgada a identificação de nenhum 

participante da pesquisa. Você tem direito de se manter atualizado sobre os resultados parciais 

da pesquisa, e é compromisso da pesquisadora utilizar os dados e os materiais coletados apenas 

para fins de pesquisa.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  
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A pesquisadora afirma seu compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. Uma via deste termo de consentimento ficará com a pesquisadora e outra com 

você, ambas serão rubricadas pela pesquisadora principal e pelo (a) participante no momento 

de aplicação do termo. 

                                                                                                                                                  

 

Eu, _____________________________________, acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou foram lidas para mim descrevendo o estudo 

“Demanda fonoaudiológica do ambulatório central de especialidades pediátricas de um 

município paulista”. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e que 

poderei retirar o consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                             Data 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de consentimento deste 

sujeito de pesquisa para a participação neste estudo. 

 

 

Assinatura da responsável pela pesquisa: 

 

_____________________________________________                                Data 

Luiza Salles Moreira                                                                               Página 2 de 2 
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APÊNDICE B – Declaração de sigilo e anonimato  

 

DECLARAÇÃO DE SIGILO E ANONIMATO 

 

Eu, Luiza Salles Moreira, CPF 277688778-70, discente de Mestrado profissional em 

Educação em Saúde da Universidade Federal do Estado de São Paulo - UNIFESP , principal 

investigadora, no âmbito do projeto de pesquisa intitulado “Demanda Fonoaudiológica do 

Ambulatório Central de Especialidades Pediátricas de um município paulista”, comprometo-

me com a utilização dos dados contidos no prontuário do Serviço de Fonoaudiologia, a fim de 

obtenção dos objetivos previstos, e somente após receber a aprovação. 

Comprometo garantir sigilo e anonimato dos dados e manter a confidencialidade dos 

dados coletados nos prontuários, bem como com a privacidade de seus conteúdos. 

Declaro entender que é minha responsabilidade qualquer problema em relação a quebra 

de sigilo dos pacientes. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o banco de 

dados em sua íntegra, ou parte dele, à pessoas não envolvidas na equipe da pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações apenas 

para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa aqui referida. Qualquer outra pesquisa 

em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação. 

Santos, 26 de junho de 2018. 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-HSP/HU de acordo com as atribuições 

definidas na Resolução CNS 466/2012 e na Norma Operacional Nº 001/2013 do CNS, e após a 

análise do protocolo em tela manifesta-se pela APROVAÇÃO do projeto de pesquisa proposto.  

 

 

 

  



97 
 

 

ANEXO B – Parecer da Prefeitura Municipal de Cubatão 

 


