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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.  

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.  

 

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).  

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 4. 

  



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     

 

3. Problema principal conforme observação da escola: 

 Fala   Fluência/gagueira 

 Linguagem oral   Voz 

 Motricidade orofacial   Linguagem escrita 

 



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 

5.1.2 A criança faz reforço na escola ou fora da escola?   

5.1.3 A criança é frequente na escola?   

5.1.4 A criança interage bem com os colegas?   

5.1.5 A criança interage bem com os adultos?   

5.1.6 Aparentemente a criança enxerga bem?   

5.1.7 Aparentemente a criança escuta bem?   

5.1.8 A criança grita muito?   

 

9. Outras observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Data: ___/___/___                        

     Responsável pelo encaminhamento 
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