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APRESENTAÇÃO  

Olá, tudo bem?  

Aqui é o Danielle Brandão, professora de Fonoaudiologia. 

Você que se prepara para concursos públicos na área de Saúde para Prefeituras, Secretarias 
Estaduais, Hospitais Universitários, preparei um material muito bacana e bem completo sobre 10 
temas de Fonoaudiologia que despencam nas provas.  

A ideia é que com este conteúdo você conhecer os tópicos mais importantes e possa direcionar 
seu foco de estudo e otimizar seu tempo.  

Os concursos de Fonoaudiologia geralmente contemplam poucas vagas, mas isso não pode ser 
motivo para você desistir, afinal você só precisa de uma! 

O candidato que consegue organizar seu tempo e material de estudos, resolve o maior número de 
questões e conhece bem os temas mais frequentes sai na frente nesta disputa. 

Esse material tem como objetivo te ajudar nessa largada! 

Abraço, 

Prof. Danielle Brandão 

 @fonodanibrandao 
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CONCURSOS DE FONOAUDIOLOGIA 

Vamos começar nossa conversa entendendo um pouco sobre os concursos de Fonoaudiologia 
realizados mais recentemente. 

Entre 2018 e 2020 foram realizados 82 concursos para Secretarias de Saúde Municipais e 
Estaduais, somando 1360 questões de Fonoaudiologia.  

Separei as questões por banca para você ter uma ideia, dá uma olhadinha no gráfico abaixo. 

 

Você pode perceber que várias bancas organizam os concursos, não temos uma específica.  

Apesar da diversidade entre as bancas elas seguem uma tendência em relação a forma de 
cobrança dos assuntos. De uma maneira geral os concursos de fonoaudiologia abordam as 
grandes áreas da profissão, raramente encontramos provas direcionadas para uma única 
especialidade dentro da Fonoaudiologia. 

Essa situação faz com que você que pretende se tornar um servidor público amplie seu foco de 
estudo e não direcione apenas para os temas que tem mais interesse ou afinidade. 

Algumas bancas apresentam enunciados mais curtos, com perguntas mais diretas, outras como 
AOCP e Vunesp, trazem enunciados bem longos o que determina maior organização do tempo 
no momento da realização da prova. 

Muitas bancas formulam questões com casos clínicos, nessas situações é muito importante você 
destacar os pontos chave do caso para que possa ter mais facilidade na escolha da alternativa 
correta. 
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Cuidado com as pegadinhas! Busque sempre grifar palavras como INCORRETA, CORRETA, 
RESPECTIVAMENTE. 

COMO SE PREPARAR PARA CONCURSOS 

Vou deixar aqui cinco dicas importantes. Estas  são úteis para qualquer concurso que você desejar 
concorrer ao  longo da sua trajetória. 

Dica nº 1 : Organize seu tempo. 

 

Nessa primeira dica é importante que você considere alguns pontos importantes: 

 Estudo pré ou pós – edital? 

 Rotina 

 Foco no objetivo 

 Cronograma de estudos 

A leitura do edital é um ponto fundamental na sua preparação e isso vai influenciar totalmente na 
organização do seu tempo de estudo. Se você iniciar  sua preparação antes do lançamento do 
edital do concurso que deseja concorrer vai precisar se basear no último edital existente.  

Essa preparação pré-edital possibilita, na maioria dos casos, maior tempo para se dedicar, mas é 
necessário muito foco para não desistir. 

Quando a sua preparação começa pós -edital, a organização do tempo torna-se seu maior desafio. 
Encaixar todos o conteúdo do edital em um período curto nem sempre é uma missão muito fácil, 
mas não é impossível também, só vai exigir mais de você. 

Sua rotina de vida e de estudos vão precisar estar em harmonia. Não adianta estudar o dia inteiro 
uma vez na semana e no restante deixar a preparação de lado.  

É importante considerar também que atividades são essenciais, aquelas que você não pode abrir 
mão mesmo estudando para concursos e aquelas que você pode aproveitar em outros momentos. 
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Equilíbrio é fundamental!!!! 

Outro ponto importante é você encontrar sua motivação, ela vai te ajudar a ter foco. A motivação 
pode ser ter um vínculo estável, ganhar mais, conquistar o primeiro emprego e por aí vai... sempre 
existe alguma coisa que só nós somos capazes de encontrar, basta prestar um pouco mais de 
atenção. 

Organizar um cronograma de estudos é uma ferramenta para te auxiliar na organização do tempo. 
Vou deixar aqui uma sugestão como exemplo. 

Ciclo 1 – Fonoaudiologia 
Meta Disciplina/conteúdo CH Onde 

comecei 
Onde parei 

1 Anatomia e fisiologia sistema auditivo 80 min. 
  

2 Aquisição da linguagem 80 min. 
  

3 Musculatura laríngea 80 min. 
  

Dica nº 2: Organize seu material de estudo. 

1 

 

Em relação a organização do material você deve buscar sempre dar uma olhada no edital. A 
maioria das bancas não costuma apresentar sugestões de bibliografias, o que torna um pouco 
mais complexa a escolha do seu material de base. ( Depois dá uma olhada em nossos cursos! O 
material já está organizado para facilitar sua vida!) 

Quando a banca aponta a referência bibliográfica é fundamental que você tenha acesso a esse 
conteúdo. 

                                                             

1 https://bbsnews.com.br/tag/organizacao-do-lugar-de-estudo/ 
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Nessa organização dos materiais é importante você ir construindo o seu, com sua carinha, 
marcando o que considera importante, montando seus mapas mentais, facilitando sua memória 
visual. 

Vou deixar aqui alguns exemplos de mapas mentais com temas importantes para sua preparação. 
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Dica nº 3 : Conheça seus pontos fortes e fracos 
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Se conhecer vai permitir que você se prepare melhor. Saber o que te distrai, o que impede 
de ter um boa noite de sono, o que aumenta sua ansiedade, os temas que tem mais facilidade e 
os que tem mais dificuldade, como foi seu desempenho em concursos anteriores ,são elementos 
que fazem parte dessa análise. 

Dica nº 4 : Resolva o máximo de questões possíveis! 

 

A resolução de questões permite que você ganhe prática e consiga identificar o que é mais 
importante em cada tema. 

Dica nº 5 : Comece! Dê a largada no seu sonho! O caminho pode ser longo e às vezes difícil, mas 
o resultado sempre vale a pena. 
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RAIO-X ESTRATÉGICO 

Analisando as aproximadamente 600 questões em detalhes, separando tema por tema cheguei 
ao seguinte resultado: 

 

Entre os temas de Voz as disfonias e as alterações estruturais foram os mais frequentes.  

No bloco audição destaco a avaliação audiológica básica e avaliação eletrofisiológica e a 
interpretação dos resultados, seguida da triagem auditiva neonatal. 

Em relação à linguagem a aquisição, desenvolvimento e possíveis alterações, aprendizagem e 
possíveis alterações, além das afasias e demências estão entre os principais temas. 

Disfagia, Disartrias e Apraxia também estão presentes na maioria das provas. 

 Questões relacionadas às funções estomagnáticas (sucção, mastigação, respiração e deglutição) 
e possíveis alterações formam grande parte do quantitativo ligado à motricidade. 

A Saúde Coletiva vem ocupando cada vez mais as provas com questões voltadas para atuação do 
fonoaudiólogo dentro do Sistema Único de Saúde. 

 Sabemos que os assuntos podem variar de uma banca para outra, mas estes são os temas que 
não podemos deixar de dar atenção se buscamos um bom resultado. 

10 TEMAS QUE DESPENCAM NAS PROVAS 

Vamos falar agora sobre 10 temas de fonoaudiologia que despescam nas provas de concurso. Aí 
você vai me perguntar: Como você chegou a essa conclusão professora?  E eu te respondo: 
Analisando provas e resolvendo questões. Vamos ver agora quais são esses temas. 

Dez temas de Fonoaudiologia que despencam nas provas: 
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 Avaliação Audiológica Básica 

 Triagem Auditiva Neonatal 

 Funções Estomagnáticas 

 Disfagias 

 Disfonias 

 Disartrias 

 Afasias 

 SUS 

 Desvio Fonológico 

 Fissuras Labiopalatinas 
 

Vamos agora ver um pouco de cada um deles e ver algumas questões para que você possa ter uma 
ideia de como são cobrados na prova. 

Avaliação Audiológica Básica 

A avaliação audiológica pode ser entendida como uma bateria de exames realizados com 
o objetivo de determinar se o paciente apresenta audição normal ou algum tipo de perda auditiva 
que vai ser classificada de acordo com o tipo, grau e configuração em cada orelha. É realizada em 
várias etapas, são elas: Anamnese, Meatoscopia, Audiometria Tonal por via aérea e via óssea, 
Logoaudiometria e Imitanciometria. 

Anamnese: Coleta de dados do paciente 

Meatoscopia: Realizada com aparelho chamado otoscópio. É considerada uma “inspeção” do 
meato acústico externo para verificação de cera ou alteração da membrana timpânica que possa 
prejudicar os resultados da audiometria. 

Audiometria: Avaliação SUBJETIVA. Depende da colaboração do paciente para realização. 
Utilizada para pesquisa dos Limiares Auditivos, tanto por via aérea (Condução do som por 
captação da orelha externa) quanto por via óssea (condução do som por vibração óssea, mastoide) 

Logoaudiometria: Avaliação SUBJETIVA. Depende da colaboração do paciente para 
realização. Composta pelos testes SRT (limiar de Reconhecimento de Fala) e pelo IPRF (índice 
Percentual de reconhecimento de fala). Testes de uso frequente! 

Imitanciometria: Avaliação OBJETIVA destinada a avaliar a integridade da orelha média e 
complacência da membrana timpânica através da timpanometria  e pesquisa do reflexo acústico. 
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A timpanometria é uma medida da imitância acústica da orelha em função da pressão de ar no 
meato acústico externo. 

 Além da Audiometria temos também a ACUMETRIA. Esta corresponde a testes realizados com 
o diapasão. Vejamos alguns desses testes: 

Teste de weber: permite a comparação entre o tempo de audição por via óssea em cada orelha 
através da vibração do diapasão colocado na linha média do crânio. (compara a percepção das 
vias ósseas entre si). 

Teste de Schwabach permite comparação entre a condução óssea do examinador e do 
paciente. 

Teste de Rinne: permite a comparação entre o tempo de audição por via aérea e via óssea 
através de vibração do diapasão. 

Teste de Gellé: avalia se audição piora ou não com aumento da pressão no conduto auditivo. 

 Teste Bing: avalia a intensificação do som transmitido pelo diapasão através da oclusão do 
meato acústico externo. 

Interpretação dos Resultados da Audiometria Tonal 

Como dito anteriormente a audiometria é um exame subjetivo que depende da 
colaboração do paciente. O maior objetivo desse exame é determinar/mensurar o limiar auditivo 
para tons puros. Por isso, esse exame recebe o nome de audiometria tonal. Esses sons (tons) são 
divididos em faixas de frequência que variam de 500Hz a 8.000Hz.  

Dependendo da faixa afetada, teremos diferentes sintomatologias auditivas. Por exemplo, 
perdas auditivas na faixa de 500Hz a 2.000Hz vão representar dificuldade de audição para sons 
mais graves. Já nas frequências mais altas (acima de 4.000Hz) significarão dificuldade auditiva 
com sons mais agudos. 

Para interpretar os resultados da audiometria é preciso considerar os resultados obtidos na 
avaliação da condução do som por via aérea e por via óssea. A história clínica do paciente, queixas 
anteriores, atividade ocupacional e idade sempre vão estar correlacionadas aos achados no 
momento da construção do laudo. 

Considerando os limiares aéreos e ósseos, as perdas auditivas podem sem classificadas 
quanto o tipo ( condutiva, neurossensorial e mista), quanto ao grau ( leve, moderada, severa e 
profunda ou audição normal) e quanto a configuração do audiograma ( ascendente, descendente 
etc.). 

As perdas também podem ser classificadas quanto a lateralidade: UNILATERAL ( apenas uma 
orelha apresenta perda auditiva) ou BILATERAL ( duas orelhas apresentam perda auditiva ou 
normalidade de resultados). 
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Segundo a classificação de Silman e Silverman2 (1997) podemos classificar as perdas 
auditivas quanto ao tipo em: 

Perda Característica 

CONDUTIVA A via óssea apresenta limiares auditivos dentro da normalidade ( menores ou 
iguais a 15 dB NA), via área com limiares alterados ( acima de 25 dB NA) e 
presença de GAP( diferença entre o limiar de via aérea e limiar de via óssea) 
maior ou igual a 15 dB 

NEUROSSENSORIAL Limiares de via óssea alterados, maiores do que 15 dBNA , limiares de via 
aérea também alterados, maiores do que 25 dBNA, com gap aéreo-ósseo de 
até 10 dB, ou seja, os  

MISTA 
Os limiares de via aérea e de via óssea estão alterados e existe gap.  

Limiares de via óssea maiores do que 15 dBNA e limiares de via aérea maiores 
do que 25 dBNA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15. 

 

Classificação dos resultados quanto ao grau 

Existem diferentes classificações quanto ao grau, ou seja, relacionado ao tamanho da 
perda auditiva em relação a normalidade. Então podemos entender perdas leves como mais 
próximas aos limiares considerados normais e perdas profundas mais distantes. 

 O fonoaudiólogo deve especificar no laudo emitido ao paciente qual classificação 
utilizada. Vou colocar aqui uma das mais utilizadas que é a da Organização mundial de Saúde 
(OMS)3. Está segue a mesma classificação de Silman e Silverman para considerar normalidade. 

 

Graus da 
Perda 

Média entre as frequências de 
500, 1K, 2k, 4kHz 

Adulto 

Desempenho 

AUDIÇÃO 

NORMAL 
0-25 db Nenhuma ou pequena dificuldade; capaz de 

ouvir cochichos. 

LEVE 26-40db Capaz de ouvir e repetir palavras em volume 
normal 

MODERADA 
42-60db Capaz de ouvir e repetir palavras em volume 

normal a um metro de distância 

                                                             

2 Fonte:https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Audiologia.pdf 
3Fonte:https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Audiologia.pdf 
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SEVERA 61-80 db Capaz de ouvir palavras em voz gritada próximo 
à melhor orelha 

PROFUNDA 81 ou mais Incapaz de ouvir e entender mesmo em voz 
gritada na melhor orelha 

 

(FUNDEP / Pref. Lagoa Santa- 2019) 

Considere que um homem procurou um fonoaudiólogo dizendo não estar compreendendo bem o 
que as pessoas falam. Ao realizar a avaliação audiológica desse paciente, o fonoaudiólogo 
identificou que o timpanograma estava normal, mas os limiares tanto da condução aérea quanto 
da condução óssea estavam entre 45 e 55 dB em todas as frequências, com gap aéreo-ósseo de 5 
dB. 

Esses resultados sugerem que esse paciente apresenta perda auditiva 

a) condutiva leve. 

b) sensorioneural leve. 

c) condutiva moderada. 

d) sensorioneural moderada. 

Comentários: 

A principal característica de uma perda sensorioneural ou neurossensorial é o relato de o paciente 
apresentar dificuldade em compreender o que as pessoas falam, ou seja, discriminação do som 
prejudicada. Neste tipo de perda há o comprometimento da via área e da via óssea 
simultaneamente, diferente das perdas condutivas onde só a via aérea está prejudicada. Além 
disso, o gap aéreo- ósseo não ultrapassa 15 dB NA, diferente do que ocorre nas perdas mistas.  

Então, em relação ao tipo de perda já sabemos que o caso da questão se refere a uma perda 
sensorioneural. Em relação ao grau da perda auditiva, segundo a classificação da OMS, temos 
uma perda moderada, pois o limiar do paciente em questão está na faixa de 41- 60 db 
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Triagem Auditiva Neonatal 

A Triagem auditiva neonatal passou a ser obrigatória no Brasil desde 2010 ( Lei n. 12.303). 
Em 2012 foram lançadas as Diretrizes de Atenção a Triagem Neonatal pelo Ministério da Saúde 
com objetivo de orientar Municípios e Estados na organização dos seus programas4. 

Aqui no Rio realizamos o exame há bastante tempo, desde a época que eu ainda era 
estagiária da antiga Maternidade Praça XV, isso lá para o ano de 2003. 

As diretrizes de implantação da triagem auditiva neonatal universal recomendam que 
TODAS as maternidades realizem o exame nas primeiras horas de vida do bebê ou no Máximo 
ao final do primeiro mês, salvo os casos de internação prolongada que podem ser realizados 
posteriormente.  

Os municípios também devem oferecer outros locais de referência para realização do 
exame de crianças que nasceram em locais que ainda não dispõe do serviço. No caso de 
maternidades particulares a os exames geralmente são pagos como extras e fica a cargo da família 
pagar ou tentar realizar em alguma unidade pública de saúde.  

E você sabe por que ela deve ser UNIVERSAL?  

Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a prevalência da deficiência 
auditiva varia de um a seis neonatos para cada mil nascidos vivos, e de um a quatro para cada cem 
recém-nascidos provenientes de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).5 

Devido a esse dado relatado acima, ou seja, a elevada prevalência (casos da doença em 
uma determinada população) tanto em bebês com fator de risco como nos bebês sem fator de 
risco o exame deve ser realizado, por isso o termo Universal. 

 

A triagem auditiva deve ser UNIVERSAL (todos os bebês devem realizar o 
exame) devido à alta prevalência de perda auditiva. ( 100% de bebês triados) 

                                                             

4 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção da 

Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e 
Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
5 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção da 
Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e 
Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
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Segundo as diretrizes de Atenção a Triagem Auditiva Neonatal uma cobertura 
de pelo menos 95% é considerada um indicador de qualidade, mas sendo 
importante buscar alcançar 100% de bebês avaliados.6 

Vamos ver agora o que é considerado fator de risco para um bebê desenvolver uma perda 
auditiva segundo as Diretrizes de atenção a Triagem Neonatal, entendendo que isso significa dizer 
que o bebê que apresenta uma dessas condições pode ter maior probabilidade de apresentar a 
perda auditiva.  

 

Indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda) 

Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da audição, fala ou 
linguagem. 

Antecedente familiar de surdez permanente, com início desde a infância, 
sendo assim considerado como risco de hereditariedade. Os casos de 
consanguinidade devem ser incluídos  

Permanência na UTI por mais de cinco dias, ou a ocorrência de qualquer uma 
das seguintes condições, independente do tempo de permanência na UTI: 
ventilação extracorpórea; ventilação assistida; exposição a drogas ototóxicas 
como antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça; hiperbilirrubinemia; 
anóxia perinatal grave; Apgar Neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto, ou 0 a 6 no 
quinto minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas. 

Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, 
HIV).  

Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal.  

Síndromes genéticas que usualmente expressam deficiência auditiva (como 
Waardenburg, Alport, Pendred, entre outras).  

Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, síndrome de Charcot-
Marie-Tooth).  

                                                             

6 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção da 
Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e 
Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
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Infecções bacterianas ou virais pós-natais como citomegalovírus, herpes, 
sarampo, varicela e meningite. 

Traumatismo craniano.  

Quimioterapia." 

Nas maternidades esses dados sobre fatores de risco podem ser obtidos no prontuário do 
recém-nascido ou através de entrevista feita com os pais antes do exame. 

A definição da presença ou não de fatores/indicadores de risco vai influenciar na 
determinação dos próximos passos do programa de triagem auditiva, principalmente na escolha 
do exame que será realizado. Três exames fazem parte da triagem: A emissão otoacústica, o 
PEATE automático e o BERA ou PEATE. A escolha vai depender como dito antes, da presença ou 
não de fatores de risco e dos resultados. 

 

A Atenção Integral à Saúde Auditiva na Infância integra diferentes unidades e 
níveis de atenção à saúde. Entre as primeiras ações realizadas está a TAN, 
seguida do diagnóstico funcional e a reabilitação que fazem parte de um 
processo contínuo e indissociável. 

A TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a 
atenção integral à saúde auditiva na infância: triagem, monitoramento e 
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico 
e (re)habilitação. 

 Desta forma, a TAN deve estar integrada à Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência e às ações de acompanhamento materno-infantil.  

Também é de extrema importância a articulação, capacitação e integração com 
a atenção básica para garantir o monitoramento e acompanhamento do 
desenvolvimento da audição e da linguagem, e para a adesão aos 
encaminhamentos para serviços especializados.7 

                                                             

7 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
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Então como vimos, a triagem neonatal é apenas um dos passos de uma ação maior que é 
a Atenção Integral a saúde auditiva na infância. Vamos agora fixar pontos importantes sobre a 
triagem auditiva neonatal segundo as Diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde. 

 

 A triagem auditiva neonatal deve ser realizada em TODAS as maternidades e em TODOS 
recém-nascidos 

Deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, e, 
no máximo, durante o primeiro mês de vida, a não ser em casos quando a saúde da criança não 
permita a realização dos exames 

No caso de nascimentos que ocorram em domicílio, fora do ambiente hospitalar, ou em 
maternidades sem triagem auditiva, a realização do teste deverá ocorrer no primeiro mês de vida 

Deve ser organizada em duas etapas (teste e reteste), no primeiro mês de vida. 

São capacitados para a realização da TAN, médicos e fonoaudiólogos, devidamente registrados 
nos conselhos profissionais de suas regiões. 

Para a realização do registro das EOAE é necessária a integridade anatômica da orelha externa 
e média. (vimos essa questão na sessão sobre EOA) 

A triagem seguirá dois protocolos diferentes um para crianças com Risco e outro para crianças 
SEM Risco. 

Nas crianças com baixo risco auditivo optamos pela triagem por EOA por ser um exame 
rápido e simples que permite avaliar a integridade da cóclea. 

  Pode ocorrer de nas primeiras horas de vida a criança ainda estar com muito vêrnix 
(substância que cobre a pele do bebê no momento do nascimento) e acabar falhando no exame. 
Isso não quer dizer que esta criança apresenta problema auditivo e sim que precisamos repetir o 
exame antes da alta.  

Como falamos anteriormente, as emissões otoacústicas sofrem grandes influência da 
orelha média, então se o conduto auditivo permanece com vêrnix o exame por EOA vai continuar 
falhando e devemos optar pela realização do PEATE automático, pois as respostas desse exame 
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não são influenciadas pelas condições da orelha média. Caso o bebê apresente falha nesse exame 
devemos marcar um reteste para 30 dias. 

Seguem as etapas por ordem de realização para as crianças com baixo risco 
auditivo: 

1.Realização de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), antes da alta 
hospitalar.  

2.Caso não se obtenha resposta satisfatória, repetir o registro das EOAE. O 
registro das EOAE não deve ser realizado mais do que duas vezes (EOAE-1 e 
EOAE-2).  

3.Na persistência da falha, realizar o Peate-Automático (Peate-A) ou em modo 
triagem, em 35 dBnNA, antes da alta hospitalar (teste).  

4.Caso a resposta não seja satisfatória, o neonato deverá retornar (reteste) no 
período de 30 dias para nova avaliação com Peate-A em 35 dBnNA. 

Nas crianças com Alto Risco de perda auditiva optamos por realizar a testagem inicial com 
o PEATE- automático, pois este é capaz de identificar perdas retrococleares, mais comuns nesse 
grupo. Antes de 2012 não havia essa recomendação e muitas crianças com perdas retrococleares 
acabavam tendo diagnóstico tardio, por isso a mudança. 

Seguem das etapas por ordem de realização:  

1)Teste será realizado com Peate-A ou em modo triagem (teste), em 35 dBnNA. 

2)Caso a resposta não seja satisfatória, o neonato deverá retornar (reteste) no 
período de 30 dias para nova avaliação com Peate-A em 35 dBnNA. 

3)Os neonatos com malformação de orelha externa, mesmo que unilateral, 
deverão ser encaminhados imediatamente para avaliação otorrinolaringológica 
e audiológica, em centros de referência especializados. 

A realização da etapa de reteste deverá acontecer no período de até 30 dias após 
o teste tanto para as crianças com indicador de risco e sem indicador de risco.  
Deve ser realizado em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha 
ocorrido de forma unilateral. Deve ser realizado o Peate-A ou em modo triagem, 
em 35 dBnNA. No caso de Falha os bebês devem ser encaminhados para 
avaliação otorrinolaringológica e audiológica. 
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 Para finalizar vamos ver o fluxograma completo de todas as etapas da atenção integral a 
saúde auditiva na infância8. Não podemos esquecer que a TAN é a primeira parte deste fluxo 
contínuo. Você pode ler mais sobre todo processo nas Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva 
Neonatal. 

 

                                                             

8 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 
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FCC - Fonoaudiólogo (Campinas)/2016      

Sobre a Triagem Auditiva Neonatal Universal − TANU, é recomendado que todos os neonatos 
devam ser avaliados antes da alta hospitalar. Levando em consideração este aspecto, 

a) no caso de neonatos nascidos fora do ambiente hospitalar ou daqueles que não foram 
submetidos à triagem auditiva antes da alta hospitalar, o teste deve ser feito preferencialmente 
até o primeiro mês de vida. 

b) no caso de neonatos nascidos fora do ambiente hospitalar ou daqueles que não foram 
submetidos à triagem auditiva antes da alta hospitalar, o teste deve ser feito preferencialmente 
até o terceiro mês de vida. 

c) em função da ocorrência de falso-positivos pela presença de vérnix na orelha externa nos 
primeiros dias de vida, recomenda-se um retorno no período de até 30 dias após a alta hospitalar, 
em todos os casos de registros ausentes (alterados) de EOAE, exceto se apenas em uma orelha. 

d) no caso de falha confirmada em reteste, é preciso encaminhamento imediato para diagnóstico 
fonoaudiológico completo, para confirmar a presença da perda auditiva e início da intervenção 
fonoaudiológica preferencialmente até o sexto mês de vida. 

e) no caso de falha confirmada em reteste, é preciso encaminhamento imediato para diagnóstico 
médico otorrinolaringológico e avaliação audiológica completa, para confirmar a presença da 
perda auditiva e início da intervenção fonoaudiológica preferencialmente até o terceiro mês de 
vida. 

Comentários: 

Como vimos as diretrizes da TANU recomendam que o exame seja realizado nas primeiras horas 
de vida e se não for possível até o final do primeiro mês. 

Gabarito: Letra A 

Funções Estomatognáticas 

O sistema estomatognático é considerado dinâmico e passa por várias transformações ao longo 
do desenvolvimento do indivíduo. Depende de fatores genéticos e externos a ele para o seu 
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desenvolvimento. Resulta da interação de estruturas estáticas e dinâmicas. As estruturas que 
compõe o sistema estomatognático são9: 

 Ossos fixos da cabeça 

 Mandíbula 

 Hioide e esterno 

 Músculos da mastigação 

 Músculos da deglutição 

 Músculos Faciais 

 Articulações temporomandibulares (ATM) e dentoalveolares 

 Dentes 

 Tecidos anexos 

 Sistema vascular 

Essas estruturas também dependem do sistema nervoso central e periférico para assim poder 
realizar as funções estomagnáticas: Sucção, Respiração, Mastigação, Deglutição e Fala. 

A sucção é o resultado da coordenação muscular rítmica dos músculos da face, lábios, 
língua e hioide. Sua ação promove o correto posicionamento da mandíbula e remodelação da 
articulação temporomandibular ( ATM).10 

 O reflexo de sucção se inicia ainda na vida intrauterina por volta de 18 semanas de 
gestação. Após o nascimento permanece como um ato reflexo até o quarto mês de vida do bebê. 
Depois desse período passa a ser um ato voluntário. O bebê apresenta condições de coordenar 
sucção e deglutição com a terceira função, ou seja, com a respiração a partir da 34ª semana. 

Deglutição pode ser compreendida como uma sequência reflexa de contrações musculares 
responsáveis por levar o bolo alimentar da cavidade oral ao estômago. Sua ação colabora para o 
equilíbrio harmônico das estruturas estomatognáticas. 

 Essa é a primeira função a se manifestar no feto, surgindo por volta da 12ª semana de vida 
intrauterina. A deglutição vai mudando de acordo com as fases da vida. Nos primeiros meses após 
o nascimento ela é reflexa, o bebê deglute pelo acúmulo de leite/líquido na cavidade oral. Por volta 
de 4 meses esse padrão começa a se modificar e por volta de 12 a 15 meses se inicia o que é 
chamado de deglutição madura11. 

A respiração é uma função vital e do desenvolvimento. Os movimentos respiratórios do 
tórax são observados por volta de 16ª semana de vida intrauterina. O padrão respiratório do 
recém-nascido é tipicamente nasal. A respiração está relacionada ao crescimento do terço médio 
da face. 

                                                             

9 Felício,Mc: Desenvolvimento das funções estomatognáticas in Fernandes et AL – Tratado de Fonoaudiologia – 2ª edição – Rocca- 2014 
10 Felício,Mc: Desenvolvimento das funções estomatognáticas in Fernandes et AL – Tratado de Fonoaudiologia – 2ª edição – Rocca- 2014 
11 Felício,Mc: Desenvolvimento das funções estomatognáticas in Fernandes et AL – Tratado de Fonoaudiologia – 2ª edição – Rocca- 2014 
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Na Infância, o padrão respiratório predominante nasal possibilita a organização 
da postura oral com os devidos apoios de língua em palato e vedamento labial 
passivo. Assim, torna-se fator essencial como estímulo favorável de crescimento 
e de organização miofuncional.12 

A mastigação é  uma função aprendida. Apresenta uma evolução gradativa que depende do 
padrão de crescimento e desenvolvimento craniofacial e ao mesmo tempo a mastigação através 
dos movimentos realizados pelos músculos envolvidos nesse processo, realizando pressões e 
trações nos tecidos dentários e nas ATMs promove estímulos no crescimento craniofacial.  

 A mastigação representa o ato de morder, triturar e mastigar o alimento. Pode ser dividida nas 
seguintes fases: incisão, trituração e pulverização13. 

Disfagias 

A disfagia é um distúrbio da deglutição decorrente de causas neurológicas e/ou 
estruturais. Pode ser decorrente de traumas de cabeça e pescoço, de acidente 
vascular encefálico, de doenças neuromusculares degenerativas, de câncer de 
cabeça e pescoço, de demências e encefalopatias.  

A disfagia mais frequentemente reflete problemas envolvendo a cavidade oral, 
faringe, esôfago ou transição esofagogástrica.  

A disfagia ou dificuldade na deglutição pode resultar na entrada de alimento na 
via aérea, resultando em tosse, sufocação/asfixia, problemas pulmonares e 
aspiração. Também, gera déficits nutricionais, desidratação com resultado em 
perda de peso, pneumonia e morte14 

comprometida podemos classificar em Disfagia Orofaríngea e Disfagia esofágica. 

A atuação do fonoaudiólogo vai estar voltada para as disfagias orofaríngeas pela possibilidade de 
controle voluntário realizado pelo indivíduo na fase oral. Vamos entender um pouco mais sobre 
esse tipo de disfagia. 

A disfagia orofaríngea é classificada de acordo com sua etiologia em:  

 Neurogênica 

 Mecânica 

 Decorrente da idade (presbifagia) 

                                                             

12 Bianchini, Esther Mandelbaum Gonçalves. Aspectos Miofuncionais nos diferentes ciclos da vida In: Tratado das Especialidades em 
Fonoaudiologia.1 ed.São Paulo : Guanabara Koogan Ltda, 2014, v.1, p. 266-270 
13 Tessitore,A Cattoni,DM: Diagnóstico das alterações de respiração,mastigação e deglutição in Fernandes et AL – Tratado de fonoaudiologia – 2ª 
edição – Rocca – 2014. 
14 PADOVANI, Aline Rodrigues et al . Protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (PARD). Rev. soc. bras. fonoaudiol.,  São Paulo 

,  v. 12, n. 3, p. 199-205,  Sept.  2007 
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 Psicogênica 

 Induzida por drogas 

Santini, CS no livro Disfagias Orofaríngeas, organizado por Furkim, descreve as Disfagias 
neurogênicas como: desordens do processo de deglutição causadas por doença ou trauma 
neurológico. 

Entre as causas de disfagias neurogênicas temos: Lesões neurovasculares como Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), traumática como Traumatismo Cranioencefálico (TCE), doenças 
degenerativas neuromusculares (ELA, Miastenia), demências, distúrbios do movimento 
(Parkinson, ataxia cerebelar), lesões infecciosas (meningite bacteriana, HIV, neurotoxoplasmose).    

Segundo Cristina Lemos Fúria: A disfagia orofaríngea mecânica é a dificuldade secundária pela 
perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica normal. 

Entre as causas da disfagia orofaríngea mecânica estão: as inflamatórias, as traumáticas, a 
macroglossia, o divertículo faringoesofágico, as doenças compressivas da coluna cervical 
(osteófitos, espondilite, artrose), as sondas nasoenterais, a traqueostomia e o câncer de cabeça e 
pescoço. 

Os sintomas da disfagia vão variar de acordo com o indivíduo e o grau de comprometimento. A 
fase da deglutição afetada também vai interferir no tipo de alteração.  

Os comprometimentos da fase oral caracterizam-se por alterações no vedamento labial, 
mobilidade da língua, mastigação, reflexos orais, fechamento velo faríngeo, percepção sensorial 
para gosto, temperatura e textura do alimento. 

Os pacientes com alterações na fase faríngea apresentam engasgo, tosse, dificuldade no 
fechamento velo faríngeo, náusea, regurgitação nasal ou dificuldade respiratória por aspiração. 

Os sintomas clínicos da disfagia podem gerar na criança aversão para comer determinados 
alimentos, aumento do tempo gasto na alimentação e ingestão de uma dieta especial. 

Os sintomas em fase faríngea são provocados pelo atraso ou ausência no reflexo de deglutição, 
incoordenação no fechamento da epiglote, redução na contração da musculatura da laringe, 
alteração na elevação e fechamento da laringe. 

 

SELECON - Técnico de Nível Superior (SME Cuiabá) /Fonoaudiólogo/2018      

A dificuldade de deglutição, decorrente de processo agudo ou progressivo, que interfere no 
transporte do alimento da boca ao estômago também é chamada de: 
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a) afasia 

b) disartria 

c) apraxia 

d) disfagia 

Comentários:  

 Disfagia pode ser definida como distúrbio de deglutição, com sinais e sintomas específicos, 
caracterizado por alterações em qualquer fase ou entre as fases da dinâmica de deglutição, de 
origem congênita ou adquirida, podendo gerar prejuízo pulmonar, nutricional e social 

Gabarito: letra D 

Disartrias 

As Disartrias são alterações na fala decorrentes de lesão neurológica que resultam no 
comprometimento da sincronia das cinco bases motoras que compõem a fala: respiração, 
fonação, ressonância, articulação e prosódia. 

Segundo Ortiz, no capítulo 4 do livro Distúrbios neurológicos adquiridos: Fala e Deglutição: 

A disartria refere-se a um grupo de desordens da fala resultantes de distúrbios 
no controle muscular dos mecanismos envolvidos na produção oral decorrentes 
de uma lesão no SNC ou periférico que provoca problemas na comunicação oral 
devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala. 

Você não pode esquecer que a disartria é resultante de lesão no Sistema Nervoso Central ou 
periférico e que é uma desordem de FALA, assim como a apraxia, e não de linguagem.  

Diferente da apraxia, que representa uma alteração na programação motora da fala, na disartria 
o problema vai estar relacionado ao controle muscular dos mecanismos envolvidos na produção 
oral.  

O indivíduo não vai apresentar dificuldade em iniciar o movimento como na apraxia, ou ter 
dificuldades na fala espontânea, no sentido de não produzir a mensagem sonora. Ele consegue 
falar, mas sua voz pode ter uma qualidade rouca, com intensidade baixa, articulação imprecisa, 
entre outros sintomas. 
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As Disartrias são alterações na fala decorrentes de lesão neurológica que 
resultam no comprometimento da sincronia das cinco bases motoras que 
compõem a fala: respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. 

 Inicialmente o conceito de disartria estava relacionado a alterações de fala que 
consideravam apenas alterações na articulação. Com a evolução desse conceito, as alterações na 
respiração, prosódia, fonação e ressonância passam a ser considerados.  

 Ao longo do tempo foram surgindo outros termos que podem ser considerados sinônimos 
da disartria, são eles: disartrofonia e disfonia neurológica. Apesar dessa consideração apontada 
por Ortiz algumas bancas acabam cobrando o conceito de disartria disartrofonia. Então vou deixar 
aqui os dois para que não haja dúvida no momento da realização do concurso. 

  Disartrofonia é termo utilizado para designar a associação de alterações vocais associadas 
às articulatórias em pacientes com doenças neurológicas e Disartria é o termo que se refere a 
alterações nas cinco bases motoras da fala, sendo este o termo mais utilizado. 

As causas da disartria podem ser:  

 AVC  

 Cirurgia ou fraqueza da língua 

 Distrofia muscular 

  Doença de Huntington  

 Doença de Lyme  

 Doença de Parkinson  

  Doença de Wilson  

  Esclerose lateral amiotrófica 

 Esclerose múltipla  

  Infecções  

  Medicamentos, tais como narcóticos ou tranquilizantes que afetam o sistema nervoso 
central. 

Dependendo da causa teremos diferentes tipos de disartria com diferentes sintomas. A 
classificação que vamos utilizar aqui é a de Darley, Aronson e Brown citada por Ortiz15 que classifica 
a disartria em seis tipos:  

 Disartria Flácida 

 Disartria Espástica 

 Disartria Hipocinética 

 Disartria hipocinética 

 Disartria atáxica 

 Disartria mista 

                                                             

15Ortiz Disartria in Distúrbios neurológicos adquiridos – Fala e deglutição – Manole - 2006  
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Além do local da lesão as Disartrias vão ser diferentes em relação à emissão oral e ao tipo de 
disfunção neuromuscular resultante.  

 

DISARTRIA LOCAL DA LESÃO PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 

Flácida Neurônio motor inferior Hipernasalidade, voz soprosa e 
rouca. 

Espástica Neurônio motor superior 
(bilateralmente) 

Imprecisão na articulação de 
consoantes, voz rouca, 
qualidade vocal tensa 
estrangulada. 

Hipocinética Gânglios da Base  Articulação com amplitude 
diminuída, voz soprosa, 
alteração da fluência 

Hipercinética Gânglios da Base Distorção da produção de 
vogais, imprecisão na 
articulação de consoantes, voz 
áspera, tensão na produção 
fonoarticulatória. 

Atáxica Cerebelo Voz áspera, alterações da 
estabilidade vocal e alterações 
prosódicas. 

Mista Variado Várias características de 
diversos quadros. 

 

Disfonias 

Existem várias classificações existentes para esta alteração, mas vamos ver  aqui a utilizada 
por Behlau e Pontes, pois esta tem sido a mais recorrente nas questões. Caso você queira saber 
um pouco mais sobre as demais, à título de curiosidade, pode ler o capítulo sobre o tema no livro 
a voz do especialista - volume 1 ( M. Behlau). 
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 Segundo Behlau e Pontes16 quando existe uma harmonia entre a atividade de todos os 
músculos envolvidos na produção da voz e a integridade de todos os tecidos, temos um som dito de 
boa qualidade para os ouvintes. O uso dessa voz vai variar de acordo com situação e contexto 
vivenciado pelo indivíduo e essa condição vai refletir saúde vocal e vai caracterizar o que é chamado 
de eufonia. 

 Caso essa harmonia seja alterada e a voz não consiga mais cumprir o seu papel básico de 
comunicação e deixe de ser  produzida naturalmente, teremos um disfonia. A disfonia é um 
sintoma que pode estar presente em diferentes patologias, de forma secundária como na doença 
de Parkinson ou como o sintoma principal. 

 Esses autores se baseiam no envolvimento do comportamento vocal como causa das 
disfonias para realizar a classificação dos seus diferentes tipos.  

 Nos casos em que o mau uso da voz está diretamente ligado a causa da disfonia esta é 
chamada funcional, fazendo referência ao que falamos anteriormente sobre a necessidade de 
harmonia de "funcionamento" entre atividade dos músculos, integridade dos tecidos etc. 

 Já nas situações onde a causa da disfonia está ligada a outros fatores, como por exemplo, 
transtornos hormonais, esta é chamada de orgânica. 

 Existem ainda as disfonias organofuncionais, onde o mau uso da voz por um período 
prolongado acarreta uma lesão orgânica.   

 

De acordo com a classificação de Behlau e Pontes (1995) as disfonias podem ser: 
funcionais organofuncionais e orgânicas. 

 

FCC - Especialista na Educação (Pref. Macapá)/Fonoaudiólogo/2018      

                                                             

16 BEHLAU, M. & PONTES, P.  Avaliação e BEHLAU, M. & PONTES, P. Avaliação  e tratamento das disfonias. 
São  Paulo: tratamento das disfonias. São  Paulo: Revinter, , 1995 
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Os professores constituem uma das categorias que mais apresentam distúrbio de voz relacionado 
ao trabalho (DVRT), seja em função de abuso vocal, seja pela combinação de fatores ambientais, 
como os problemas de acústica e a competição sonora comum em escolas, principalmente 
aquelas localizadas em centros urbanos. A causa pelo mau uso vocal é denominada 

a) disfonia orgâno-funcional. 

b) disartrofonia. 

c) disfonia mista. 

d) disfonia neurogênica. 

e) disfonia funcional. 

Comentários: 

 Disfonias associadas ao mau uso da voz são chamadas de disfonias funcionais. 

Afasias 

Segundo Ortiz17 Afasia pode ser definida como uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da 
linguagem e de seus processos cognitivos subjacentes como, por exemplo, percepção e memória. 

Essa alteração pode resultar em uma dificuldade tanto na emissão da linguagem como na sua 
compreensão e alteração de diferentes níveis linguísticos, dependo da e extensão da lesão 
neurológica apresentada pelo paciente para definição dos sintomas predominantes. 

As principais causas de afasia são: Acidente vascular cerebral, Traumatismo cranioencefálico, 
tumores, síndromes, HIV entre outros. 

Durante a avaliação do paciente com afasia várias informações importantes vão ser determinadas 
na anamnese como: tipo, extensão da lesão, medicamentos utilizados, queixas comunicativas, 
atividades de vida diária. Na avaliação da linguagem em si, devemos observar as manifestações 
linguísticas. 

Chamamos de manifestações linguísticas as alterações que podem estar presentes no discurso 
dos indivíduos com afasia. Estas vão nos ajudar no diagnóstico do quadro4 

As classificações iniciais das afasias se baseavam em uma visão anatômica ou localizacionista das 
funções cerebrais, mais tarde com os estudos de Luria surgiu à teoria dos sistemas funcionais da 
linguagem apontando que não existe correlação direta entre a área do sistema nervoso central e 
o tipo de afasia. 

                                                             

17 Ortiz, KZ: Afasias in Ortiz – Distúrbios Neurológicos Adquiridos: linguagem e cognição – Manole – 2005. 
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Segundo Ortiz18, apesar de várias classificações a terminologia mais utilizada é a classificação das 
afasias em distúrbios receptivos e expressivos. 

A classificação clássica das afasias vai se basear no desempenho do paciente na linguagem 
espontânea, compreensão, repetição e nomeação. Vamos ver cada um desses itens de acordo 
com o tipo de afasia. 

As afasias classificadas como emissivas são aquelas em que a alteração da expressão é maior que 
a alteração na compreensão. São classificadas como afasias emissivas: Afasia de Broca, Afasia 
de Condução e afasia transcortical motora5 

As afasias classificadas como receptivas são aquelas em que a alteração na compreensão é maior 
que a alteração na expressão. São classificadas como afasias receptivas: Afasia de Wernicke, 
afasia transcortical sensorial, Afasia Amnésica/anômica5 

Existem ainda as chamadas afasias mistas, nestes casos existe alteração da compreensão e da 
expressão, apresentando características de vários casos descritos. São consideradas mistas A 
afasia Global e a afasia transcortical mista 

SUS 

A Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado no final da década de 80, como resultado de 
um movimento chamado “reforma sanitária”. Este representou uma mudança na forma de 
compreender a saúde e a maneira como os serviços que envolviam essa questão deveriam a ser 
organizados.  

A saúde deixa de ser entendida apenas como ausência de doença e passa a ser considerada 
de forma ampliada, envolvendo outros fatores como condição socioeconômica, escolaridade, 
moradia, emprego. 

  O modelo biomédico também chamado de assistencial clássico, previdenciário-privatista 
ou hospitalocêntrico onde a intervenção era focada na doença, nos hospitais, na medicalização e 
em ações individualizadas dá espaço à nova visão de saúde expressa na Constituição Federal de 
1988 no artigo 196. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

                                                             

18 Ortiz, KZ: Afasias in Ortiz – Distúrbios Neurológicos Adquiridos: linguagem e cognição – 

Manole – 2005. 
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Passamos de um sistema curativo/ hospitalocêntrico para um novo sistema, o SUS, onde as ações 
de promoção e prevenção de saúde são prioritárias. Sintetizando: 

Direcionamento Modelo Biomédico/curativo SUS 

CONCEITO DE SAÚDE Ausência de doença Conceito ampliad0 

(saúde determinada por 
outros fatores além da 

doença) 

FOCO DE AÇÃO Ações curativas e individualizadas Foco na prevenção e 
promoção de saúde e 

ações coletivas 

Além da Constituição a lei orgânica 8080/90 e 8142/90 formam o arcabouço jurídico que 
orienta a mudança trazida pelo SUS. 

A lei 8080 regulamenta e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde e organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, definindo 
os parâmetros para o modelo assistencial e estabelecendo os papéis das três esferas de governo.  

A lei 8142 regulamenta a participação da comunidade e as transferências 
intergovernamentais de seus recursos financeiros. 

O SUS traz princípios e diretrizes que vão direcionar todas as ações em saúde realizadas. 
Vamos ver quais são esses princípios e o que cada um deles representa. 

Os princípios são divididos em: organizativos e doutrinários. Os organizativos falam de 
uma forma geral como o sistema de saúde deve funcionar são eles: Regionalização e 
Hierarquização, descentralização com comando único em cada esfera de governo e participação 
popular. 

Os princípios doutrinários são os que vão ao encontro do novo conceito de saúde expresso 
na constituição buscando legitimar essa transformação, são eles: universalidade, integralidade e 
equidade. 
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Vamos entender brevemente o que quer dizer cada princípio: 

Regionalização e Hierarquização: Os serviços são distribuídos em uma determinada área 
geográfica, a partir do estudo dos indicadores de saúde de uma população, formando uma rede 
de atenção à saúde e são organizados em ordem crescente de complexidade (atenção primária, 
secundária e terciária).  

Descentralização: A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única sendo que cada uma das 
esferas de governo tem autonomia na execução, ou seja, na gestão, desde que respeitado o que 
determina a lei. No âmbito da União a gestão é exercida pelo ministério da saúde, no âmbito 
estadual pelas secretarias estaduais e no âmbito municipal pelas secretarias municipais de saúde. 

Participação da comunidade: A sociedade deve participar através dos conselhos e conferências 
de saúde do SUS. 

Universalidade: Todas as pessoas têm direito a todos os serviços de saúde independentemente 
do nível de complexidade. (acesso universal) 

Integralidade: Todas as ações são contempladas, da prevenção a reabilitação. Representa um 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos. 

Equidade: diferente de igualdade significa dar mais a quem precisa mais para que todos tenham 
as mesmas condições de saúde, com objetivo de diminuir desigualdades. 

Todas essas mudanças na organização da saúde no território brasileiro refletem na forma 
como a fonoaudiólogo vai atuar e na formação deste profissional. 

Antes do SUS, na década de 70/80 a fonoaudiologia focava sua formação na prática 
reabilitadora e individualizada. Com as mudanças trazidas pela chamada “reforma sanitária”, 
termos usados para fazer referência a essa ruptura mencionada anteriormente, o fonoaudiólogo 
passa a atuar não só na reabilitação, mas também na promoção de saúde, prevenção e em ações 
coletivas. 

Princípios Organizativos

Regionalização e Hierarquização

Descentralização

Participação da Comunidade

Princípios Doutrinários

Universalidade

Integralidade

Equidade
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Nesta nova forma de entender o processo saúde-doença o indivíduo não é visto de forma 
fragmentada, ou seja, não se avalia só uma parte e sim o todo que determina a condição que 
aquela pessoa apresenta. Para tal, é necessário que existam equipes multidisciplinares que 
possam somar conhecimentos para a compreensão das demandas apresentadas por cada um.   

Além disso, é preciso que a formação dos profissionais possa superar o individualismo e a 
busca apenas por ações especializadas, centradas apenas no saber médico e traga compreensão 
das dimensões biopsicossociais que envolvem o cuidado do indivíduo.19 

Fonoaudiologia na Atenção Primária em Saúde 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

Como vimos na sessão anterior, o Sistema Único de Saúde tem como um dos seus 
princípios a  hierarquização, que significa dizer que a saúde é organizada em níveis de 
complexidade: Atenção básica, média e alta complexidade. Durante algum tempo vigorou uma 
ideia equivocada que a atenção básica só cuidava de problemas mais simples, ou seja, menos 
complexos.  

Segundo Mendes, esta organização representava o chamado sistema piramidal 
hierárquico. Ao longo da evolução do SUS e das mudanças na forma como as pessoas adoeciam 
essa visão foi sendo substituída, e a partir de 2011, como decreto 7508/11, que regulamenta a lei 
8080/90, passa a vigorar o conceito de redes de atenção à saúde (RAS) trazendo as chamadas 
redes poliárquicas de atenção à saúde.  

Ainda segundo Mendes: 

“Não é verdade que a APS seja menos complexa que os cuidados ditos de média 
e alta complexidade. É a APS que deve atender mais de 85% dos problemas de 
saúde; é aí que situa a clínica mais ampliada e onde se ofertam, 
preferencialmente, tecnologias de alta complexidade, como aquelas relativas a 
mudanças de comportamentos e estilos de vida em relação à saúde: cessação 
do hábito de fumar, adoção de comportamentos de alimentação saudável e de 
atividade física etc. Os níveis de atenção secundários e terciários constituem-se 
de tecnologias de maior densidade tecnológica, mas não de maiores 
complexidades”. 

Vamos ver essa representação graficamente para a compreensão ficar mais fácil. 

 

                                                             

19 Fernandes, Fernanda Dreux Miranda, Mendes, Beatriz Castro, Navas. Ana Luiza Pereira Gomes Pinto (Org.).  Tratado de Fonoaudiologia. 2ed. 

São Paulo: Rocca,2014. 
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A Política Nacional de Atenção Básica de 2011 considera os termos Atenção 
Básica e Atenção Primária a Saúde, dentro das concepções que ela apresenta, 
como termos equivalentes. 

Como vimos na figura sobre os modelos de rede de atenção à saúde, a Atenção Primária 
em Saúde (APS) ou atenção básica, passa a ocupar o centro dessa rede.  

Mas o que isso significa? Significa dizer que a APS é a porta de entrada, o primeiro contato 
do usuário com o sistema de saúde e que além disso ,ela direciona os outros locais da rede que o 
indivíduo precisar buscar, caso necessite de outras tecnologias que não estão disponíveis neste 
nível de complexidade, garantindo um cuidado integral. 

Por exemplo, Maria chega à unidade básica de saúde, em que funciona a Estratégia de 
Saúde da Família, com a queixa de dificuldade de deglutição e engasgos frequentes, o médico 
generalista pede apoio ao fonoaudiólogo e os dois acham conveniente a paciente realizar uma 
videofluoroscopia, exame realizado apenas em uma unidade hospitalar. Por esta razão, Maria será 

                                                             

20 Fonte: Mendes, Eugênio Vilaça As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 
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encaminhada para o hospital de referência, fará o exame e retornará para sua equipe com o 
resultado e dará continuidade ao seu tratamento. 

Compreendida a ideia de organização da rede podemos passar para outro ponto importante para 
nos ajudar a entender o papel do fonoaudiólogo na atenção primária – A Estratégia de Saúde da 
Família. 

Estratégia de Saúde da Família 

A Estratégia de Saúde da Família surge na década de 90 como um programa de agentes 
comunitários no Ceará. Só em 2006, através do Pacto pela Saúde, ela ganha o status de 
“estratégia”. Em 2011, através da Política Nacional de Atenção Primária ( PNAB), passa a ser 
considerada como a diretriz reordenadora da atenção básica em todo território brasileiro. 

Os objetivos da implementação da Estratégia de Saúde da Família na Atenção Primária em 
Saúde são, segundo a PNAB/2011: A Reorganização do modelo de atenção à saúde – SUS e a 
Reorientação das práticas profissionais baseado conceito ampliado do processo saúde-doença. 

Ainda de acordo com a PNAB/2011 podemos definir as seguintes características do 
modelo de atenção à saúde baseado na Estratégia de saúde da família: 

Baseada na realidade local 

Considera os sujeitos em sua singularidade, complexidade, integridade e inserção 
sociocultural. 

Orienta-se pelos: princípios do SUS: universalidade, equidade, integralidade, controle social, 
hierarquização. 

Pelos princípios próprios: acessibilidade, vínculo, coordenação, continuidade do cuidado, 
territorialização e adstrição de clientela, responsabilização, humanização. 

Além disso, prevê as seguintes ações em saúde: 

Promoção e proteção da saúde. 

Prevenção de agravos. 

Diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, desenvolvida no individual e no 
coletivo, por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas. 
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Não confunda modelo que toma como base a SINGULARIDADE DO SUJEITO 
com modelo baseado em atendimentos individualizados!  

A estratégia de Saúde da Família considera cada sujeito como único na 
determinação do seu processo de saúde e doença, no entanto não está focada 
em atendimentos individualizados dentro dos consultórios.  

Suas ações, com grande enfoque na promoção da saúde, vão considerar as 
realidades locais, atuando no coletivo e quando necessário o atendimento 
individualizado, vão levar em conta que aquele sujeito é ÚNICO e esse fato 
precisa ser considerado no seu projeto terapêutico. 

A Estratégia de Saúde da Família é composta por uma equipe mínima formada por: 
médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem. Além disso, existe 
a equipe de saúde bucal formada por dentistas e técnicos de saúde bucal e/ou assistente de 
saúde bucal. 

Mas onde o fonoaudiólogo entra nessa história? Vamos entender isso agora. 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

Todos os profissionais de saúde que não fazem parte da equipe mínima e da equipe de 
saúde bucal tem sua atuação prevista nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Segundo o caderno de atenção básica nº 39 o NASF pode ser definido como: 

Conforme a PNAB (BRASIL, 2011): "Os núcleos de apoio à saúde da família são 
equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de diferentes 
profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira integrada e apoiando 
os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de Atenção 
Básica para populações específicas (Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais), compartilhando práticas e saberes em saúde com as equipes de 
referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de problemas 
clínicos e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que 
ampliem o seu escopo de ofertas.”  

Você pode perceber pelo texto, que essa equipe multiprofissional APOIA a equipe de saúde da 
família, mas não funciona como um ambulatório de especialidades. O Objetivo é ampliar a 
abrangência das ações realizadas pela atenção primária. 

De acordo com a PNAB/ 2011 esse apoio pode acontecer da seguinte forma: 

Realizando atividades com as equipes de Saúde da Família, bem como atividades assistenciais 
diretas aos usuários (com indicações, critérios e fluxos pactuados com as equipes e com a gestão); 
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Recebendo a demanda a partir da discussão compartilhada com as equipes de SF que apoia, e 
não por meio de encaminhamentos impessoais; 

Estando disponível para dar suporte em situações programadas e imprevistas, tal como as 
situações de urgência. 

 

Possibilidades de composição do NASF segundo o caderno de Atenção básica nº 
39: 

Assistente social; profissional de Educação Física; farmacêutico; fisioterapeuta; 
fonoaudiólogo; profissional com formação em arte e educação (arte educador); 
nutricionista; psicólogo; terapeuta ocupacional; médico ginecologista/obstetra; 
médico homeopata; médico pediatra; médico veterinário; médico psiquiatra; 
médico geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico 
acupunturista; e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado 
na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado 
diretamente em uma dessas áreas 

O NASF traz alguns conceitos/ ferramentas importantes que vão direcionar o trabalho dos 
profissionais que fazem parte dessa equipe: apoio matricial ou matriciamento,clínica ampliada e 
projeto terapêutico singular. Vamos entender um pouco de cada um deles segundo a PNAB/2011, 
o caderno de atenção básica nº 39 e a Política Nacional de Humanização e gestão do SUS: 

Apoio matricial ou matriciamento:  

Modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, através de uma construção 
compartilhada, elaboram propostas de intervenção para o cuidado das pessoas; 

No processo de matriciamento as relações entre os serviços de saúde se estabelecem de 
maneira horizontal, com compartilhamento de estratégia de cuidado, diferente da lógica 
tradicional dos sistemas de saúde, que acontece por meio de encaminhamentos, referências e 
contrarreferências, protocolos etc.  

Pode ser realizado de duas formas: Suporte clínico-assistencial que seria ação clínica direta 
com o usuário ou suporte técnico-pedagógico ação de apoio educativo com e para a equipe. 
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Dar suporte clínico-assistencial não significa funcionar na lógica do 
ambulatório tradicional com encaminhamentos sem discussão do caso em 
equipe. Na lógica matricial as duas equipes (NASF e ESF) discutirão o caso antes 
do paciente ser enviado para atendimento. 

O suporte técnico-pedagógico diz respeito tanto a capacitação da equipe de 
Saúde da Família (médico, enfermeiro, Agente comunitário, técnico de 
enfermagem) como também a chamada interconsulta, ou seja, o atendimento 
ser realizado pelo generalista e pelo profissional do NASF no mesmo momento. 

Projeto Terapêutico Singular: 

Proposta de cuidado/condutas terapêuticas construídas por uma equipe interdisciplinar, que 
pode contar com apoio da equipe NASF, para um sujeito individual ou coletivo. 

 É uma variação da “discussão de caso clínico”. 

É construído entre equipe e usuário e considera a singularidade e complexidade de cada caso 

Geralmente indicado par situações mais complexas. 

O cuidado é compartilhado. 

Pode ser dividido em quatro momentos: diagnóstico e análise, definição de ações e metas, 
divisão de responsabilidades e reavaliação. 

Clínica Ampliada21: 

Busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do 
trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multiprofissional; 

Coloca em questão a fragmentação do processo de trabalho; 

                                                             

21  Fonte : Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS: clínica ampliada 

e compartilhada. Brasília: Ministério da Saúde, 2009a. 
 
   Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 out. 2011a. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html>. 
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Engloba os seguintes eixos: Compreensão ampliada do processo saúde-doença, Construção 
compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas, Ampliação do “objeto de trabalho” (foco na 
pessoa como um todo); A transformação dos “meios” ou instrumentos de trabalho (comunicação 
transversal entre as equipes, clínica compartilhada), suporte para os profissionais de saúde. 

 

Em 2017, o ministério da Saúde lança uma nova versão da Política Nacional de 
Atenção Primária. Esta traz algumas mudanças na possibilidade de organização 
da atenção primária para além da estratégia de saúde família, criando as 
chamadas equipes de atenção básica, modificando o número mínimo de 
agentes de saúde por equipe entre outras questões. No entanto, o NASF 
continua com as mesmas atribuições e diretrizes previstas na PNAB de 2011, 
assim como os conceitos gerais expressos aqui anteriormente. 

Para saber mais consulte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

Fonoaudiologia no NASF 

Agora que já entendemos como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família funcionam de 
uma maneira geral, vamos falar mais especificamente sobre o papel do fonoaudiólogo. 

A cartilha organizada pelo Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia 
“Contribuição da Fonoaudiologia para o avanço do SUS”, define as formas de atuação do 
fonoaudiólogo na Estratégia de Saúde da Família e no NASF especificamente. A Atuação não se 
limita a atendimentos individualizados, contemplando atuação em grupos, visitas domiciliares, 
interconsulta, treinamento de profissionais. A educação Permanente, ou seja, aquela que tem 
origem a partir do processo de trabalho, também faz parte das atribuições do fonoaudiólogo que 
atua NASF. Vamos ver a listagem de cada uma delas: 

 

O Fonoaudiólogo inserido na ESF pode, após análise das necessidades de cada 
território: 

Participar dos grupos de gestantes para orientar sobre amamentação e 
hábitos orais inadequados do bebê; 
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Participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar 
ações que favoreçam a comunicação oral e habilidades cognitivas, auditivas e 
vocais; 

Participar de grupos e/ou desenvolver ações que favoreçam o 
desenvolvimento infantil, no que diz respeito às suas áreas de atuação; 

Orientar agentes comunitários de saúde, para coletar dados referentes à 
comunicação dos usuários e detecção de sinais indicadores de alterações da 
comunicação humana;  

Desenvolver atividades de promoção à saúde e de comunicação, por meio da 
abordagem de temas como saúde materno infantil, desenvolvimento infantil, 
saúde auditiva, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso; 

Realizar visitas domiciliares, para elencar fatores ambientais e familiares que 
possam gerar alterações na comunicação humana;  

Realizar atividades em instituições educacionais; 

Participar das entidades representativas da população (conselho gestor, 
popular);  

Realizar com a equipe campanhas de aleitamento materno, saúde auditiva, 
saúde vocal, envelhecimento ativo, comunicação humana etc. 

 

O fonoaudiólogo do NASF desenvolve tanto atividades comuns aos demais 
profissionais quanto ações específicas. Dentre estas, estão:  

Identificar fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e 
funções orofaciais;  

Compartilhar a construção de projetos terapêuticos dos usuários com 
necessidade de atenção especializada;  

Realizar consulta compartilhado com a equipe de saúde da família;  

Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e 
intelectual;  
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Promover educação permanente para os profissionais da saúde e da 
educação a respeito dos diversos distúrbios da comunicação. 

 

IADES - Fonoaudiólogo (SES DF)/2018      

O atendimento individual desenvolvido pelo Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) pode 
ser específico ou compartilhado. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 

a) No atendimento individual compartilhado, o fonoaudiólogo do NASF atende conjuntamente o 
paciente e a família deste. 

b) O fonoaudiólogo elege, conforme a respectiva avaliação prévia, os casos que necessitam de 
atendimento individual específico. 

c) Tanto no atendimento individual específico quanto no compartilhado, o profissional 
fonoaudiólogo tem autonomia para definir os objetivos e as condutas. 

d) O atendimento individual específico fonodiológico é realizado por membro da equipe de 
atenção básica acompanhado por um profissional do NASF. 

e) O atendimento individual compartilhado é realizado com um profissional do NASF, como o 
fonoaudiólogo, e ao menos um profissional da equipe de atenção básica. 

Comentários: 

O NASF tem como objetivo principal realizar o apoio a equipe de atenção básica. Este apoio pode 
acontecer de várias formas: orientações pedagógicas, interconsultas ou atendimentos 
individualizados. 

O projeto terapêutico singular é uma proposta de cuidado/condutas terapêuticas construídas por 
uma equipe interdisciplinar, que pode contar com apoio da equipe NASF, para um sujeito 
individual ou coletivo. É uma variação da “discussão de caso clínico”, é construído entre equipe, e 
usuário e considera a singularidade e complexidade de cada caso, geralmente indicado par 
situações mais complexas, o cuidado é compartilhado. 

Decisões são tomadas em equipe baseados nos indicadores em saúde na realidade local. 

Gabarito: Letra E 

IADES - Fonoaudiólogo (SES DF)/2018      

Assinale a alternativa que indica elementos estruturantes da atuação fonoaudiológica na atenção 
básica. 

a) Projeto terapêutico especializado, trabalho em grupo, matriciamento e reunião de equipe. 

b) Reunião de equipe, atendimento individual, atendimento coletivo e educação permanente em 
saúde. 
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c) Matriciamento, atendimento domiciliar, reunião de equipe e levantamento epidemiológico. 

d) Educação permanente, terapia fonoaudiológica, atendimento domiciliar hospitalar e educação 
em saúde. 

e) Atendimento individual específico, atendimento individual compartilhado, reunião de equipe e 
triagem auditiva neonatal. 

Comentários:  

A atuação do fonoaudiólogo na atenção básica segue os princípios da Estratégia de Saúde da 
Família e da atuação no NASF. Dessa maneira envolve: matriciamento, atendimento domiciliar, 
reunião de equipe e levantamento epidemiológico. 

Gabarito: Letra B 

Desvio Fonológico 

Segundo Wertzener22, desvio fonológico pode ser definido como uma 
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 e na organização dos sons. 

Por essa definição podemos perceber que nesse desvio não são considerados apenas erros 
na produção do som relacionados a questões motoras, mas também a forma como estes são 
organizados e percebidos. 

O distúrbio fonológico afeta tanto a produção quanto a representação mental dos sons 
de uma língua e pode provocar grande impacto na articulação e no conhecimento das regras dessa 
língua. 

Você pode perceber que existem dois componentes: um fonético e outro fonêmico. A 
alteração fonética reflete inabilidade motora na articulação da fala. Já a fonêmica envolve o modo 
como a informação sonora é armazena e representada no dicionário lexical da criança, e na forma 
como essa informação será acessada 

Quando você pensar em desvio fonético vai lembrar que o impedimento para a produção 
desse som é motor, ou seja, articulatório, por exemplo, por anomalia craniofacial. Quando pensar 
no desvio fonológico vai pensar que este é mais abrangente, que vai envolver tanto a articulação 
como a representação mental dos sons. As bancas adoram cobrar essas diferenças, então achei 
importante reforçar essa questão. 

                                                             

22 Wertzener HF. Fonologia: desenvolvimento e alterações. In: Fernandes FD, Mendes BC, Navas AL, organizadores. 

Tratado de fonoaudiologia.2a ed. São Paulo: Roca; 2014, p. 281-290 
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Para que a criança seja incluída como apresentando distúrbio fonológico são elencados 
alguns critérios23:  

Idade acima de 04 anos 

Audição normal 

Ausência de anormalidades anatômicas e/ou fisiológicas no mecanismo da fala 

Ausência de disfunção neurológica relevante. 

Capacidades intelectuais adequadas para o desenvolvimento da linguagem falada 

Compreensão da linguagem apropriada para idade 

Linguagem expressiva, vocabulário e extensão do enunciado apropriado para idade. 

Fala ininteligível 

 

Instituto Excelência - Fonoaudiólogo (Pref. SL Paraitinga)/2018      

Crianças com idade igual ou superior a 4 anos, que apresentam alteração no desenvolvimento da 
fala em diferentes graus. Os desvios na fala não se limitam a alterações na força ou mobilidade 
dos órgãos responsáveis pela fala, mas são decorrentes de dificuldades na aquisição das 
consoantes da sua língua materna. Assinale a alternativa CORRETA sobre este quadro: 

a) Desvio fonético. 

b) Desvio fonológico. 

c) Desvio pragmático. 

d) Desvio semântico. 

Comentários: 

Como vimos desvio ou distúrbio fonológico pode ser definido como: 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 e na organização dos sons. 

Gabarito: letra B 

                                                             

23  
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Muitas questões sobre desvio fonológico fazem referência aos chamados processos fonológicos, 
vamos entender um pouco sobre esse tema. 

Os processos fonológicos podem ser entendidos como uma forma de modificação na 
produção de sons mais complexos da fala, que pode acontecer ao longo do desenvolvimento 
normal da linguagem, para facilitar a emissão. Vou utilizar um exemplo citado por Yavas24: Uma 
consoante fricativa é mais difícil de ser produzida que uma plosiva, por isso a criança poderá 
substituir a fricativa pela plosiva através do processo fonológico chamado de plosivação. 

Ex: Criança deveria falar a palavra faca e acaba emitindo [paka], nesse caso ela substituiu 
o /f/ fricativo pelo /p/ plosivo, pela facilidade articulatória dessa consoante, já que como vimos é 
uma das primeiras no processo de aquisição. Este processo é chamado plosivação.  

Existem alguns processos fonológicos, sendo que os mais citados pela literatura são25: 

Estruturação silábica: Alteram a estrutura silábica da palavra. Ex: eliminação de consoante final 
( /lapiS/ [lapi]),eliminação de sílaba átona (/pato/ - [pa]),reduplicação (/ da/ -[dada]),simplificação 
de encontro consonantal (/klase/- [kase]) e epêntese ( /blusa/ - [beluza]). 

Substituição: Ocorre a mudança de um som pelo outro. Ex: simplificação de líquidas ou 
semivocalização de líquida (/lata/ - [yata]),frontalização ou anteriorização de velar / kaza/ - 

[taza],frontalização ou anteriorização de palatal ( /avi/ - [savi]),posteriorização de velar ( /teniS/ - 

[ KeniS]) e posteriorização de palatal ( /sapu/ - [apu]) e plosivação ( /faka/ - [paka]). 

 Assimilação: Processo em que os sons mudam tornando-se similares aqueles que vêm  antes 
ou depois deles. Nos processos de assimilação entra-se harmonia consonantal que pode ocorrer 
por assimilações velar, labial,nasal,sonoridade. Ex: ( /mala/ - [ mama] , /napa/ - [nama]). 

Metátase: Envolve a reordenação ou a transposição de elementos consonantais da palavra. Ex:( 
/telefoni/ - [tefeloni]). 

Os processos fonológicos são naturais e inatos, ou seja, derivam das necessidades vindas 
das limitações naturais do desenvolvimento humano e ao mesmo tempo são limitações que as 
crianças nascem com elas. À medida que a criança vai avançando no desenvolvimento vai 
superando essas dificuldades, isso significa dizer que os processos fonológicos devem ser 
superados.26 

                                                             

24 YAVAS, Mehmet; HERNANDORENA, Carmem Lúcia Matzinger; LAMPRECHT, Regina Ritter. Avaliação fonológica da criança. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 
25 Wertzener HF. Fonologia: desenvolvimento e alterações. In: Fernandes FD, Mendes BC, Navas AL, organizadores. Tratado de fonoaudiologia.2a 
ed. São Paulo: Roca; 2014, p. 281-290 

26 YAVAS, Mehmet; HERNANDORENA, Carmem Lúcia Matzinger; LAMPRECHT, Regina Ritter. Avaliação fonológica da 

criança. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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Vamos ver agora as idades previstas para eliminação do uso produtivo dos processos 
fonológicos segundo Wertzener27 

 

2:6 anos: eliminação dos processos de redução de sílaba, harmonia consonantal e 
plosivação de fricativas. 

3 anos: eliminação do processo de frontalização de velares 

 3:6 anos: eliminação do processo de posteriorização de velar e simplificação de líquidas. 

4:6 anos: eliminação do processo de posteriorização e frontalização de palatal. 

7 anos: simplificação de consoante final e do encontro consonantal. 

Fissuras Labiopalatinas 

A fissura labiopalatina pode ser entendida como uma anomalia craniofacial decorrente da 
falta de fusão dos processos embrionários responsáveis pela formação da face e do palato ainda 
na vida intraútero21.Podem ser uni ou bilaterais ou medianas. Atingir lábio, palato ou ambos 
simultaneamente. 

 

Durante a 6ª semana de vida, o segmento intermaxiliar proveniente dos 
processos nasais medianos, originará a região mediana do lábio superior e o 
filtrum. Caso esses processos não aconteçam de forma adequada, ocorrem as 
fissuras palatinas e labiais, que podem ser manifestações isoladas ou 
manifestações de síndromes genéticas e/ou consequências delas.28 

                                                             

27 Wertzener HF. Fonologia: desenvolvimento e alterações. In: Fernandes FD, Mendes BC, Navas AL, organizadores. 
Tratado de fonoaudiologia.2a ed. São Paulo: Roca; 2014, p. 281-290 
28 (GUEDES, Z.C.F. Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral. Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia, 2014) 
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Existem várias classificações para as fissuras, sendo a de Spina a mais utilizada e a que mais 
aparece nos concursos. A classificação clássica proposta por Spina29 toma como ponto de 
referência o forame incisivo. 

 

De acordo com as Spina30 as fissuras podem ser: 

 pré-forame incisivo: completa (atinge forame, lábio e processo alveolar) ou incompleta 
(atinge os lábios) 

 pós-forame incisivo: completa (alcança o forame, palato duro, palato mole e a úvula) ou 
incompleta (atinge o palato duro parcialmente, o palato mole e a úvula ou o palato mole 
parcialmente e a úvula). 

 transforame incisivo: atravessa o forame incisivo, rompendo a maxila em toda extensão 
desde o lábio até a úvula, atingindo lábio e palato. 

Esses tipos de fissura podem estar presentes simultaneamente. Além das modalidades acima 
ainda existem mais dois tipos de fissura que não estão na classificação de Spina. 

 Fissura de palato submucosa clássica: indivíduo vai apresentar úvula bífida, diástase da 
musculatura de palato mole e entalhe ósseo na porção posterior do palato. 

 Fissura de palato oculta: Anormalidade do palato mole caracterizada pelo mau 
posicionamento dos músculos, apesar de o palato mole se apresentar íntegro ao exame 
clínico. 

Vamos ver uma imagem com alguns tipos de fissura para que a memorização possa ficar mais 
fácil. 

                                                             

29 Genaro, KFG Yamashita, RP Trindade, IEK: Avaliação clínica e instrumental da fala na fissura labiopalatinas in Fernandes et al Tratado de 
fonoaudiologia – segunda edição – Rocca - 2014 
30 Genaro, KFG Yamashita, RP Trindade, IEK: Avaliação clínica e instrumental da fala na fissura labiopalatinas in Fernandes et al Tratado de 
fonoaudiologia – segunda edição – Rocca - 2014 
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31 

 Figura A: Fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta 

 Figura B: Fissura pré-forame incisivo bilateral incompleta 

 Figura C: Fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta 

 Figura D: Fissura pré-forame incisivo bilateral completa 

 Figura E:Fissura transforame unilateral 

 Figura F:Fissura transforame bilateral 

 Figura G:Fissura pós-forame completa 

 Figura H:Fissura pós-forame incompleta 

Sérios problemas de comunicação podem estar associados as fissuras, independente do 
acometimento ou não do lábio. Entre os principais problemas observados temos: ressonância 
hipernasal e escape de ar nasal. Estes podem ser decorrentes de vários fatores: fissura aberta, 
disfunção velofaríngea ou disfunção velofaríngea decorrente do insucesso na correção cirúrgica, 
alterações dentárias, perdas de audição etc.32 

A disfunção velofaríngea pode ser entendida como uma falha no mecanismo do palato mole 
e das paredes da faringe, decorrente de alteração anatômica ou funcional, que impede a 
separação da cavidade oral e nasal durante a produção de fonemas orais33. 

                                                             

31 (CYMROT, Moacir et al. Prevalência dos tipos de fissura em pacientes com fissuras labiopalatinas atendidos em um Hospital 

Pediátrico do Nordeste brasileiro. Rev. Bras. Cir. Plást. (Impr.), São Paulo, v. 25, n. 4, p. 648-651, Dec. 2010) 

 
32 KrooK, MIP et al Intervenção Fonoaudiológica na fissura palatina in Fernandes et al Tratado de fonoaudiologia 
– segunda edição – Rocca - 2014 

 
33 Vieira, JM Perfil espectrográfico da hipernasalidade de fala em mulheres portadoras de fissura palatina. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia (EESC/FMRP/IQSC), 
Universidade de São Paulo, São Carlos,2003 
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Na intervenção fonoaudiológica é importante separar os distúrbios compensatórios dos 
distúrbios obrigatórios.  

Pacientes com fissura labiopalatina podem apresentar distúrbios articulatórios 
compensatórios. Estes podem ser entendidos como uma estratégia para compensar a 
capacidade de se impor pressão aérea na cavidade oral, estão associados ao defeito anatômico e 
não diretamente decorrentes deste24  

As articulações compensatórias mais frequentes são: golpe de glote, fricativa faríngea, 
plosiva faríngea, fricativa velar, plosiva dorso médio - palatal, fricativa nasal posterior. Estes erros, 
em sua maioria, podem ser eliminados antes da correção do defeito anatômico. 

Os distúrbios obrigatórios são decorrentes do defeito anatômico e dependem da correção 
deste para serem resolvidos. Entre os distúrbios obrigatórios temos: escape de ar nasal durante a 
produção de sons orais, fraca pressão durante a produção de sons plosivos e fricativos e 
hipernasalidade na produção de fonemas vozeados. 

 

As articulações compensatórias mais frequentes são: golpe de glote, fricativa 
faríngea, plosiva faríngea, fricativa velar, plosiva dorso médio - palatal, fricativa 
nasal posterior. 

Os dois aspectos mais importantes na avaliação da fala nos casos de fissura palatina são: 
ressonância e articulação. A articulação para avaliação dos distúrbios compensatórios, que 
podem comprometer a inteligibilidade de fala e a ressonância para avaliação da hipernasalidade, 
tipo de alteração mais frequente observada em indivíduos com fissura palatina. 

Os dois aspectos mais importantes na avaliação da fala nos casos de fissura 
palatina são: ressonância e articulação 

 

 

 

(FAFIPA /Pref. Paraíso do Norte-2018)      
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Fissuras labiopalatinas constituem uma má formação congênita que ocorre em períodos 
embriológicos distintos, causadas por diversos agentes diferentes, destacando-se a 
hereditariedade, fatores tóxico-infecciosos, estresse emocional, radiação ionizante e algumas 
drogas (Silva et al. 2003). A respeito disso, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Fissura pré-forame incisivo é quando acomete estruturas posteriores ao forame incisivo, ou 
seja, palato primário, envolvendo lábio e/ou rebordo alveolar, podendo ser unilateral (direita ou 
esquerda), bilateral ou mediana. Dependo da extensão em que ocorre, em cada uma dessas 
classificações, a fissura pode ser considerada completa ou incompleta. 

b) Fissura pós-forame incisivo é quando acomete estruturas anteriores ao forame incisivo, ou seja, 
palato primário, podendo ser completa ou incompleta, dependendo da extensão anatômica 
atingida. 

c) Fissura rara da face envolve o forame incisivo, até bochechas, pálpebras, orelhas, nariz e ossos 
do crânio e face. 

d) Fissura transforame incisivo é quando acomete o palato primário e secundário, estende do lábio 
até a úvula e atravessa o rebordo alveolar, podendo ser unilateral (direita ou esquerda), bilateral 
ou mediana. 

Comentários: 

De acordo com as Spina as fissuras podem ser: 

•pré-forame incisivo: completa (atinge forame, lábio e processo alveolar) ou incompleta (atinge 
os lábios) 

•pós-forame incisivo: completa (alcança o forame, palato duro, palato mole e a úvula) ou 
incompleta (atinge o palato duro parcialmente, o palato mole e a úvula ou o palato mole 
parcialmente e a úvula). 

•transforame incisivo: atravessa o forame incisivo, rompendo a maxila em toda extensão desde o 
lábio até a úvula, atingindo lábio e palato. 

Gabarito: Letra D 

... 

Então é isso!  

Encerramos por aqui nosso material e se você gostou, dá uma olhada em um dos nossos cursos 
para concursos disponíveis! 

Abraços e bons estudos! 

Professora Danielle Brandão 
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