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Resumo

Objetivo: Identificar as principais alterações nas áreas da Fonoaudiologia por 

meio do relato de pais e/ou cuidadores de um grupo de crianças de ambos os gêneros, com 

faixa etária de quatro anos e um mês até cinco anos e onze meses, das cidades de Salvador, 

Lauro de Freitas e Camaçari. Métodos: Aplicou-se um questionário em 335 responsáveis 

de crianças cadastradas no Programa de Saúde da Família das Unidades de Saúde da 

Família selecionadas para a pesquisa. O questionário da entrevista abordou questões acerca 

da saúde fonoaudiológica nas áreas da linguagem, voz, audição e motricidade orofacial. 

Resultados: em Salvador, a maior prevalência de desordens fonoaudiológicas, segundo relato 

dos pais e/ou cuidadores, ocorreu na área de motricidade orofacial, com 34 (48,57%) de 

ocorrências. Na cidade Lauro de Freitas, a maior prevalência ocorreu na área da linguagem, 

com 70 (80%) ocorrências. E em Camaçari, a maior prevalência ocorreu na área da voz, com 

161 (95,26%) ocorrências. Conclusões: observou-se que grande parte dos pais e/ou cuidadores 

referiram que as crianças participantes possuíam desordem fonoaudiológica em, pelo menos, 

uma das áreas pesquisadas. Um diagnóstico precoce faz-se indispensável, visto que possibilita 

à criança maior oportunidade de ter um desenvolvimento adequado e mais qualidade de vida.

Palavras-chave: Saúde da Criança. Desenvolvimento Infantil. Fonoaudiologia

ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE

IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS EM UM  

GRUPO DE CRIANÇAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR/BAHIA –  

RELATO DOS PAIS E/OU CUIDADORES

Carla Cardosoa

Karen Garcia Alvesa

Qays Amina Maud Mariane Santana Rochaa

Kaliandra Moraes Souza Queiroza

aUniversidade do Estado da Bahia – UNEB – Salvador (BA), Brasil.
Endereço para correspondência: Carla Cardoso – Rua Silveira Martins, 2555, Cabula – CEP: 41150-000 – 
Salvador (BA), Brasil – CEP: 41150-000 – E-mail: cardoso_c@uol.com.br

DOI: 10.5327/Z0100-0233-2015390100005



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.39, n.1, p.38-49 

jan./mar. 2015 39

IDENTIFICATION OF THE MAJOR CHANGES IN SPEECH THERAPY A GROUP OF 

CHILDREN IN THE METROPOLITAN REGION OF SALVADOR / BAHIA –  

REPORTED BY PARENTS AND/OR CAREGIVERS

Abstract

Purpose: To identify major changes in the areas of speech therapy through the 

report of parents and/or caregivers of a group of children of both genders, in an age bracket 

from four years and one month to five years and eleven months in the cities of Salvador, Lauro 

de Freitas and Camaçari. Methods: We applied a questionnaire in 335 caregivers enrolled 

in the Family Health Program of Family Health Units selected for the survey. The interview 

questionnaire addressed questions about the health in the areas of speech language, voice, 

hearing and orofacial motricity. Results: In Salvador, the highest prevalence of speech-language 

disorders, as reported by parents and/or caregivers, occurred in the area of   speech disorders, 

with 34 (48.57%) cases. Lauro de Freitas presented the highest prevalence occurred in the 

area of language, with 70 (80%) instances. And in Camaçari the highest prevalence occurred 

in the area of   voice, with 161 (95.26%) occurrences. Conclusion: We observed that the 

majority of parents/caregivers reported that the participating children had speech disorders in 

at least one of the areas surveyed. An early diagnosis is essential, as it enables the child to be 

granted more opportunity to have a proper development and a better quality of life.

Keywords: Child Health. Child Development. Speech, Language and Hearing science

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN LA TERAPIA DEL HABLA A 

UN GRUPO DE NIÑOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SALVADOR / BAHIA – 

REPORTADO POR LOS PADRES Y/O CUIDADORES

Resumen

Objetivo: Identificar los cambios importantes en las áreas de terapia del habla 

a través del informe de los padres y/o cuidadores de un grupo de niños de ambos sexos, 

con edades comprendidas entre cuatro años y un mes hasta cinco años y once meses, en 

las ciudades Salvador, Lauro de Freitas y Camaçari. Métodos: Se aplicó un cuestionario a 

335 tutores de los niños inscritos en el Programa de Unidades de Salud Familiar seleccionadas 

para la encuesta de salud de la familia. El cuestionario de la entrevista se dirigió a las preguntas 

acerca de la salud en el área del lenguaje y habla, de la voz, del oído y motricidad orofacial. 
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Resultados: En Salvador, la más alta prevalencia de los trastornos del habla y lenguaje, según 

lo informado por los padres y/o cuidadores se produjo en la zona de motricidad orofacial, con 

34 (48,57%) ocurrencias. En la ciudad Lauro de Freitas, la prevalencia más alta se produjo en el 

área del lenguaje, con 70 (80%) casos. Y en Camaçari, la prevalencia más alta se produjo en 

el área de la voz, con 161 (95.26%) ocurrencias. Conclusiones: se observó que la mayoría de 

los padres/cuidadores informaron que los niños participantes tenían trastorno del habla en, al 

menos, una de las áreas investigadas. Un diagnóstico precoz es esencial, ya que permite al niño 

más oportunidad de tener un buen desarrollo y una mejor calidad de vida.

Palabras clave: Salud del Niño. Desarrollo Infantil. Fonoaudiología

INTRODUÇÃO

A noção de qualidade de vida é eminentemente humana e tem sido aproximada 

ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, afetiva, social, ambiental e à própria estética 

existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos 

que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar.1

Qualidade de vida pode, também, envolver a percepção do indivíduo de 

sua posição na vida, no contexto da cultura, além do sistema de valores nos quais ele vive, 

relacionado aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.2

Mais recentemente, a noção de qualidade de vida foi atrelada ao conceito de 

saúde. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil, trouxe um novo paradigma, 

no qual a saúde passou a ser compreendida como todas as relações do sujeito com o meio, 

envolvendo os fatores sociais como determinantes e condicionantes.3 

Esse conceito também aparece na Lei 8.080/90, que regulamenta as ações e 

serviços de saúde no Brasil e acrescenta que os níveis de saúde da população expressam a 

organização social do País.4 Nessa perspectiva, o conceito de saúde empregado é o integral, 

em que o sujeito é visto como um todo e indissociável dentro de uma estrutura social. 

Nessa articulação entre saúde e qualidade de vida pode-se identificar o 

desenvolvimento da promoção da saúde, marcando o início da construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS), diante de reformas administrativas, políticas e organizativas dentro do campo 

das políticas públicas de saúde.5,6 Amparado por esse conceito ampliado de saúde, o SUS foi 

criado em 1988 para ser o sistema de saúde de todos os cidadãos brasileiros.7

Para atender à população, com vistas à prevenção e promoção de saúde, foi 

criado em 1993 o Programa de Saúde da Família (PSF), funcionando como uma estratégia 
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de reorientação de modelo assistencial, operacionalizado mediante a implantação de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde que acompanham um número 

definido de famílias. A responsabilidade pelo acompanhamento das famílias denota para as 

equipes de saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites, classicamente definidos 

para a atenção básica no Brasil, no contexto do SUS.8

No centro dessa estratégia está o Agente Comunitário de Saúde (ACS), que 

desenvolve a atividade de prevenção e promoção da saúde por meio de ações domiciliares 

ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS e sob a supervisão do gestor local.9 Assim, pode-se dizer que os ACS são de suma 

importância na implantação de políticas voltadas para a reorientação do modelo de saúde, 

tendo como base a atenção primária.10

Dentro desse contexto, o fonoaudiólogo foi inserido no SUS com a 

regulamentação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em 2008. A partir 

daí, a atenção primária, antes restrita aos cuidados dos profissionais das equipes 

de saúde da família, passa a incorporar outras categorias profissionais, ampliando o 

escopo das ações desenvolvidas na atenção básica, sua resolutividade e o acesso aos 

serviços de saúde.

As equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento que compõem o NASF, ao atuarem em conjunto com os profissionais 

do PSF, compartilham práticas de saúde nos territórios sob responsabilidade do PSF, no 

qual o NASF está cadastrado. Assim, a atuação do fonoaudiólogo proporcionará, por 

exemplo, a identificação precoce da deficiência auditiva, gagueira, alterações vocais, 

distúrbios de leitura e escrita, além de contribuir para a redução desses agravos por meio 

das ações de promoção e prevenção, desempenhando função importante na melhora da 

qualidade de vida da população.11

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo identificar as principais 

alterações nas áreas da Fonoaudiologia por meio do relato de pais e/ou cuidadores sobre a 

saúde de crianças de ambos os gêneros, com faixa etária de quatro anos e um mês até cinco 

anos e onze meses, das cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

MATERIAL E MÉTODOS

Participaram dessa pesquisa 335 crianças, de ambos os gêneros, da faixa etária 

de quatro anos e um mês até cinco anos e onze meses, acompanhadas por ACS e cadastradas 
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no PSF das Unidades de Saúde da família (USF) selecionadas para essa pesquisa nas cidades 

de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, todas do estado da Bahia. 

Foram excluídos desta pesquisa os indivíduos que, referidos pelos 

responsáveis, apresentavam problemas neurológicos, má formação craniofacial, com 

diagnóstico de doenças infectocontagiosas e indivíduos que não eram moradores das 

cidades participantes da pesquisa. 

Os procedimentos de coleta e análise dos dados foram iniciados após o 

parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/ UNEB nº 116.083/2012) e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos responsáveis das crianças.

Antes do início da coleta de dados foram realizadas oficinas de 

capacitação dos ACS facilitadores desta pesquisa nas áreas de linguagem, audição, 

motricidade oral e voz. Participaram dessas oficinas 61 ACS (24 ACS da USF de 

Salvador, 18 ACS da USF de Lauro de Freitas e 19 ACS da USF de Camaçari). As 

oficinas foram realizadas nas USF, em um total de nove oficinas, uma em cada USF, 

com o objetivo de identificar o nível de conhecimento prévio dos ACS no processo 

de desenvolvimento dessas áreas de atuação da Fonoaudiologia e os processos 

de intervenção para garantir que os mesmos possam identificar as alterações 

precocemente e como uma das contra partidas da pesquisa.

Essas oficinas também foram realizadas com os pais e/ou cuidadores após a 

coleta e análise dos dados, com o objetivo de apresentar a atuação da Fonoaudiologia e 

suas áreas, assim como informações sobre o processo de desenvolvimento infantil normal 

e identificação de possíveis sinais de alteração. 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário 

aos responsáveis das crianças referente à saúde fonoaudiológica nas áreas da linguagem, 

audição, voz e motricidade orofacial, adaptado do teste de avaliação da linguagem 

infantil ABFW12, durante as visitas regulares dos ACS, nas próprias residências das 

crianças. Os ACS serviram como facilitadores na relação entre sujeitos e pesquisador. 

Foram selecionadas para a pesquisa nove USF, escolhidas aleatoriamente, 

que possuíam no momento do inicial do projeto o PSF nas cidades de Salvador, Lauro de 

Freitas e Camaçari, onde foram realizadas as coletas de dados.

Após a coleta, foi feito um percentual para identificar a área de maior 

prevalência de autorreferência de desordens fonoaudiológicas. Os dados foram analisados 

quanto à prevalência de agravos fonoaudiológicos, utilizando o aplicativo Microsoft 

Office® Excel 2010 para a construção da planilha de dados e gráficos.



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.39, n.1, p.38-49 

jan./mar. 2015 43

RESULTADOS 

A distribuição dos sujeitos nas cidades participantes da pesquisa foram: 

79 (24%) indivíduos de Salvador; 87 (26%), de Lauro de Freitas; e 169 (50%), de 

Camaçari. Analisando os questionários aplicados com relação aos tipos de alterações, 

classificados por áreas de atuação fonoaudiológica (voz, motricidade orofacial, linguagem 

e audiologia), foram encontrados os seguintes resultados: na área de voz foi possível 

observar, na cidade de Salvador, a ocorrência de 32 (41%) queixas, na cidade de Lauro de 

Freitas, o número de queixas na área de voz foi de 67 (77%) e em Camaçari, foram 161 

(95%) queixas (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Prevalência de desordens fonoaudiológicas na área da voz, autorreferidas 
por pais e cuidadores das crianças pertencentes às cidades de Salvador, Lauro de 
Freitas e Camaçari, com base nos questionários aplicados
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Quando consideramos a área de motricidade orofacial, observou-se 34 (43%) 

queixas em Salvador, 50 (57%) queixas em Lauro de Freitas e 125 (74%) queixas em Camaçari 

(Gráfico 2). Na área de linguagem, foi possível identificar 19 (24%) queixas em Salvador, 

70 (80%) queixas em Lauro de Freitas e 109 (64%) queixas em Camaçari (Gráfico 3). Na área 

de audiologia, observou-se 4 (5%) queixas em Salvador, 25 (29%) queixas em Lauro de Freitas 

e 51 (30%) queixas em Camaçari (Gráfico 4).



44

Gráfico 3 – Prevalência de desordens fonoaudiológicas na área da linguagem 
autorreferidas por pais e cuidadores das crianças pertencentes às cidades de Salvador, 
Lauro de Freitas e Camaçari, com base nos questionários aplicados
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Gráfico 2 – Prevalência de desordens fonoaudiológicas na área da motricidade 
orofacial autorreferidas por pais e cuidadores das crianças pertencentes às cidades de 
Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, com base nos questionários aplicados
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DISCUSSÃO 

O presente estudo propôs identificar as principais alterações na área da 

fonoaudiologia sob a perspectiva dos pais e/ou cuidadores de um grupo de crianças das 

cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Considerando, assim, o conhecimento 

prévio sobre as áreas de atuação da Fonoaudiologia, bem como suas possíveis alterações.

Na cidade de Salvador, observou-se que a prevalência dos agravos referidos 

pelos pais e/ou cuidadores das crianças pesquisadas foi maior na área de motricidade 

orofacial, em questões que se relacionam ao uso de chupeta e/ou mamadeira. Esse dado 

chama atenção para os hábitos orais deletérios, pois podem interferir no crescimento e 

desenvolvimento craniofacial, gerando problemas orais e de comunicação, tais como: 

alterações no desenvolvimento e posicionamento dos dentes, alteração nos movimentos 

necessários para mastigar e engolir os alimentos, respiração bucal e problemas na fala 

(trocas de sons na fala ou produção de sons ininteligíveis). A literatura sugere a interrupção 

desses hábitos até os dois anos de idade, como forma de prevenir e diminuir os impactos 

futuros nas estruturas orais e funções estomatognáticas (sucção, deglutição, mastigação, 

respiração e fala).13

No município Lauro de Freitas, observou-se maior predomínio de queixas 

relacionadas aos aspectos relativos à linguagem. O desenvolvimento da linguagem, assim 

Gráfico 4 – Prevalência de desordens fonoaudiológicas na área da audição 
autorreferidas por pais e cuidadores das crianças pertencentes às cidades de Salvador, 
Lauro de Freitas e Camaçari, com base nos questionários aplicados
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como qualquer outro aspecto do desenvolvimento humano, caracteriza-se pela variação inter-

relacional. A fala, por exemplo, é adquirida em contextos informais do dia a dia e em relações 

sociais e dialógicas.15 No desenvolvimento infantil, estima-se que alterações na linguagem 

passam a atingir cerca de 3 a 15% das crianças.16 Grande parte das queixas relatadas em 

clínicas fonoaudiológicas infantis, pediátricas e neuropsicológicas se referem a alterações no 

processo de aquisição da linguagem e/ou aprendizagem, o que representa aumento do risco 

de posteriores dificuldades na leitura, escrita, socialização e comportamento.17

Em Camaçari, observou-se que a maior prevalência ocorreu na área de voz. 

Estudos epidemiológicos mostram que a disfonia na infância acomete cerca de 6 a 38% 

de crianças, sendo a rouquidão e a soprosidade as alterações vocais mais frequentes.18 A 

formação do padrão vocal infantil está intimamente ligada a modelos vocais presentes no 

ambiente em que as crianças vivem.19 Uma alteração vocal na infância pode provocar um 

grande prejuízo no desenvolvimento afetivo, emocional e social do indivíduo. Apesar dessa 

influência, estudos mostram que mesmo quando os problemas são identificados pelos pais, a 

procura por atendimento fonoaudiológico é pequena.20 

A participação dos ACS nesta pesquisa foi fundamental, pois serviram como 

ponte entre as pesquisadoras e as famílias participantes. Os ACS atuam como elo entre as 

necessidades de saúde das pessoas e o que pode ser feito para a melhoria das condições 

de vida local. Eles convivem no mesmo contexto social e cultural que a comunidade, 

compartilham o mesmo universo linguístico, o que possibilita a transmissão de informações 

dos demais profissionais de saúde à população com a qual os ACS residem e trabalham.21

Sabe-se que o conhecimento dos pais ou responsáveis a respeito dos fatores de 

risco para o surgimento de distúrbios da comunicação é altamente relevante, visto que com a 

identificação precoce desses sintomas, seguidos de uma pronta intervenção, será fundamental 

para o desenvolvimento da criança. Acredita-se que as orientações capacitam os pais a 

tornarem-se agentes estimuladores de seus filhos, assim como dá-lhes parâmetros para que 

detectem alterações em seu desenvolvimento e possam providenciar os recursos necessários 

para a adequação.22,23

CONCLUSÃO 

O processo de desenvolvimento infantil, principalmente nos primeiros anos 

de vida, contribui para a formação de um sujeito com suas potencialidades plenamente 

desenvolvidas, com maior possibilidade de tornar-se um cidadão completo, capaz de 

enfrentamento das adversidades da vida.
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E nesse processo, o conhecimento dos pais e/ou cuidadores permite que 

a intervenção precoce ocorra de forma mais eficaz, por meio do diagnóstico precoce. 

Porém, é importante destacar que esse conhecimento deve ser obtido de forma consciente 

e consistente, considerando efetivamente as alterações que possam acontecer e não apenas 

baseadas em considerações não científicas.

Nesta pesquisa observou-se que grande parte dos pais e/ou cuidadores referiram 

que as crianças participantes possuíam desordem fonoaudiológica em, pelo menos, uma das 

áreas pesquisadas, porém, em grande parte, a busca pela intervenção não aconteceu. Esse é 

um fator que deve ser considerado quando se trabalha com esse grupo em oficinas.

As oficinas de orientação realizadas com os pais ao fim da coleta de dados 

tiveram grande aceitação, com participação significativa, favorecendo a proteção, a 

promoção do autocuidado e a troca solidária. Nessas oficinas, com os debates gerados, 

notou-se a baixa percepção dos responsáveis para o risco de ocorrência de agravos 

fonoaudiológicos nas crianças. 

Por meio de práticas educativas em saúde, que são ferramentas importantes para 

estimulação dos princípios que regem a noção de autocuidado para a comunidade, pode-se 

proporcionar transformação social, levando, assim, ao viver mais saudável. Há uma necessidade 

latente de integração dos profissionais fonoaudiólogos ao contexto das USF para compartilhar 

conhecimentos da área, visando um melhor atendimento à comunidade. É preciso somar 

esforços para se estruturar programas fonoaudiológicos preventivos e curativos, com o objetivo 

de criar uma rede de apoio que ofereça atendimento a essa demanda. 
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