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1. APRESENTAÇÃO 

A fonoaudiologia é uma ciência que atua nas áreas de linguagem oral e escrita, 

voz, motricidade orofacial (funções de sucção, mastigação, deglutição, respiração, 

fonação, mímica facial) e audiologia.  O profissional fonoaudiólogo desenvolve 

atividades voltadas à promoção da saúde, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia 

em cada uma dessas áreas. 

Este protocolo surgiu da necessidade de organizar o fluxo da fonoaudiologia 

ofertada no município, com o objetivo de tornar públicas as diretrizes do funcionamento 

deste setor, da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa (FMS). 

2. PÚBLICO-ALVO DO SERVIÇO FONOAUDIOLÓGICO 

O setor de Fonoaudiologia atenderá desde pacientes pediátricos à idosos, 

encaminhados por                  médicos tanto especialistas como generalistas, sendo que todos os 

pedidos serão submetidos à regulação. 

3. ENCAMINHAMENTOS E FLUXO 

 Qualquer paciente que demande do atendimento fonoaudiológico, necessita 

passar pela UBS para solicitação médica, bem como serão aceitos pedidos realizados 

por especialistas (CME, hospitais). Após regulação, serão agendados para os 

profissionais da fonoaudiologia, conforme disponibilidade de agenda, para primeira 

avaliação. Em seguida, conforme a necessidade do caso, o paciente será inserido pelo 

próprio profissional para fonoterapias (fono retorno/sisreg), levando em consideração a 

possibilidade de fila de espera para tal atendimento, respeitando a classificação de risco 

do paciente. 

No caso de pacientes restrito ao leito, sem possibilidades de deslocamento ao 

centro de reabilitação em fonoaudiologia, os pedidos médicos deverão ser direcionados 

ao serviço de atendimento domiciliar (SAD). 

4. SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR – SAD 

 O fonoaudiólogo também integra a equipe multiprofissional do SAD, realizando 

atendimentos voltados aos pacientes restritos ao leito. Inicialmente se faz uma 

avaliação e, conforme diagnóstico, será inserido em fonoterapias domiciliares. Caso 

constatado a possibilidade de locomoção do paciente até o CME, o mesmo será 

reencaminhado via UBS para este ambulatório. 

 



5. INSTITUIÇÕES DE REFERÊNCIA (SUS) PARA TRATAMENTO DE ALTERAÇÕES 

FONOAUDIOLÓGICAS 

         O município conta com algumas instituições especializadas que também atendem 

à demanda fonoaudiológica, tais como: 

· Deficientes auditivos: Escola Geni Ribas – ACAP CPRAF 

· Pacientes com diagnóstico de autismo: APROAUT e Equoterapia Santa Maria 

· Portadores de Síndrome de Down e deficiência intelectual: APAE 

· Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor, desordens neurológicas (PC) e 

deficiências de ordem motora: APACD 

· Deformidades faciais, fissuras labiais e palatinas, sequelas de trauma de face e de 

cirurgia buco- maxilo: APPDF 

   Nestes casos, a família poderá buscar diretamente a instituição, sem 

necessidade de um encaminhamento específico, caso já possua o CID facilita a 

inserção na instituição. 

 

6. ÁREAS DE ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 

Conforme descrito, a fonoaudiologia abrange as áreas de linguagem, voz, 

motricidade orofacial e audiologia. Assim sendo, segue detalhamento: 

 

· 6.1 Linguagem 

Qualquer desordem que afete a comunicação deste paciente, podendo ser a fala 

(linguagem oral) e /ou a escrita. Casos mais comuns: 

- Atraso de linguagem / fala: seja atraso simples ou com diagnóstico/autismo 

- Desvio fonético/ fonológico: trocas na fala 

- Disartrias, afasias, demências, distúrbios articulatórios: pós AVE, TCE, etc.  

- Disfluências: gagueira 

- Distúrbios na linguagem escrita: dislexia, dificuldade de aprendizagem 

 No caso de linguagem, os pacientes receberão atendimento de forma ELETIVA, ou 

seja, P3/azul, para todos os casos.  Sempre que possível, breve relatório médico 

contendo CID e, quando em casos encaminhados pela escola, incluir, também, relatório 

escolar., 

 



· 6.2 Voz 

Qualquer situação que caracterize uma afonia e/ou disfonia. O ideal é que o paciente já 

possua laudo otorrinolaringológico (a nível de pregas vocais) para nortear a conduta 

fonoaudiológica para o caso. Possibilidades de disfonias: 

- Disfonias funcionais (uso incorreto da voz, sem lesão) 

- Disfonias organofuncionais (nódulos, pólipos, edemas de Reinke, granulomas e 

leucoplasias de pregas vocais). 

- Disfonias orgânicas (causas congênitas, malformações laríngeas, causas traumáticas/ 

traqueostomias, inflamatórias, neoplásicas, neurológicas, etc). 

 Para os casos que envolvem aspectos vocais, os pacientes também receberão 

atendimento de forma ELETIVA, ou seja, P3/azul, para todos os casos.  Sempre que 

possível, CID e relatório médico autorizando intervenção fonoaudiológica, principalmente 

nos casos oncológicos. 

 

· 6.3 Motricidade orofacial 

Uma das áreas mais complexas, pois, envolvem estruturas dos órgãos fonoarticulatórios, 

também usados nas funções de sucção, mastigação, deglutição, respiração e fonação. 

Aqui, a classificação se dará conforme o quadro clínico e levando em consideração casos 

graves e de risco à vida, demais casos, atendimento eletivo.  Segue: 

- Disfagia: desde bebês com dificuldade de amamentação, introdução alimentar, até 

os casos de presbifagia, uso de via alternativa para alimentação, dentre outros, 

sempre serão P1/amarelo, atendimento URGENTE. 

Demais funções, desde que não caracterize disfagia, será P2/verde ou P3/azul, conforme 

prognóstico (tempo da lesão, alteração na qualidade de vida). Casos como: 

- Respiração oral 

- Paralisias Faciais / alteração da mímica facial 

- Malformações de face, pescoço, laringe, língua, traqueostomias 

- Fendas (labiopalatinas) 

- Ronco, apneias 

- Queimaduras em região de cabeça e pescoço. 

 

· 6.4 Audição 

Rastreamento auditivo, que também vai desde o recém-nascido até idosos, com 



solicitação de exames para diagnóstico e definição de conduta diante o caso. Para cada 

situação, elenca-se uma prioridade, conforme segue: 

- Bebês com fator de risco para perda auditiva; falha no teste da orelhinha ao 

nascimento; síndrome associada, sempre será P1/Amarelo, URGENTE, pois 

quanto mais precoce o diagnóstico mais chances de tratamento, protetização e/ou  

instituições especializadas. 

- Crianças em idade escolar; idosos acima de 70 anos; pacientes com quadro clínico 

sugestivo de tumores unilateral, serão P2/Verde. 

- Zumbidos, vertigem, histórico de exposição a ruído, hipoacusia, etc, seguirão em 

atendimento ELETIVO, P3/Azul. 

Todos os pedidos serão realizados via sisreg/regulação, bem como serão executados em 

clínicas conveniadas com a Fundação Municipal de Saúde. Nos casos de triagem auditiva 

neonatal, são realizadas na maternidade de nascimento do bebê, onde constará na 

carteirinha da criança. Caso falhar no primeiro teste, a própria maternidade agenda o 

reteste e, diante a falha novamente ou considerando que o bebê possui fator de risco 

associado, deverá ser encaminhado ao serviço de fonoaudiologia/CME, via UBS, para a 

solicitação de exames complementares. 

 

Resumo das prioridades conforme descrito anteriormente: 

 

P1 

Amarelo 

Urgente 

 

 

- Disfagias associadas 

 

- Fator de risco para perda auditiva em neonatos 

 

 

P2 

Verde 

Prioridade 

 

- Interferência nas funções, que descaracterize disfagia 

 

- Exames auditivos acima de 70 anos, escolares ou indício de tumor 

 

 

 

P3 

 

- Alterações de linguagem oral (atraso, trocas, disfluência) 

- Alterações de linguagem escrita (dificuldade de aprendizagem) 



Azul 

Eletivo 

- Disartrias, afasias, distúrbios articulatórios 

- Queixas auditivas, equilíbrio, zumbido 

- Queixas vocais 

- Fatores de motricidade orofacial / ortodônticos 

 

7. TRATAMENTO / CONDUTA 

 Diante qualquer alteração encontrada, o fonoaudiólogo possui autonomia e 

conhecimento para definir o tratamento para o caso. Dentro da fonoaudiologia são 

diversas áreas de especialização, cada qual com seus métodos próprios, no entanto, 

cada paciente é único e tem suas especificidades, onde, desta forma, o planejamento 

terapêutico será realizado para cada caso exclusivo, mas sempre respaldado pelo 

Conselho da classe. 

 

8. LEGALIDADE - Uso de PICs na fonoaudiologia 

 Desde que o profissional tenha formação necessária e específica, e que esteja 

utilizando-a dentro do conceito de atenção e cuidado à saúde das pessoas, o 

fonoaudiólogo também pode estar fazendo o uso das PICs, conforme o parecer do 

Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) nº 45, de 15 de fevereiro de 2020, que 

“Dispõe sobre o uso profissional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde 

(PIC) por fonoaudiólogos”. 

 

9. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Com o intuito de aprofundar e discutir assuntos pertinentes a categoria, poderão 

ser realizadas capacitações/atualizações por meio da Câmara Técnica de 

Fonoaudiologia, reunindo-se mensalmente, com carga de 6 horas para o mesmo. 

  

 

 

 

 




