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Introdução
Durante o processo de comunicação humana, a fala ou expressão oral é o principal meio 

utilizado para transmitir informações linguísticas (VON TETZCHNER et al., 2005). Porém, em 
alguns casos, esse meio privilegiado encontra-se comprometido e faz-se necessário, portanto, a seleção 
de meios alternativos de comunicação (VON TETZCHNER et al., 2005 apud VON TETZCHNER; 
MARTINSEN, 2000, 2002).

Para facilitar a comunicação de indivíduos com restrição na expressão oral, Monteiro (2016) 
propõe o uso do sistema de Comunicação Alternativa (CA), pois este compreende o uso integrado de 
símbolos, recursos, estratégias e técnicas e supõe-se desenvolvimento não apenas na linguagem expressiva, 
mas também na linguagem receptiva.

O desenvolvimento da linguagem, por meio de sistemas alternativos de comunicação, necessita 
de um processo de construção e planejamento, pois estes, com exceção da língua de sinais, são formas não 
naturais de comunicação, e, diferentemente da linguagem oral, não faz parte de uma comunidade que 
depende do seu uso (VON TETZCHNER et al., 2005).

Esse processo de construção e planejamento é proporcionado por meio de ensinos específicos, 
ou por meio de sistemas de sentidos compartilhados, de forma que contribua para a comunicação funcional 
ou espontânea, e, consequentemente, para o desenvolvimento da compreensão e expressão dos usuários de 
Comunicação Alternativa (MONTEIRO, 2016).

Uma comunicação funcional ou espontânea, possibilitada pelo uso da Comunicação 
Alternativa, proporciona aos indivíduos com a linguagem oral comprometida ou ausente, a comunicação 
com diferentes parceiros sobre os mesmos temas e contextos de indivíduos falantes (SILVA, 2011). Desta 
forma, o usuário de Comunicação Alternativa se vê como um indivíduo ativo na sociedade, capaz de 
expressar seus sentimentos e opiniões sobre diversos assuntos e em diferentes contextos.

Os sistemas de Comunicação Alternativa são classificados em dois tipos, a saber, sistemas sem 
auxílio e sistemas com auxílio (FRANCO, 2012). 

Os sistemas sem auxílio referem-se às formas de comunicação que não utilizam recursos 
materiais, tendo o corpo do usuário como o único instrumento para a comunicação, por exemplo, gestos, 
mímicas e sinais manuais (FRANCO, 2012). 

Os sistemas com auxílio referem-se às formas de comunicação que utilizam suporte físico 
de outras pessoas ou auxílio técnico, como, por exemplo, objetos, desenhos, pictogramas, palavras 
escritas e outros facilitadores (FRANCO, 2012 apud ROSELL; BASIL, 2003). Nestes tipos de sistemas, 
encontram-se os de baixa tecnologia, os quais utilizam recursos confeccionados de forma artesanal; e os 
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de alta tecnologia, os quais utilizam recursos tecnológicos (MORESCHI, 2013 apud NUNES, 2009).
Existem diversos sistemas de comunicação alternativa para suprir as necessidades de 

indivíduos, cuja linguagem oral está comprometida. Moreschi, (2013 apud BASIL; ROSELL, 2003) 
aponta para os mais utilizados atualmente: Semantografia BLISS (indicado para indivíduos sem alterações 
cognitivas e que tenham condições para utilizar uma linguagem extensa e complexa); Pictogram Ideogram 
Communcation – PIC (ideal para indivíduos com déficits visuais); e Picture Communcation Symbols – 
PCS (utilizado por indivíduos com diferentes faixas etárias e deficiências).

Ressalta-se que, para a seleção dos recursos alternativos de comunicação adequados para 
cada indivíduo, uma avaliação dos aspectos linguísticos, cognitivos e motores, faz-se necessária. Em 
relação aos aspectos linguísticos, Moreschi (2013) destaca três diferentes grupos beneficiados com os 
recursos alternativos de comunicação: indivíduos com linguagem expressiva prejudicada, indivíduos com 
linguagem expressiva moderadamente prejudicada e indivíduos com dificuldades na linguagem expressiva 
e receptiva. 

No primeiro grupo, a comunicação alternativa tem o papel de substituir a fala de indivíduos 
que não a possuem. Neste grupo encontram-se indivíduos com encefalopatia crônica não progressiva, 
com boa compreensão da linguagem oral e comprometimento motor global (MORESCHI, 2013).

No segundo grupo, a comunicação alternativa tem como finalidade suplementar a comunicação 
oral de indivíduos que possuem a fala, porém com limitações (MORESCHI, 2013). De acordo com a 
autora, fazem parte deste grupo indivíduos com paralisia cerebral com disartria moderada e leve, síndrome 
de Down com importante comprometimento na fala, afasia e crianças com atraso no desenvolvimento da 
linguagem com etiologia desconhecida.

A comunicação alternativa se apresenta para o terceiro grupo, como uma possibilidade de 
expressão e auxílio no processo de compreensão da linguagem oral (MORESCHI, 2013). Neste grupo 
encontram-se indivíduos com autismo, agnosia auditiva e deficiência intelectual severa (MORESCHI, 
2013 apud NUNES, 2003a).

Levando em consideração a diversidade de indivíduos que podem se beneficiar dos sistemas 
alternativos de comunicação, a caracterização desse perfil torna-se extremamente importante. Esse 
perfil tem aparecido na literatura de diversas formas, porém verifica-se falta de estudos com objetivos 
voltados às características desses indivíduos. A seguir, serão descritos alguns estudos que contemplam essa 
temática, tendo como similaridade de objetivo, a descrição do perfil comunicativo, por meio de sistemas 
de comunicação alternativa.  

Silva (2011) desenvolveu seu estudo com uma participante que apresentava o diagnóstico de 
paralisia cerebral, estudante do oitavo ano do Ensino Fundamental na rede regular de ensino, usuária de 
comunicação alternativa há nove anos, alfabetizada por volta de oito anos de idade, tinha 12 anos e 11 
meses, apresentava compreensão preservada, comunicação não verbal, utilizava gestos e expressões faciais, 
apresentou aumento no vocabulário e teve a substituição quase total de figuras por palavras aos oito anos 
de idade. 

No estudo de Moreschi (2013), a participante alvo apresentava como características o 
diagnóstico de paralisia cerebral, tinha seis anos e seis meses, frequentava a classe regular de Ensino Infantil 
três vezes por semana, recebia intervenções do setor de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicopedagoga duas 
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vezes por semana na AACD, era usuária de comunicação alternativa há pelo menos um ano, apresentava 
ausência de fala articulada, se comunicava por meio de gestos, álbum de figuras comunicativas (figuras do 
PCS) e algumas vocalizações, apresentava comprometimentos motores de membros superiores e inferiores, 
porém era capaz de apontar as figuras comunicativas com os polegares das mãos.

Miranda e Gomes (2004), em seu estudo, selecionou um participante de 18 anos com 
diagnóstico de paralisia cerebral, quadro motor de tetraplegia atetóide com componentes espásticos, 
utilizava cadeira de rodas de forma dependente, apresentava incoordenação de membros superiores, 
problemas no controle da cabeça e déficit cognitivo, porém apresentava capacidade para manter 
comunicação satisfatória. As autoras referiram ainda déficit na linguagem expressiva (respondia apenas 
aos questionamentos de outras pessoas por meio de movimentos afirmativos ou negativos com a cabeça 
e pelo olhar), linguagem compreensiva satisfatória, ausência de comprometimentos visuais e auditivos, 
memória visual de símbolos satisfatória, e, estava em processo de alfabetização (identificava letras e 
números, formava palavras e sentenças simples por meio de alfabeto adaptado à sua carteira, e realizava 
leitura de palavras e textos simples com compreensão de leitura) (MIRANDA; GOMES, 2004). Além 
disso, as autoras colheram informações pessoais do paciente em relação à sua rotina em casa e na escola, 
preferências, pessoas de seu convívio, atividades de lazer, nível socioeconômico, entre outras, para assim 
implementarem o melhor sistema de comunicação alternativa.

Diante dos dados apresentados em relação ao perfil de usuários de comunicação, observa-
se que, apesar destes apresentarem similaridade no diagnóstico, cada indivíduo apresenta características 
peculiares a ele, as quais são de extrema importância para a seleção e implementação do recurso e sistema 
mais adequado, e, para a evolução do caso. 

Objetivo
Esta pesquisa teve por objetivo descrever o perfil dos pacientes que frequentam o serviço 

de Comunicação Alternativa atendidos na área de fonoaudiologia do Programa de Aprimoramento 
Profissional da Unesp de Marília.

Método
Essa pesquisa respeitou todas as normas estabelecidas pela Resolução 466/2012, referentes 

aos aspectos éticos em pesquisas com seres humanos e foi realizada após a aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa em 23 de novembro de 2017, sob o número CAAE 79647417.0.0000.5406. Por se 
tratar de uma coleta documental, houve dispensa de leitura e assinatura de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Porém, ressalta-se que, por se tratar de documentos de pacientes vinculados à uma 
clínica-escola, os responsáveis pelo paciente assinam um Termo de Autorização, no qual é expresso o 
consentimento do paciente ou responsável para a utilização dos dados clínicos em eventuais pesquisas.

Foi realizada uma pesquisa com delineamento documental, de classificação descritiva. Gil 
(2010, p. 29) define delineamento como “[...] o planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla 
[...]”, o qual “[...] expressa tanto a ideia de modelo quanto a de plano. ”  De acordo com o autor, 
uma pesquisa com delineamento documental fundamenta-se em documentos com diferentes finalidades, 
a saber: documentos institucionais, documentos pessoais, material elaborado para fins de divulgação, 
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documentos jurídicos, documentos iconográficos e registros estatísticos. Uma pesquisa é classificada como 
descritiva quando seu objetivo é descrever as características de uma população demarcada ou identificar a 
possibilidade de relação entre variáveis (GIL, 2010).

Foram utilizados nesta pesquisa, registros de prontuários referentes aos pacientes vinculados 
ao Programa de Aprimoramento Profissional, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– Campus de Marília, pertencentes à Unidade Auxiliar da Universidade – Centro de Estudos da Educação 
da Saúde (CEES) e Centro Especializado em Reabilitação (CER).

A seleção dos documentos foi realizada mediante o atendimento de alguns critérios, em relação 
aos prontuários dos(as) participantes, tais como: a) Estarem vinculados à área de Fonoaudiologia, no setor 
de Comunicação Alternativa, no período de 2004 a 2017; b) Apresentar informações pertinentes aos 
dados pessoais dos(as) participantes (data de nascimento, sexo, diagnóstico e outros dados de anamnese); 
c) Apresentar informações relacionadas às necessidades complexas de comunicação (ausência de oralidade 
ou fala não funcional);  d) Apresentar informações relacionadas às manifestações clínicas; e, e) Apresentar 
informações relacionadas ao tratamento fonoaudiológico.  

Esta pesquisa foi desenvolvida nas dependências do Centro Especializado em Reabilitação 
(CER) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus de Marília. Foram utilizados 
prontuários de pacientes vinculados ao Programa de Aprimoramento Profissional da Instituição, na 
área de Fonoaudiologia. Para tanto, foi solicitada autorização ao CER, para que a pesquisa pudesse ser 
desenvolvida e para que fossem tomadas as providências junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro e dezembro de 2017, mediante a 
análise de documentos, por meio da leitura dos prontuários, registros e armazenamentos das informações 
importantes, relacionadas aos critérios de seleção. Após o término da leitura e registro das informações 
contidas nos prontuários, foi realizada uma leitura dos dados coletados, e destacados os dados relevantes 
ausentes e/ou questionáveis, como, por exemplo, período de vínculo no setor, diagnóstico, manifestações 
clínicas, tratamento fonoaudiológico e atendimentos realizados. Dos dados destacados, apenas o período 
de vínculo no setor pôde ser registrado, por meio de uma busca específica no sistema eletrônico da 
Instituição. Os registros e armazenamentos dos dados foram efetuados em equipamentos eletrônicos, 
como, por exemplo, notebook e pen drive. Um desses registros encontra-se disponível no Laboratório de 
Tecnologia em Comunicação Alternativa (Labteca) em formato impresso e digital.

Os dados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com delineamento 
de estudo descritivo (GIL, 2010). Após leitura dos registros documentais, foi realizada uma codificação 
dos conceitos relevantes encontrados para possível categorização e estabelecimento de categorias analíticas 
de acordo com a similaridade dos dados. Foram priorizados nessa análise os seguintes dados: sexo, idade, 
diagnóstico médico, manifestações linguísticas, físicas, cognitivas e sensoriais, recursos de comunicação 
alternativa e atendimentos realizados.

Inicialmente esta pesquisa teve como participantes 65 prontuários de pacientes. A partir 
dos critérios estabelecidos para análise e após leitura dos registros documentais, foram excluídos 15 
participantes, devido à ausência de entrada no sistema eletrônico no setor de Comunicação Alternativa, 
de informações sobre as manifestações clínicas e sobre o tratamento fonoaudiológico. 
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Resultados e Discussão
Estão vinculados à área de Fonoaudiologia do Programa de Aprimoramento Profissional da 

Unesp de Marília, 50 pacientes. Em relação ao critério sexo, constatou-se que a distribuição foi igual para 
ambos os sexos, 25 pacientes são do sexo masculino e 25 do sexo feminino.

Os pacientes vinculados ao Programa são, na maior parte, crianças (Tabela 1). A média de 
idade desses pacientes foi igual para os grupos G1 (1 a 6 anos) e G2 (7 a 12 anos) (Tabela1). Houve uma 
diminuição na frequência dos pacientes com o aumento da idade (Tabela 1). 

Tabela 1 – Média de idade1 dos pacientes vinculados no setor no período de 2004 a 2017

Grupos Frequência absoluta Frequência relativa

G1 (1 a 6 anos) 19 38%
G2 (7 a 12 anos) 19 38%
G3 (13 a 18 anos) 11 22%
G4 (acima de 18 anos) 1 2%
Total 50 100%

Fonte: elaboração própria. 

Segundo Giacchini, Tonial e Mota (2013), citado em Willrich, Azevedo, Fernandes (2009) 
e Nascimento e Piassão (2010), os primeiros anos de vida são considerados períodos críticos para 
o desenvolvimento das potencialidades de uma criança, visto que, a plasticidade neuronal do cérebro 
em desenvolvimento, associada a estimulações adequadas, favorecem o desenvolvimento adequado das 
funções neurais. 

Os resultados apresentados demonstraram que, apesar de a maioria (76%) dos pacientes 
serem crianças, apenas metade desses indivíduos iniciaram intervenção em Comunicação Alternativa na 
primeira infância (nascimento aos 3 anos) e segunda infância (3 a 6 anos), períodos considerados críticos 
para o crescimento e desenvolvimento humano (PAPALIA; OLDS; FELDMAN, 2006). O que geralmente 
explica essa intervenção tardia é a falta de acesso dos pais ao conhecimento sobre o desenvolvimento infantil 
e aos atendimentos nas áreas da saúde, fatores muitas vezes influenciados pelo baixo nível socioeconômico 
(MIRANDA; GOMES, 2004). Pode acontecer também, pelo receio e rejeição da comunicação alternativa 
por parte dos pais ou mesmo dos profissionais, devido à falta de conhecimento sobre seus benefícios no 
desenvolvimento infantil. 

No critério diagnóstico, os 50 pacientes foram separados em 15 diferentes grupos de diagnóstico 
e em um grupo com diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico, de acordo com as informações contidas 
nos prontuários no período de coleta (Tabela 2). Observou-se predominância no grupo de pacientes 
diagnosticados com Paralisia Cerebral em relação aos demais diagnósticos (Tabela 2). 

1  Média de idade calculada a partir da data de entrada do paciente no sistema eletrônico do Programa de Aprimoramento 
Profissional da Unesp de Marília, área Fonoaudiologia.
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Tabela 2 – Diagnósticos dos pacientes vinculados ao setor no período de 2004 a 2017

Grupos Diagnósticos1 Frequência absoluta Frequência relativa
G1 Paralisia Cerebral 22 44%
G2 Síndrome de Down 4 8%
G3 Traumatismo cranioencefálico 2 4%
G4 Deficiência múltipla 2 4%
G5 Síndrome de Lennox-Gastaut 1 2%
G6 Síndrome de Silver Russel 1 2%
G7 Retardo mental 1 2%
G8 Síndrome de West 1 2%
G9 Microcefalia 3 6%
G10 Síndrome de Sturge-Weber 1 2%
G11 Esquizencefalia 1 2%
G12 Transtornos Globais do Desenvolvimento 1 2%
G13 Hidrocefalia 1 2%
G14 Transtorno do Espectro Autístico 2 4%
G15 Disgenesia do corpo caloso 1 2%
G16 Diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico 6 12%
Total 16 50 100%

Fonte: elaboração própria.

Zanini, Cemin e Peralles (2009) referem que há uma maior incidência e prevalência de 
indivíduos com Paralisia Cerebral em países subdesenvolvidos, como o Brasil, em relação aos países 
desenvolvidos. A maior predominância de pacientes com Paralisia Cerebral vinculados ao setor de 
Comunicação Alternativa pode estar relacionada a essas taxas, e, devido a relação entre o diagnóstico e o 
nível socioeconômico, pode haver um aumento da procura dos pais por Instituições públicas, como é o 
caso da Instituição na qual os pacientes estão vinculados.

Foram encontradas nos registros documentais, quatro principais manifestações físicas e 
linguísticas (Tabela 3). O grupo de maior predominância de pacientes foi o G4, e o de menor predominância 
foi o G2 (Tabela 3). Observou-se um maior número de pacientes que não oralizam em relação aos que 
possuem fala restrita (Tabela 3). Tal dado pode estar relacionado a priorização por parte dos pais ou mesmo 
dos profissionais ao estímulo da comunicação oral dos indivíduos, mesmo que o prognóstico não seja favorável 

(MIRANDA; GOMES, 2004). O número de pacientes diagnosticados com Paralisia Cerebral foi maior no 
grupo G1 em relação aos outros grupos (Tabela 3).

Tabela 3 - Principais manifestações clínicas registradas e respectivos diagnósticos no período de 2004 a 2017

Grupos Manifestações Diagnósticos Total

G1

Não deambula, não 
oraliza e utiliza gestos, 
vocalizações e expressões 
faciais para se comunicar

Paralisia Cerebral 11
Traumatismo cranioencefálico 2
Microcefalia 1
Síndrome de Sturge-Weber 1

G2

Não deambula, possui 
fala restrita e utiliza gestos 
vocalizações e expressões 
faciais associados)

Paralisia Cerebral 4

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 3 - Principais manifestações clínicas registradas e respectivos diagnósticos no período de 2004 a 2017 
(continuação)

Grupos Manifestações Diagnósticos Total

G3

Deambula, não oraliza e 
utiliza gestos, vocalizações 
e expressões faciais para se 
comunicar

Deficiência Múltipla 1
Paralisia Cerebral 4
Síndrome de Lennox-Gastaut 1
Diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico 2
Síndrome de Silver Russel 1
Esquizencefalia 1
Transtorno do Espectro Autista 2
Disgenesia do corpo caloso 1

G4

Deambula, possui fala 
restrita e utiliza gestos 
vocalizações e expressões 
faciais associados)

Paralisia Cerebral 3
Retardo mental 1
Diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico 4
Síndrome de West 1
Deficiência múltipla 1
Microcefalia 2
Transtornos Globais do Desenvolvimento 1
Hidrocefalia 1
Síndrome de Down 4

Total 50

Fonte: elaboração própria.

Foram encontrados nos registros documentais (de forma isolada ou associada), recursos de 
Comunicação Alternativa com auxílio de baixa tecnologia (objetos, miniaturas, fotos, símbolos impressos 
do Picture Communication Symbols e do Portal ARASAAC, escrita, pasta de Comunicação Suplementar 
e Alternativa, prancha com velcro, livro de estória adaptado, jogo adaptado e material estruturado 
(Método TEACCH)); recursos com auxílio de alta tecnologia (software BoardMaker, aplicativo Adapt, 
Livox, Vox4All, LetMe Talk, Tobii Sono Flex, Que Fala, vocalizador e software Tobii); e, recursos sem 
auxílio (gestos e alfabeto datilológico).

Observou-se que a quantidade de pacientes que utilizaram recursos de Comunicação 
Alternativa foi igual para os grupos G1 e G3 em relação aos outros grupos (Tabela 4). Os pacientes, no 
geral, tiveram maior contato com recursos com auxílio de baixa tecnologia, de forma isolada ou associada 
(Tabela 4). 

Tabela 4 – Recursos de Comunicação Alternativa utilizados pelos pacientes no período de 2004 a 2017
Grupos (recursos de Comunicação Alternativa) Diagnósticos Total 

G1 (com auxílio de baixa tecnologia)

Paralisia Cerebral 11
Deficiência Múltipla 1
Síndrome de Lennox-Gastaut 1
Retardo mental 1
Diagnostico indefinido ou sem diagnóstico 4
Microcefalia 1
Traumatismo cranioencefálico 1
Síndrome de Sturge-Weber 1
Esquizencefalia 1

G2 (com auxílio de alta tecnologia) Paralisia Cerebral 1

Fonte: elaboração própria.
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Tabela 4 – Recursos de Comunicação Alternativa utilizados pelos pacientes no período de 2004 a 2017 
(continuação)

G3 (com auxílio de baixa e alta) tecnologia

Traumatismo cranioencefálico 1
Diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico 1
Síndrome de Silver Russel 1
Síndrome de West 1
Paralisia Cerebral 8
Transtornos Globais do Desenvolvimento 1
Hidrocefalia 1
Transtorno do Espectro Autístico 2
Síndrome de Down 4
Disgenesia do corpo caloso 1
Microcefalia 1

G4 (sem auxílio e com auxílio de baixa tecnologia) Paralisia Cerebral 1
Diagnóstico indefinido ou sem diagnóstico 1

G5 (não utilizou recursos de Comunicação Alternativa)
Paralisia Cerebral 1
Deficiência Múltipla 1
Microcefalia 1

Total 50

Fonte: elaboração própria.

Este dado pode estar relacionado ao baixo nível socioeconômico e às sérias limitações 
motoras dos indivíduos, pois, segundo Miranda e Gomes (2004), os recursos de baixa tecnologia tem 
como vantagens o baixo custo, a facilidade de confecção e adequação dos recursos às necessidades e 
particularidades do usuário, entre outras, sendo, portanto, indicado como principal auxílio técnico para 
essa população. Porém, o estímulo à capacidade de um indivíduo em utilizar gestos (quando possível) 
também deve ser associada ao uso dos recursos de baixa tecnologia, bem como o acesso ao conhecimento 
dos recursos de alta tecnologia (CESA; RAMOS-SOUZA; KESSLER, 2010; MIRANDA; GOMES, 
2004).

Em relação aos atendimentos frequentados, constatou-se que houve um maior número 
de pacientes no grupo G7 em relação aos demais grupos (consultar Quadro 3). Ponsoni et al. (2007) 
referem a importância do trabalho colaborativo com equipes compostas por profissionais das áreas de 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e outras, para a avaliação, seleção, implementação e 
adequação do recurso às especificidades do indivíduo. 

Os grupos que frequentaram atendimentos nos setores de Comunicação Alternativa e outros 
setores de Fonoaudiologia2 associados a outras áreas, tiveram um maior número de pacientes, se comparados 
aos grupos que frequentaram as mesmas áreas. (Tabela 5).  O vínculo no setor de Comunicação Alternativa 
após atendimentos em outros setores de Fonoaudiologia pode estar relacionado com a priorização da 
comunicação oral em casos com prognósticos não favoráveis (MIRANDA; GOMES, 2004).

2  Foram considerados como outros setores de Fonoaudiologia: Diagnóstico Fonoaudiológico, Estimulação Precoce, 
Distúrbios da Linguagem (infantil e adulto), Audiologia Educacional, Distúrbios da Articulação e Distúrbios da Voz.
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Tabela  5 – Atendimentos frequentados pelos pacientes
Grupos Atendimentos frequentados Pacientes

1 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa) 3
2 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa e outros) 3
3 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa) e Fisioterapia 2

4 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa), Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional 5

5 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa e outros) e Fisioterapia 3

6 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa e outros) e Terapia 
Ocupacional 8

7 Fonoaudiologia (setor de Comunicação Alternativa e outros), Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional 26

Total 50

Fonte: elaboração própria.

 
Conclusão

Os resultados apresentados permitem concluir que o objetivo do presente estudo foi 
alcançado, na medida em que as principais características dos participantes foram identificadas, como: 
sexo, idade, diagnóstico, principais manifestações clínicas, recursos de Comunicação Alternativa utilizados 
e atendimento frequentados. 

Os dados permitiram verificar que o perfil dos pacientes atendidos na área de Fonoaudiologia 
do Programa de Aprimoramento Profissional da Unesp de Marília é: a) criança; b) a maioria com diagnóstico 
de Paralisia Cerebral; c) geralmente não oralizam; d) tiveram maior contato com recursos de Comunicação 
Alternativa de baixa tecnologia; e, e) frequentaram atendimentos nas áreas de Fonoaudiologia (mais de 
um setor), Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

A partir desses dados, pode-se pensar na importância do diagnóstico precoce para planejamento 
terapêutico precoce e prognóstico mais favorável. Além disso, a oralidade restrita não pode ser vista como 
sinônimo de rejeição de meios alternativos de comunicação e o encaminhamento para atendimento 
multiprofissional pode se fazer necessário, e, portanto, indicado para melhor evolução do caso. 

O presente estudo mostrou dados relevantes em relação ao perfil de uma determinada 
população, porém informações mais detalhadas e outras informações importantes relacionadas as 
características desses pacientes não puderam ser coletadas e analisadas devido à ausência de registros nos 
prontuários. Algumas dessas informações estão relacionadas a linguagem receptiva dos pacientes, idade 
de introdução de meios alternativos de comunicação, tempo de uso e conhecimento e aceitabilidade 
dos pais em relação aos recursos de Comunicação Alternativa. Outras informações importantes para a 
caraterização do perfil dessa população, associadas às anteriores já descritas, estão relacionadas ao tempo 
de permanência no setor de Comunicação Alternativa, bem como nos outros setores de Fonoaudiologia 
e áreas de atendimento.

Assim, sugere-se, em pesquisas futuras, uma reflexão e descrição mais minuciosa em relação 
a essas lacunas. A seleção, implementação e adaptação de recursos de Comunicação Alternativa envolvem 
aspectos muito amplos, os quais vão além da simples avaliação do indivíduo.

Identificar as particularidades de cada indivíduo e conhecer a Comunicação Alternativa 
são fatores fundamentais para que as equipes interdisciplinares e multidisciplinares, em parceria com a 
família, proporcionem desenvolvimento no processo comunicativo, social e escolar de um indivíduo, cuja 
a linguagem oral está comprometida ou ausente.
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(Footnotes)

1  Nomenclaturas primárias registradas nos prontuários. Quando associadas a outras deficiências, utilizou-se o termo 
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