
 

 

A importância dos profissionais da atenção primária à saúde no processo de detecção e 

encaminhamentos dos distúrbios comunicativos em crianças 

Ludmila da Silva Fadigas, Fernando de Azevedo Gonçalves, Natália Borges Maia, Jadson Rabelo Assis 

 
 

Introdução 

 

 A linguagem humana se constituí no método mais complexo de construção de uma interface mundo e individuo [1,2]. 

Por se fundamentar em apreensão simbólica e cognitiva, seus desdobramentos originam derivações e tipologias que 

possibilitam a integração do sujeito como meio externo pelos mais variados caminhos [1,3]. Deste modo, distúrbios no 

desenvolvimento da linguagem afetam o processo de apropriação da realidade individual, se associam a implicações 

negativas nos campos: social, emotivo e profissional; mostrando-se consequentemente como primordial para o 

estabelecimento da saúde e felicidade humana [1,2]. Sua detecção passa pelo crivo etário, sendo as crianças fonte 

especial de atenção, no âmbito da intervenção em transtornos da comunicação e linguagem, uma vez que, a não 

promoção de assistência a esse tipo de paciente resulta em prejuízos na integração do sujeito a sociedade, disfunção 

essa, que o acompanhará por toda a vida. Ressalta-se que conforme o Committe on Language, Speech and Hearing 

Problems, as disfunções comunicativas são o principal motivo de inabilidade infantil..Nesse sentido, torna-se 

imprescindível a atuação conjunta dos profissionais da equipe da atenção primária à saúde no processo de rastreamento, 

intervenção e acompanhamento das referidas alterações [3,7]. 

 Portanto, o estudo em questão tem como objetivo explorar e ampliar as informações referentes à atuação dos 

profissionais da atenção primária no processo de detecção e encaminhamento dos distúrbios relativos à comunicação e 

linguagem em crianças. 

 

 

 

Material e métodos 

 

Visando a discussão da temática supracitada, o presente estudo se constituiu por meio de revisão de literatura 

sistemática e ampliada realizada nos meses de Julho e Agosto de 2014, tomando como fonte de dados artigos presentes 

no Scielo e publicações da Revista CEFAC. A triagem de material para pesquisa ocorreu por meio do uso das palavras 

chaves: distúrbios de linguagem infantojuvenis, profissionais da equipe da atenção primária, alterações no processo de 

comunicação de linguagem. Foram selecionados artigos e trabalhos que convergiam para a temática referida e que se 

enquadravam no ciclo temporal de 2007 a 2014. Informações suplementares foram obtidas com a indicação de materiais 

por especialistas. Não participaram da construção do estudo os artigos que continham duplicidades ou ambiguidades, 

que fugiam ao ciclo temporal solicitado, não referente ao tema discutido e também aqueles indisponíveis para a leitura. 

O produto da revisão de literatura contou ao final com sete artigos selecionados. 

 

 

Discussão e Resultados 

 

 A interdisciplinaridade é um princípio que modula a atuação dos profissionais envolvidos na detecção e diagnóstico das 

perturbações na comunicação e linguagem os profissionais que acabam se relacionando mais fortemente com essa 

realidade: são o pediatra, o médico de família, o cirurgião dentista e o fonoaudiólogo [4,5]. Este último tem inserção 

recente nas atividades desenvolvidas na atenção primária a saúde. [6,7]. A ação desses atores da saúde deve visar 

sempre a busca e diagnóstico precoce das alterações, em companhia da referência adequada. Essa postura atenua danos 

de grande significância que podem prejudicar o desempenho da criança em seu desenvolvimento e vida adulta. 

Entretanto, de acordo com vários autores pode-se concluir que existe pouca cooperação dos profissionais com maior 

proximidade da alteração, tanto com o intuito de valorar um possível diagnóstico de distúrbios de comunicação e 

 
 



 

 

linguagem quanto para o encaminhamento para o fonoaudiólogo [quatro, 5,7]. Estudos apontaram que os alguns 

pediatras alegaram desconhecer as atribuições profissionais do fonoaudiólogo, quanto ao seu trabalho na integralidade 

[4]. Outro grupo de Pediatras indagado sobre a detecção de alterações de comunicação e linguagem acusou ter recebido 

pouca informação sobre distúrbios de fonação durante seu processo de formação [quatro, 5,6]. Tais trabalhos 

demonstram que ainda há pouca promoção de informação, no tocante ao entendimento de qual a conduta necessária 

frente a tais distúrbios entre os profissionais de saúde envolvidos na detecção de perturbações de cunho comunicativo e 

linguístico, visto que há referenciação preferencialmente para Neurologistas (30,38%), e otorrinolaringologistas 

(45,56%) quando se suspeitam distúrbios de fonação. 

  Pode-se falar ainda da recente inserção do profissional fonoaudiólogo na equipe complementar da atenção primária 

da saúde como um dos fatores que justifica o distanciamento dos Pediatras, Médicos de Família e cirurgiões-dentistas, já 

que não há a conduta por parte dos segmentos administrativos de massificar a propagação do papel exercido pelo 

profissional especialista em fonação com um direcionamento para os demais profissionais envolvidos [7]. Deve salientar 

a importância da detecção precoce de tais alterações como positiva para o paciente, já que facilita a inicio do tratamento 

de modo prematuro resultando em maiores chances de reversão quando a natureza do distúrbio permite, e de evolução 

do quadro para melhora em casos de irreversibilidade [1]. Os distúrbios relativos ao desenvolvimento da linguagem 

interferem profundamente no processo de aprendizagem, socialização e percepção individual infantil, sendo então 

fundamental o reforço dos laços da equipe multidisciplinar no sentido de tornar a detecção e encaminhamentos aos 

profissionais especializados desses distúrbios efetiva. 

 

 

Conclusão 

 
Diante do exposto pode-se concluir que diversos fatores podem dificultar o processo de atuação dos profissionais da 

atenção primária na detecção e encaminhamentos de distúrbios relativos acomunicação e linguagem em crianças, dentre 

eles destaca-se a falta de informação e parceria dos profissionais envolvidos. A mudança deste processo possui enorme 

importância, pois tem como objetivo reverter ou minimizar precocemente perturbações que possam interferir 

profundamente na inserção da criança em seu meio social. Essa é uma atividade indispensável para a preservação da 

saúde e felicidade infanto juvenil, e que carece de atenção tanto das frentes administrativas agindo na propagação da 

causa, quanto da própria equipe interdisciplinar com o intuito de mudar tal realidade. 
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