
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO FONOAUDILÓGICO PARA PACIENTES COM
ENCEFALOPATIA CRÔNICA INFANTIL NÃO PROGRESSIVA DE CLÍNICA ESCOLA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FONOAUDIOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GEISA BOMFIM FERREIRA, STEFANIE BATISTA AGUIARAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARINA MARTINS PEREIRA PADOVANIORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) é uma doença que 

acomete o sistema nervoso central em fase de maturação devido a uma lesão 

encefálica cujo quadro clínico depende da área lesada, do fator causal e sua 

sintomatologia. São achados comuns: alteração de tônus, postural e de 

coordenação motora, retardo cognitivo e distúrbios de deglutição, reflexos primitivos 

persistentes, podendo desencadear complicações respiratórias. Serão abordadas 

neste estudo duas patologias: a Síndrome de Down e a Paralisia Cerebral. Objetivo: 

caracterizar o atendimento fonoaudiológico de uma clínica escola de Fonoaudiologia 

nos últimos 10 anos, quanto à aderência, alta, encaminhamentos, aspectos 

reabilitados e conduta fonoaudiológica, com recorte para os portadores de 

Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP) e Síndrome de Down. Método: 

Trata-se de um estudo epidemiológico sobre o fluxograma de atendimentos 

fonoaudiológicos de uma clínica escola, com análise dos atendimentos para 

pacientes com ECNP e Síndrome de Down. Resultados preliminares: De um total 

de 664 pacientes atendidos na clínica escola no período de 2005 a 2015, quase 10% 

teve alta, 39 (5,87%) eram portadores de ECNP e Síndrome de Down, com 

dificuldade ou ausência da fala como queixa predominante, e destes 43,5% 

realizaram terapia fonoaudiológica. 

INTRODUÇÃO 

A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP) é uma doença que acomete o 

sistema nervoso central em fase de maturação devido a uma lesão encefálica cujo 

quadro clínico depende da área lesada, do fator causal e sua sintomatologia. São 

achados comuns: alteração de tônus, postural e de coordenação motora, retardo 

cognitivo e distúrbios de deglutição, reflexos primitivos persistentes, podendo 

desencadear complicações respiratórias (CLAUDINO, SILVA, 2012). A Síndrome de 

Down pode ser caracterizada por três fundamentais tipos de comprometimentos 

cromossômicos: trissomia simples, translocação, e mosaicismo. Observa-se nas 

crianças com síndrome de Down, um atraso no desenvolvimento pós-natal, mais 

evidente a partir do sexto mês de vida. Seus movimentos são mais lentificados e há 

diminuição na força muscular. Com relação à audição, a presença das otites médias, 

é um fator de grande preocupação na função das perdas auditivas que acompanham 



os quadros (LIMONGI, 2010). Quanto à paralisia cerebral, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) a descreve como um grupo heterogêneo de transtornos motores não 

progressivos causados por lesões cerebrais crônicas, que se originam no período 

pré-natal, no perinatal ou nos primeiros cinco anos de vida. Os quatro subtipos 

principais são espástico, atetoide, atáxico e paralisia cerebral mista, sendo a forma 

espástica a mais comum. O transtorno motor pode variar desde dificuldades no 

controle motor fino à espasticidade severa em todos os membros (DECS, 2015). Os 

fonoaudiólogos se preocupam principalmente com o diagnóstico e tratamento da 

função oromotora atuando na alimentação, produção de fala, desenvolvimento da 

linguagem e comunicação (MILLER; CLARK, 2002). A obtenção da prevalência e da 

incidência destes quadros, bem como aspectos da adesão e evolução da 

reabilitação fonoaudiológica podem favorecer a elaboração de programas de 

intervenção eficazes a fim de esclarecer o déficit no atendimento prestado a essa 

população. 

OBJETIVO 

O objetivo desse estudo foi caracterizar o atendimento fonoaudiológico de uma 

clínica escola de Fonoaudiologia nos últimos 10 anos, quanto à aderência, alta, 

encaminhamentos, aspectos reabilitados e conduta fonoaudiológica, com recorte 

para os portadores de Encefalopatia Crônica Não Progressiva (ECNP) e Síndrome 

de Down.  

METODOLOGIA 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e trata-se de um estudo 

epidemiológico. Foram coletados prontuários do arquivo morto correspondente aos 

últimos dez anos de atendimento na clínica escola de Fonoaudiologia de uma 

faculdade de São Paulo. Os dados correspondiam ao sexo, idade, número de 

atendimentos, encaminhamentos e conduta. Dos portadores de ECNP e Síndrome 

de Down, caracterizou-se a ocorrência destas patologias, tipo de intervenção, queixa 

e conduta, por meio de análise descritiva. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi obtido um total de 664 pacientes atendidos na clínica escola no período de 2005 

a 2015; sendo 315 do gênero feminino e 349 do gênero masculino, iniciando o 
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tratamento com idades entre 11 meses a 85 anos e o período de atendimento variou 

de uma a oitenta e sete sessões e divididos em triagem, avaliação e fonoterapia. 

Durante o período de atendimento estes pacientes foram encaminhados para 

realizarem exames de avaliação audiológica (26) e de processamento auditivo 

central (12), avaliação e conduta com otorrinolaringologistas (30), psicólogos (14), 

neurologistas (10) psicopedagogos (1), dentistas (5) e médicos (1). Os demais 

prontuários (579) não referiram encaminhamentos. Quanto à conduta final: 338 não 

referiram dados; 61 receberam alta; 49 desistiram; 75 foram encerrados  por 

excesso de faltas, 15 retornaram a lista de espera;  3 receberam alta assistida e 5 

foram afastados do atendimento.  Desse total, 39 são pacientes com Encefalopatia 

crônica não progressiva (15 com PC e 24 com SD), sendo que 13 realizaram apenas 

a triagem; 17 foram atendidos no período de um  a seis semestres e  9 não referiram 

período de atendimento. As queixas frequentes foram: dificuldades ou ausência de 

fala (24); dificuldade para se comunicar (4),de alimentação  (4), dificuldade de leitura 

escrita (3); desequilíbrio do sistema estomatognático(3); apontam a queixa como 

etiologia (4); respiração oral (1); atraso de desenvolvimento neuropsicomotor  (1), 

continuidade na fonoterapia (1) e sialorreia (2).Nove prontuários  não mostravam 

queixa. 
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