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RESUMO
O presente estudo busca por meio do atendimento que será realizado com dois sujeitos que sofreram um Acidente
Vascular  Cerebral  decorrente  de  Aneurisma,  evidenciar  a  importância  da  atuação  fonoaudiológica  e  também  a
necessidade do atendimento multiprofissional de diversos profissionais da saúde no processo de reabilitação desses
sujeitos. Sendo assim, esse estudo tem por objetivo evidenciar a necessidade da atuação multiprofissional entre a
Fonoterapia,  Equoterapia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional,  que são realizadas ou não semanalmente
pelos sujeitos que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Espera-se então, que através desse estudo seja
possível  ampliar  as  pesquisas  que  destacam  a  Fonoterapia  e  a  atuação  multidisciplinar  como  indispensáveis  na
reabilitação de sujeitos que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC).
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Conselho Federal  de Fonoaudiologia (1981) e o Conselho Regional  de
Fonoaudiologia de São Paulo (1986), a profissão surgiu formalmente na Hungria, através da criação
da primeira Faculdade de Fonoaudiologia do mundo, por volta de 1900, mediante a necessidade de
se ter um especialista para corrigir os problemas de fala e linguagem em escolares da época, porém
existem relatos de que a prática da fonoaudiologia teve seu início muito antes disso. No Brasil o
início de tecnólogos para formação de fonoaudiólogos, foram a partir de 1960 na Universidade de
São  Paulo  (USP)  e  na  Pontifícia  Universidade  Católica  (PUC),  vinculado  à  clínica  médica  de
otorrinolaringologia e a psicologia.

A fonoaudiologia ainda é considerada uma profissão nova no Brasil, quando comparada com
o surgimento da medicina, por exemplo, entretanto é possível ressaltar que com o passar dos anos a
profissão vem crescendo, ganhando seu espaço e ampliando seus campos de atuação. Atualmente
a fonoaudiologia é reconhecida como sendo uma ciência da saúde que visa à pesquisa, estudo,
prevenção,  diagnóstico,  tratamento,  habilitação  e  reabilitação  de  distúrbios  relacionados  à
linguagem, fala, audição, voz e deglutição. 

Segundo  Honori  e  Carvalho  (2007),  o  Acidente  Vascular  Cerebral  (AVC)  é  uma  doença
caracterizada como o surgimento súbito de um déficit neurológico que afeta o sistema nervoso, é
classificado em dois tipos, sendo eles, AVC  Isquêmico,  onde  ocorre  a  obstrução  ou  redução  do
fluxo sanguíneo de algum vaso cerebral ou AVC Hemorrágico, provocado pelo rompimento de um
vaso sanguíneo no cérebro.

Rowland e Merrit (2007) descrevem que os sintomas mais comuns apresentados por quem
está tendo um Acidente Vascular Cerebral é a fraqueza ou diminuição dos movimentos de um dos
lados do corpo, cegueira transitória ou visão dupla, dormência e perda da sensibilidade, alterações
significativas na fala, linguagem, leitura, escrita e na compreensão, convulsões e em casos mais
graves o coma.

De acordo com Wathier (2010) o Acidente Vascular Encefálico ou Acidente Vascular Cerebral
é a principal causa de morte no Brasil e a principal causa de incapacitação no mundo. Isso se dá,
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devido  ao  pouco  conhecimento  da  população  mundial  em relação  à  doença,  o  que  provoca  a
demora na identificação dos sintomas e consequentemente na procura por atendimento médico.

Desse modo,  o  respectivo  estudo  tem por  objetivo  evidenciar  a  necessidade  da atuação
multiprofissional entre a Fonoterapia, Equoterapia, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional,
que  são  realizadas  ou  não  semanalmente  pelos  sujeitos  que  sofreram  um  Acidente  Vascular
Cerebral  (AVC)  na  tentativa  de  proporcionar  a  eles  maior  qualidade  de  vida,  autonomia  e
independência, para que assim, possam se reestabelecer dentro de suas possibilidades exaltando
suas potencialidades.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa será realizada com dois sujeitos que sofreram um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) decorrente do rompimento de um aneurisma cerebral, sendo um sujeito do gênero masculino
de 37 anos e um sujeito do gênero feminino de 31 anos.

Para realizar o estudo proposto, serão utilizados, termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE)  assinado  pelos  sujeitos  participantes  e  seus  cônjuges,  autorização  assinada  pelos
responsáveis  pela  Clínica  Escola  de Fonoaudiologia  da  UniCesumar  e  dos demais  locais  onde
recebem atendimento, ambos situados na cidade de Maringá - PR, aplicação de um questionário
com  os  familiares  e  terapeutas  dos  dois  participante  da  pesquisa  tais  como,  médicos,
fonoaudiólogos,  equoterapeutas,  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacional,  educadores  físicos  e
psicólogos, 

Relatórios de anamnese e avaliação fonoaudiológica já realizados que compõem as pastas
dos  dois  sujeitos  que  participarão  da  pesquisa,  planejamentos  terapêutico  diário,  relatórios
evolutivos,  transcrições  das  falas  dos  sujeitos  por  meio  dos  aspectos  linguísticos,  fonético  e
fonológico, histórico de exames realizados e laudos. 

Serão necessários papel e caneta para a realização dos planejamentos individuais de cada
sessão  terapêutica  que  serão  realizadas  na  clínica  de  fonoaudiologia  e  realização  dos
planejamentos para o atendimento no grupo de afásicos, atividades contextualizadas de ação oral,
aspectos linguísticos e interacionais e de ação gráfica, práticas letradas, leitura, e escrita, atividades
motoras relacionadas com o cotidiano de cada sujeito.

Câmera  digital  da  marca  Sony  da  própria  pesquisadora  para  filmagem  dos  encontros
individuais e em grupo realizados na clínica de fonoaudiologia e nos demais locais onde os sujeitos
recebem atendimento.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que a partir  desse estudo seja possível identificar os benefícios que a atuação
multiprofissional de diversos profissionais da saúde pode proporcionar para a melhora da qualidade
de vida de sujeitos que sofreram um Acidente Vascular Cerebral e também evidenciar a contribuição
proporcionada pela atuação fonoaudiológica na melhora da comunicação, linguagem e socialização
desses sujeitos, promovendo assim, maior independência e autonomia.
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