Intervenção Fonoaudiológica na Neonatologia
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Introdução: A intervenção fonoaudiológica é benéfica para a evolução clínica do neonato,
pois promove o estabelecimento da via oral de forma efetiva e segura, além de encurtar o
tempo de internação².
Objetivo: Verificar o conhecimento dos demais profissionais sobre a importância da
fonoaudiologia na assistência ao neonato¹.
Método: Foram feitas buscas nas bases de dados LILACS e SCIELO, onde foram selecionados
5 artigos, por conveniência. Foram usados os descritores Fonoaudiologia e Neonatologia.
Para inclusão, foi considerado o seguinte critério: tratar sobre a reabilitação fonoaudiológica
na neonatologia.
Resultado: A intervenção fonoaudiológica possibilita maior adaptação na alimentação do
recém-nascido de risco, incentivando o aleitamento materno, com o propósito de se evitar
riscos à sua saúde. Apesar desse serviço ser obrigatório e estar presente nas unidades de
neonatologia de todo o país, foi relatado em um dos estudos que 62,5% dos neonatos da
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unidade pesquisada receberam alimentação por via oral sem avaliação prévia, o que pode
apresentar riscos para o público em questão⁴. Esse dado coincide com outro estudo, que
mostra que apesar das intercorrências relacionadas à alimentação, o encaminhamento pode
não acontecer em muitos desses serviços⁴. O pediatra, dentre os profissionais ligados à
assistência, é responsável pela condução do caso clínico do bebê e pode ser um dos
primeiros a perceber as dificuldades alimentares apresentadas, encaminhando-o à
intervenção fonoaudiológica⁴. Além disso, em algumas pesquisas, foi observado o uso da
mamadeira como método de transição do uso das sondas para o seio. Sabe-se que essa
prática pode provocar a confusão de bicos, que ocorreu e foi citado⁵, a qual pode ser um
obstáculo para o aleitamento materno efetivo, e ser mais um fator de risco para a
recuperação plena da criança¹.
Conclusão: Verifica-se, portanto, que a avaliação e intervenção fonoaudiológica é eficaz e
importante na adaptação alimentar do neonato³.
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