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Resumo Expandido 
 

Introdução: A comunicação se dá pela troca de informações entre indivíduos e pode 
acontecer de diversos modos. Um deles é por meio da comunicação suplementar e 
alternativa, que dá a indivíduos que não podem ou não conseguem utilizar o modo 
verbal da comunicação, uma opção suplementar ou alternativa. A disfunção 
neuromotora é uma desordem não-progressiva causada por lesão no sistema nervoso 
central nos primeiros anos de vida, que tem como consequência déficits motores e 
posturais. Dentre as condições que podem ter como consequencia a disfunção 
neuromotora estão a paralisia cerebral, microcefalia e dismorfismo. Em muitos casos, 
essa disfunção vem acompanhada de déficits sensoriais, cognitivos e de 
comunicação. O objetivo do presente estudo é descrever o processo de 
implementação da comunicação suplementar e alternativa em sujeitos com disfunção 
neuromotora assim como analisar os benefícios e limitações encontrados. Também 
serão levados em conta os aspectos das atitudes familiares como mediadores desse 
processo. Métodos: Trata-se de um estudo de série de casos, com abordagem 
qualitativa. Participaram do estudo três indivíduos atendidos em um ambulatório de 
fonoaudiologia de um hospital de Belo Horizonte. Foram utilizados protocolos 
específicos para anamnese e avaliação das habilidades comunicativas; para avaliação 
e reavaliação da linguagem; e a atitude familiar foi avaliada por meio de entrevista 
com perguntas abertas a respeito dos sentimentos e percepções em relação à 
comunicação do sujeito, aplicado ao final da intervenção. Optou-se por utilizar o 
Picture Communication Simbols (PCS) para os três casos, sendo propostos atividades 
de pareamento, criação de pranchas temáticas de comunicação com histórias, 
músicas e vocabulário rotineiro. Resultados: não foi possível realizar a reavaliação 
de um dos sujeitos, pois o mesmo deixou de comparecer às sessões. Dos outros dois 
sujeitos avaliados, ambos apresentaram melhora nas habilidades dialógicas e um 
deles apresentou aumento de vocalizações. Nos questionários aplicados com os 
responsáveis, ambos classificaram  o grau de satisfação com a comuncação dos 
sujeitos como boa. Discussão: Foram encontrados estudos que corroboram o achado 
de aumento de vocalizações, trocas de turno e manutenção do diálogo. Quanto ao 
grau de satisfação dos responsáveis, em um estudo foi encontrado que a maioria dos 
responsáveis estão felizes com a comunicação do filho, não importando o nível de 
comprometimento da fala. Outro fator importante é a preparação dos pais para uso da 
CSA em contexto familiar, sendo que quanto mais orientados, mais chances de 
utilização do recurso em casa. O tempo de intervenção, a frequencia dos 
atendimentos e a sobrecarga de atendimentos foram algumas limitações encontradas, 
além da diversidade de diagnósticos que dificultaram a comparação dos casos. 
Conclusão: Apesar de não ter sido possível a implementação funcional da 
comunicação suplementar e alternativa, tal recurso se mostrou eficaz como estratégia 
terapêutica para desenvolvimento da linguagem. A atitude familiar desempenha papel 
fundamental para manutenção e generalização do uso em diversos ambientes. 
 
Descritores: Fonoaudiologia, Comunicação não Verbal, Auxiliares de Comunicação 
para Pessoas com Deficiência, Paralisia Cerebral, Terapia da Linguagem 
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