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O consultório de fonoaudiologia / terapia da fala LPB extende a sua competência ao
aconselhamento e terapia para crianças pequenas entre 2 ½ anos até o seu ingresso na préescola, em caso de problemas significativos de desenvolvimento retardado da língua falada,
distúrbios precoces na aquisição da fala, modo estranho de falar ou de articular palavras.
Quando é indicada a fonoaudiologia / terapia da fala para uma criança pequena?
- quando a criança de 2 ½ anos ainda não diz muitas palavras ou ainda não combina palavras
- quando existe a suspeita de que a criança não ouve bem
- quando existe a suspeita de que a criança não compreende bem
- quando a criança constrói as frases ao contrário
- quando a criança gagueja ou fala muito rápido
- quando os pais ou outras pessoas não compreendem o que a criança diz
O que a nossa propostata abrange?
Um primeiro aconselhamento
Os pais podem nos procurar, caso tenham dúvidas ou perguntas quanto ao desenvolvimento da
aquisição da lingua de seu filho / filha. Neste primeiro aconselhamento, discute-se com os pais a
vantagem ou necessidade de um esclarecimento específico.
Terapia
Tendo como base um relacionamento de muita confiança, tentamos trazer à superfície os interesses e
alegrias da criança em questão, através de brincadeiras e jogos direcionados. Deste modo incentivamos
a interação ativa por meio da comunicação, transmitindo assim o conteúdo pedagógico adequado. A base
destas sessões de terapia são brincadeiras e jogos espontâneos para crianças pequenas, e também as
situações estruturadas e normatizadas, organizadas pela terapeuta. O desenvolvimento contínuo de
aquisição da fala consiste em dois blocos: um bloco transmitido pela terapeuta da fala (fonoaudióloga),
baseado em princípios teóricos com estes objetivos. O outro bloco baseia-se naquilo que a criança
externaliza espontaneamente, e nas correções feitas, baseadas estas nos mesmos princípios teóricos.
Por exemplo, a terapeuta tenta usar a mesma frase da criança, aumentando-a um pouco, fazendo
variações ou correções desta. Terapias contra o gaguejar, contra retardos ou distúrbios orais, contra a
incapacidade de pronunciar certos sons, ou ainda terapia contra distúrbios auditivos requerem métodos
terapeuticos mais específicos. A terapia com crianças pequenas varia quanto à sua intensidade de
acordo com a receptividade.
Aconselhamento
Aconselhamento é dirigido principalmente aos pais. Os principais ramos do aconselhamento são os
seguintes: Tipo e extensão do distúrbio de aquisição da fala / distúrbio oral, pontos principais da terapia,
progressos no desenvolvimento da criança, relacionamento (trato) com a criança que apresenta algum
tipo de retardo ou distúrbio relacionado com a fala, apoio à criança no desenvolvimento da sua aquisição
da fala no âmbito familiar cotidiano (de todos os dias), ingresso na creche, grupo lúdico direcionado
(Spielgruppe), ou na pré-escola (Kindergarten).
De acordo com a necessidade, fazemos reuniões com todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento
diário da criança em questão (pediatra, pais, outros terapeutas, responsável na creche ou no grupo
lúdico).
Quem se responsabiliza pelos custos?
Para pais com domicílio oficial no cantão de Zürich a fonoaudiologia / terapia da fala é gratuita.

