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RESUMO
Apraxia de fala na Infância é um grave distúrbio motor na fala (neurológico) que afeta a
habilidade da criança em produzir corretamente as sílabas e as palavras. Percebe-se nas
crianças uma fala muito limitada e/ou ininteligível. As dificuldades estão em planejar os
movimentos dos lábios, boca, língua e mandíbula para produção dos sons da fala. O
cérebro tem dificuldade em coordenar os movimentos necessários para a fala. O
diagnóstico pode ser confundido com o Distúrbio Específico de Linguagem pois muitas
características são comuns. Faz-se necessário uma avaliação criteriosa de um
fonoaudiólogo. Acriança com apraxia tem dificuldade em produzir o fonema, melhor
desempenho com vogais, porém estas poderão estar distorcidas, erros na fala com
palavras que contém mais sílabas, erros na produção da frase, na prosódia e velocidade
de fala. Em alguns casos a apraxia de fala pode estar associada a apraxia oral,
apresentando assim dificuldade com movimentos de imitação dos órgãos
fonoarticulatórios. O Método das Boquinhas produz resultados favoráveis uma vez que a
metodologia é multissensorial, ou seja, oferece diferentes pistas sensoriais: visuais,
auditivas, táteis, proprioceptivas e cognitivas. Sugerem-se os encartes individuais de
Boquinhas com os fonemas isolados, na sílaba inicial, medial e final. O aplicativo Memória
Letra Inicial, Jogos “Memória Letra Inicial e Memória Sílaba Inicial”, Trocas Bocas e Boca
Certa também poderão ser utilizados. Estes materiais contribuem para o aprimoramento
das habilidades de imitação oral, conhecimento do ponto e modo articulatório,
reconhecimento da posição do fonema na sílaba e na palavra, reconhecimento da sílaba
tônica, prosódia, associação e análise do fonema ao articulema e consciência
fonoarticulatória associada às habilidades de leitura e escrita. Sabe-se que criança com
apraxia não apresenta comprometimento intelectual, o que beneficia o tratamento
considerando tempo e eficácia.
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