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A disciplina de diagnóstico diferencial 

faz o pareamento entre os possíveis

diagnósticos fonoaudiológicos,

raciocínio clínico das diferentes 

áreas específicas da Fonoaudiologia.





OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Ao final desta disciplina, espera-se que o aluno tenha
aprendido a:

Possibilitar ao aluno conhecer as especificidades da
ação do fonoaudiólogo nos seus diversos campos de
atuação. Aprofundar a inter-relação dos
conhecimentos adquiridos nas disciplinas teóricas com
a prática fonoaudiológica, desenvolvendo o raciocínio
clínico. Capacitar o aluno para atuar em equipe e
desenvolver ações avaliativas, preventivas,
diagnósticas e terapêuticas.



UNIDADE 1  Introdução

OBJETIVOS DA UNIDADE 1:

Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha aprendido a:

Entender a lógica que levou à construção dos diagnósticos diferenciais em 

Fonoaudiologia

AULA 1.1 – Conteúdo:

Conexão da áreas da Fonoaudiologia

AULA 1.2 – Conteúdo:

Embasamento Teórico do Diagnóstico Diferencial

AULA 1.3 – Conteúdo:

Apresentação dos diagnósticos diferenciais mais comuns na área de Fonoaudiologia



UNIDADE 2 Protocolos triagem e avaliação fonoaudiológica.

OBJETIVOS DA UNIDADE 2:

Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha aprendido a:

Reconhecer as diferentes maneiras de atuação em equipes de saúde

AULA 2.1 – Conteúdo:

Atuação Multidisciplinar

AULA 2.2 – Conteúdo:

Atuação Interdisciplinar

AULA 2.3 – Conteúdo:

Atuação Transdisciplinar



UNIDADE 3  Diagnóstico diferencial em fonoaudiologia

OBJETIVOS DA UNIDADE 3:

Ao final desta Unidade, espera-se que o aluno tenha aprendido a:

Entender como realizar o diagnóstico diferencial em 

Fonoaudiologia.

AULA 3.1 – Conteúdo:

Diagnóstico diferencial em Motricidade Orofacial

AULA 3.2 – Conteúdo:

Diagnóstico diferencial em Linguagem

AULA 3.3 – Conteúdo:

Diagnóstico diferencial em Voz e fala



UNIDADE 4 Estudos de caso

OBJETIVOS DA UNIDADE 4:

Ao final desta disciplina, espera-se que o aluno tenha

aprendido a:

Entender, na prática, as situações da dinâmica fonoaudiológica

onde é fundamental a realização do diagnóstico diferencial



Alta Fonoaudiológica

5ª semana de 

Tratamento FonoaudiológicoAvaliação - 2 dias de vida



Grau V: disfunção severa 

Geral: apenas uma 

movimentação discretamente 

perceptível 

No repouso: assimetria 

Ao movimento: 

Testa: nenhum movimento 

Olho: fechamento incompleto 

Boca: movimento discreto
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Dinâmica

Que patologias se assemelham e frequentemente
necessitam de Diagnóstico Diferencial?

Quais as áreas da Fonoaudiologia estão envolvidas?



Trabalhe como se não precisasse do dinheiro. 

Ame como se nunca tivesse sido machucado 
por ninguém, sem esperar nada em troca.

Dance como você dançaria se ninguém 
estivesse olhando.

Que sua atitude seja segundo a sua 
consciência.

Obrigada pela atenção!


