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Equipe de Fonoaudiólogas do HU Fonoaudiólogas Saúde Auditiva Raquel Kuerten de Salles 

 

O QUÊ Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da alimentação do RN 
prematuro e triagem auditiva. 

QUEM Fonoaudiólogo 

PORQUE Promover o desenvolvimento das funções orofaciais, através da performance de 
sucção ( alimentação segura, funcional, agradável e prazerosa). 
Identificar um neonato com Deficiência Auditiva no primeiro mês de vida 

QUANDO Assim que houver estabilidade do quadro clínico do prematuro. 

ONDE UTI Neonatal 

MATERIAL - Luva 
- sonda 
- seringa 
- vibrador 
- cotonete 
- água para injeção 
- glicose 
- gelo 
- gaze 
- suporte para cabeça (cueiro) 
- micropore 
- estetoscópio 
- oxímetro 
- leite materno e/ou artificial 
- bico de silicone 
- chupeta para prematuro 
- mamadeira 
 
 

COMO  ETAPA INICIAL 
 

- Análise do prontuário para conhecimento do histórico do RN; 
 
- Observar a presença de sonda naso, orogástrica, gastrostomia e outras; 
 
- Observar a face do bebê (simetria e características estruturais); 
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Serviço de Fonoaudiologia 

 



 
- Observar tônus, postura global e musculatura facial; 
 
- Observar expressões faciais; 
 
- Observar o estado de comportamento do RN durante avaliação. 
 

 SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA 
 
- Introduzir a chupeta ortodôntica específica para prematuros. 
 

 SUCÇÃO NUTRITIVA 
 
PALPAÇÃO: 
- Palpar ao redor da boca, mandíbula e bochechas; 
 
- Verificar as estruturas intra-orais; 
 
- Observar palato, posicionamento, tônus e mobilidade de língua; 
 
- Observar reações e reflexos que ocorrem. 
 
REFLEXOS: 
- Observar reflexo de procura, de sucção, de vômito, mordida fásica, preensão 
palmar e deglutição. 
 
PADRÃO MOTOR: 
- Observar comportamento indicativo de fome ( RN ativo, estado de alerta, 
reclama); 
 
- Reações ao ser introduzido o bico; 
 
- Postura e tônus global; 
 
- Respiração; 
 
- Sinais de estresse; 
 
- Movimentos da língua durante a sucção; 
 
- Canolamento de língua; 
 
- Ritmo de sucção; 
 
- Padrões anormais; 
 
- Tempo que permanece sugando. 
 
 
 
 



MANUSEIO  
DE  

MATERIAL 

Higienização das mãos; 
Separar materiais necessário para intervenção; 
Vestimenta do profissional para manuseio do RN. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Acompanhamento do RN até a alta hospitalar e/ou até quando estiver conseguindo 
padrão adequado de amamentação  ou alimentação alternativa. 
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