
Introdução: O objetivo foi criar uma plataforma para uso clínico de fonoaudiólogos e

estudantes de Fonoaudiologia de excelência, viável para as sessões de fonoterapia tanto

remotas como presenciais na área de Motricidade Orofacial, Fala e Linguagem. Público

envolvido: Após o desenvolvimento da plataforma Apontando a Língua, foi feito um teste

piloto com as sócias da plataforma, que fizeram uso durante alguns meses com alguns

pacientes. Identificados os benefícios e dificuldades, a plataforma foi disponibilizada a seus

pares, sendo lançada para uso em dezembro de 2020, oportunizando uma nova

possibilidade terapêutica no Brasil para atendimentos de crianças e de adultos. Ações

realizadas: A plataforma está dividida em blocos, todos com vídeos de exercícios, jogos e

vários outros conteúdos. Encontra-se traduzida para o Espanhol, Francês e Inglês. Em

novembro de 2021, teve sua área de atuação ampliada e foi lançado o bloco Apontando a

Fala, com atividades de fonologia e escrita. Assim como o Apontando a Língua, o

Apontando a Fala está dividido em blocos e tem jogos e o Jogo da Fono, no qual o

profissional seleciona as figuras que deseja utilizar em seus jogos, personalizando seus

atendimentos. Além de todo conteúdo propriamente dito, as sócias têm ministrado lives e

cursos on-line e presenciais e deram inclusive um curso presencial em Portugal em janeiro

de 2022. Resultados: A plataforma mostrou-se uma ferramenta muito eficaz para as

sessões de fonoterapia, melhorando a adesão, motivação e dando suporte ao treinamento

em casa, com o fornecimento do padrão correto dos exercícios. Os jogos são bem atrativos

e motivantes para as crianças. Os vídeos auxiliam no monitoramento dos exercícios em

casa. O bloco Apontando a Fala trouxe aos profissionais mais uma ferramenta para

trabalhar fonemas e grafemas. Temos atualmente aproximadamente 600 assinantes de

todos os estados do Brasil, além de Portugal, Espanha, Itália, Peru, Chile, Colômbia, Tunísia,

Argélia, Angola e França, e o retorno de nossos usuários tem sido muito positivo.

Apontando a Língua comprovou ser uma plataforma eficaz e motivante para as terapias de

motricidade orofacial, fala e escrita tanto presenciais como on-line, podendo ser usada

tanto nas sessões com crianças como com adultos.


