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Resumo. É comum que pessoas que sofram de disfemia (gagueira) tendam a 

ser retraídas e evitem interação verbal, podendo até gerar situações de 

bullying escolar. A terapia, muitas vezes, se restringe à(s) sessão(ões) 

semanal(is) com o fonoaudiólogo. Neste trabalho, propõe-se um sistema em 

dispositivo móvel para auxiliar o tratamento, no qual o paciente não terá esta 

limitação de tempo e local. Neste sistema, todas as falas do usuário serão 

gravadas e comparadas quantitativamente quanto à compatibilidade com a 

pronúncia padrão, armazenando os dados de seu progresso. 

1. Descrição e Objetivos  

A disfemia, conhecida popularmente como gagueira, é a desordem mais comum de 

fluência da fala, atingindo cerca de dez milhões de pessoas no Brasil. Os sintomas mais 

evidentes da gagueira são a repetição de sílabas, os prolongamentos de sons e os 

bloqueios dos movimentos da fala. O fonoaudiólogo é o profissional responsável pelo 

atendimento da maioria dos pacientes com gagueira. Uma das técnicas utilizadas para 

tratamento é o exercício de dicção de um conjunto de palavras, selecionado pelo próprio 

fonoaudiólogo que identifica quais fonemas/palavras cada indivíduo apresenta maior 

dificuldade. No entanto, um dos problemas, é que os exercícios ficam restritos aos 

momentos com o especialista, que em geral, dura uma hora por semana. 

 O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema, em um dispositivo móvel, que 

auxilie no treinamento das palavras. Com um dispositivo móvel, o usuário não precisa 

se ater às sessões com o especialista, pode então aumentar a frequência das atividades, e 

com isso aumentar as chances de melhoria. 

 Para tanto, haverá um primeiro módulo do sistema, dirigido para o 

fonoaudiólogo, para gerenciamento do treinamento. Este gerenciamento trata de quais 

palavras deverão ser praticadas em cada atividade, e da gravação da pronúncia padrão de 

cada palavra. Um segundo módulo, que é o do treinamento em si, permitirá ao usuário 

praticar várias vezes cada palavra da atividade. O sistema irá gravar a fala e apontar qual 

é o grau de compatibilidade com a pronúncia padrão da palavra. Uma das 

funcionalidades é que o usuário possa ouvir a pronúncia padrão feito pelo 

fonoaudiólogo e as suas próprias pronúncias feitas durante o exercício. Haverá um 

terceiro módulo, um gerador de relatórios dos treinamentos, indicando as palavras, a 

quantidade de repetições, e a sua taxa de compatibilidade. Este módulo poderá ser 

acessado tanto pelo fonoaudiólogo quanto pelo paciente. Assim, o fonoaudiólogo poderá 

acompanhar a evolução do treinamento realizado sem sua presença.  




