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  Em 2009, o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região (CRFa 2ª Região) 

promoveu a I Mostra de Fonoaudiologia na Atenção Básica, com o objetivo de conhecer e 

dialogar com as diversas experiências que vinham sendo desenvolvidas pelos 

fonoaudiólogos nesse nível de atenção. No ano seguinte, mais uma edição do evento foi 

realizada, mas a partir das sugestões recebidas, foi integrado à Mostra o I Encontro de 

Fonoaudiologia na Saúde Pública do Estado de São Paulo, de forma a contemplar a 

participação dos fonoaudiólogos que atuavam na saúde pública em todos os níveis de 

atenção.  

  Após um período de lacuna, em 2017, o 11º colegiado do CRFa. 2ª Região 

retomou o projeto e o ampliou, com a proposta de divulgar as experiências dos 

fonoaudiólogos na rede de atenção do SUS (atenção básica, especializada e alta 

complexidade) e promover um Fórum de debate sobre o tema. Assim surgiu o I Fórum 

sobre a atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas.  

   Os eventos foram organizados em parceria com o Curso de Fonoaudiologia da 

PUC-Campinas, sediado no Campus II da instituição, no dia 16/05/17, reunindo mais de 

170 participantes, dentre docentes, graduandos e profissionais. Tal fato denota a 

importância de promover espaços para exposição e debates sobre a atuação do 

fonoaudiólogo no SUS.  

Foram inscritos 44 trabalhos para a V Mostra de Fonoaudiologia na Saúde 

Pública do Estado de São Paulo, 5 apresentados oralmente e 36 expostos no formato 

pôster, contemplando todos os níveis de atenção.  

 

 

 



[Digite texto] 

 

 

 

 

 

11º Colegiado 

 

Ana Leia Safro Berenstein 

Claudia Xavier Soares 

Cristiana Beatrice Lykouropoulos 

Elaine Herrero 

Fabíola Incontri Marques Brandão  

Heloisa Oliveira Macedo 

Jason Gomes Rodrigues Santos 

Lucia Kazuko Nishino 

Marcia Cristiane de Freitas Mendes Civitella 

Marcia Regina Gama 

Maria Teresa Rosangela Lofredo Bonatto 

Mariza Cavenaghi Argentino Pomilio 

Neusa Maria Lima Botana 

Patrícia Fernandes Rodrigues 

Patricia Monteiro de Barros Lopes 

Renata Strobilius Alexandre 

Vera Regina Vitagliano Teixeira 

 

 

 

 

 

 

 



[Digite texto] 

 

 

 

 

Comissão Organizadora 

Elaine Herrero  

Claudia Xavier Soares 

Cristiana Beatrice Lykouropoulos 

Heloisa Oliveira Macedo 

Jason Gomes Rodrigues Santos 

Maria Teresa Pereira Cavalheiro 

Neusa Maria Lima Botana 

Patrícia Fernandes Rodrigues 

 

Comissão Avaliadora de Trabalhos 

Ana Paula Lefevre Machado 

Carolina Fanaro da Costa Damato 

Helenice Nakamura 

Kátia de Cassia Botasso 

Maria Teresa Pereira Cavalheiro 

 

Assessoria Técnica 

Cibele Siqueira 

 

Apoio 

Curso de Fonoaudiologia da PUC-Campinas 

 

 

 

 

 

 



[Digite texto] 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA 

V  Mostra de Fonoaudiologia  na Saúde Pública do Estado de São Paulo 
 

 
Objetivo: divulgar experiências de fonoaudiólogos na rede de atenção do SUS, nos 
diversos níveis: Atenção Básica, Especializada e Alta Complexidade. 
  

 8h30: Montagem de pôsteres e entrega dos materiais 

 
9h - 9h30: Mesa de abertura 

Profa. Ms. Luciana S. Granja – Diretora do Curso de Fonoaudiologia da PUC-Campinas 
Fga. Dra. Marcia Mendes Civitella – Presidente do CRFa. 2ª Região/SP 
Profa. Dra. Glória Maria de A. S. Tedrus – Diretora-Adjunta do CCV da PUC-Campinas 
Fga. Ms. Elaine Herrero – Presidente da Comissão de Saúde do CRFa. 2ª Região 

 
 

9h30 - 10h45: Apresentação oral de 5 trabalhos selecionados  

Moderadora: Fga. Ms. Cristiana Lykouropoulos 
Conselheira da Comissão de Saúde do CRFa. 2ª Região 

 
 
 10h45 – 11h15: Coffee break e visita aos pôsteres  

 
 11h15 – 12h30: Debates 
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TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 
   

EXPOFONO - HISTÓRIAS CONTADAS: I MOSTRA DAS PRODUÇÕES ESCRITAS E DESENHOS DAS 
CRIANÇAS EM ATENDIMENTO NA CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE AMERICANA 

Ramos, APM; Manoel, DO; Nandin, TLC; Quaino, V. 
Clínica de Fonoaudiologia, Prefeitura Municipal de Americana 

Atenção Básica 
 
 
Introdução e Justificativa: Este trabalho teve como fundamentação teórica a perspectiva sócio-
histórica da linguagem, em que consideramos a importância da construção das produções escritas 
e dos desenhos por meio de processo dialético, em conjunto com o terapeuta e entre seus pares 
no grupo terapêutico. A Clínica de Fonoaudiologia da Secretaria de Saúde de Americana atende 
crianças com alterações no processo de desenvolvimento de linguagem e de aprendizagem, em 
que nosso trabalho se utiliza de estratégias terapêuticas focadas na interação com narrativas, 
leituras e recontagem de histórias. Nas tentativas em inserir a família em tais estratégias foi 
possível observar a dificuldade em realizar tais recursos em casa, muitas vezes por falta de tempo, 
conhecimento ou interesse. Portanto, surgiu a ideia da mostra. Objetivos: 1. Demonstrar e discutir 
a importância da leitura; 2. Incentivar através de atividade prática, o hábito de leitura; 3. Conduzir 
experiências com leitura e criar a necessidade de ter contato com livros diversos; 4. Incentivar a 
prática de visitar a biblioteca e criar o hábito do empréstimo de livros como uma atividade de lazer 
e entretenimento; 5. Promover maior conhecimento do trabalho realizado pela Clínica de 
Fonoaudiologia para o público que frequenta a biblioteca. Metodologia: No total participaram 108 
crianças com idades entre 4 a 15 anos, do sexo masculino e feminino que se encontravam em 
atendimento fonoaudiológico na Clínica de Fonoaudiologia, com queixa de atraso no 
desenvolvimento de linguagem e dificuldade de aprendizagem, todos os responsáveis assinaram 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovando o uso das produções e imagens das 
crianças. Os livros foram selecionados pelas terapeutas no acervo da biblioteca. As produções 
escritas e ilustrações foram realizadas a partir da leitura, com as crianças não alfabetizadas a 
leitura foi realizada pela terapeuta, e no caso das crianças alfabetizadas a leitura foi 
compartilhada. O próximo passo foi a recontagem oral da história, a discussão e a intervenção 
terapêutica. A partir do material produzido pelas crianças as terapeutas confeccionaram quadros 
para a exposição na mostra. As produções foram selecionadas e agrupadas de acordo com os 
livros lidos. Todos os pacientes da clínica foram convidados para participarem da mostra realizada 
na biblioteca entre os dias 03 a 30 de novembro de 2015, durante este período foi ministrada 
palestra com as fonoaudiólogas do serviço sobre as atividades realizadas e a importância da leitura 
para o desenvolvimento da linguagem, além de visitação guiada por funcionários da biblioteca. 
Resultados: A mostra contou com um grande número de participação dos usuários da Clínica de 
Fonoaudiologia, 145 pacientes compareceram com seus familiares na biblioteca e participaram 
das atividades propostas pelas terapeutas. A ideia da mostra possibilitou que as crianças se 
envolvessem mais com a leitura a partir da perspectiva de expor suas produções para familiares e 
até mesmo desconhecidos. Na devolutiva do evento realizada com as famílias foi possível notar 
em seus relatos como pontos positivos da mostra: a oportunidade de visitar a biblioteca com os 
familiares e o guia local, poder fazer a carteirinha de empréstimo de livros no dia da visitação,  
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apreciar o material que ficou exposto, compreender e refletir sobre a importância da leitura, 
possibilidade de acesso a um grande número de livros, enfim, "tomar gosto pela leitura". Algumas  
famílias relataram que após o evento, retornaram a biblioteca e exploraram mais o local. O 
trabalho propiciou o contato com outro setor da Prefeitura, a Biblioteca Municipal de Americana, 
aliando ideias e facilitando a construção da mostra, desde a organização a divulgação do evento. 
Na palestra realizada pelas terapeutas foi possível ter contato com os responsáveis pelas crianças 
em outro contexto: a partir da narrativa destes sobre suas experiências como leitores, pois neste 
encontro houve troca entre o conhecimento do fonoaudiólogo e os relatos das famílias acerca das 
vivências em relação à leitura. Consideramos que ao buscarmos a opinião e o saber dos 
responsáveis foi possível aproximar as estratégias antes utilizadas apenas em ambiente 
terapêutico também para o lar destas famílias. Considerações finais: Este trabalho proporcionou a 
reflexão sobre a importância da leitura e conhecimento de espaços que contribuam para 
incentivar tal atividade, tanto das famílias em atendimento quanto das próprias fonoaudiólogas 
para discussão e análise do planejamento e estratégias terapêuticas. O evento realizado 
apresentou grande aceitação do público em geral, tanto que foi solicitado pela Biblioteca que o 
período da mostra fosse estendido para o mês de dezembro. Com isso, tornou-se claro como a 
exposição dos trabalhos teve ação também de promoção de saúde, pois atingiu além de nosso 
público em atendimento a população da biblioteca, que conheceu mais sobre a relevância da 
leitura e narrativas para as crianças, bem como sobre a prática fonoaudiológica. Em relação às 
experiências de leitura foi disponibilizado na exposição um livro em que as pessoas poderiam 
escrever sobre a mostra, e os depoimentos dos pacientes e de seus familiares foram positivos, 
pois estes escreveram que gostaram da mostra e demonstraram terem compreendido a 
importância da leitura e o de fazê-la de uma forma prazerosa.  
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ATRIBUIÇÕES DO FONOAUDIÓLOGO NOS CAPS INFANTOJUVENIS 

Pereira, T.I.1; Carvalho, L.R.L.1; Santos, J.P.2; Hessel, M.3 

Atenção Especializada  

 
1. Prefeitura Municipal de Campinas 
 2. Centro de Integração, Reabilitação e Vivência dos Autistas (CIRVA) 
 3. UNICAMP. 
 

Introdução: De acordo com a Portaria GM 336 de 19/02/2002, com o parecer do CRFa. 2ª 
Região/SP nº 04/2008, e a Cartilha de Contribuição da Fonoaudiologia para o avanço do SUS do 
Conselho Federal de Fonoaudiologia de 2015, os fonoaudiólogos podem compor as equipes dos 
Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSij).  Em Campinas, município com pouco mais 
de um milhão de habitantes, existem quatro CAPSij, cada um dos quais contando com um 
profissional fonoaudiólogo na equipe. Visto que a atuação no campo da Saúde Mental e no núcleo 
fonoaudiológico dentro de um CAPSij pode ser moldada de acordo com as características do 
território, recursos humanos da equipe multidisciplinar, demanda do serviço e perfil de usuários, 
faz-se pertinente para divulgação e reconhecimento por outros profissionais, dentro e fora da 
categoria, a descrição das atividades realizadas por fonoaudiólogos em CAPSij. Objetivos: 
Descrever e analisar as atividades realizadas pelos fonoaudiólogos nos CAPSij do município de 
Campinas. Método: A partir da análise da distribuição da carga horária semanal dos 
fonoaudiólogos nos CAPSij descritos, foi possível identificar as ações em comum a estes 
profissionais. Quanto ao núcleo da Fonoaudiologia, as ações específicas identificadas foram: 
avaliação fonoaudiológica individual e em grupo; atendimento terapêutico individual, em duplas e 
grupos; participação em reuniões e discussões de caso nas escolas e creches; encontros com os 
fonoaudiólogos da rede. Já no campo da Saúde Mental, as ações foram: matriciamento das 
equipes da atenção básica; visitas domiciliares; atendimento familiar; atendimentos de referência; 
acolhimentos; composição dos times de plantão; atividades de ambiência/convivência; 
acompanhamento terapêutico (AT); reuniões de equipe; busca ativa; participação nas passagens 
de plantão; reuniões intersetoriais; discussão ampliada de casos com outros serviços da rede. 
Resultados: Foi possível observar elevada variedade de ações dentre as atividades realizadas pelos 
fonoaudiólogos nos CAPSij. Desde a atuação em conjunto com a equipe para acolhimento e 
encaminhamento dos usuários, elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares, discussões de 
caso e investigações clínicas para diagnóstico diferencial, até mesmo nas ações externas para 
articulação da rede intersetorial, matriciamentos, visitas domiciliares, acompanhamentos 
terapêuticos e buscas ativas, o fonoaudiólogo nunca está sozinho, enfatizando importante 
trabalho multidisciplinar. Mas também são necessárias ações específicas do núcleo 
fonoaudiológico, tendo em vista que alterações na comunicação nas áreas de linguagem, voz, 
motricidade orofacial e fluência frequentemente estão presentes nos usuários. O aprimoramento, 
adequação ou adaptação destas alterações poderá garantir grandes avanços na inserção social 
desta população, promovendo melhorias na qualidade de vida dos usuários dos CAPSij e de suas 
famílias. As ações do núcleo fonoaudiológico podem ser individuais ou em grupo, de acordo com a 
demanda do serviço e perfil dos usuários, tendo participação ou não de outros agentes de saúde 
mental como co-terapeutas, observando sempre as demandas dos sujeitos como um todo, e não 
exclusivamente as que se destinam à fonoaudiologia. Conclusão: Houve grande similaridade nas 
ações realizadas, sendo possível observar que as ações de núcleo ocupam pouco mais da metade  
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da carga horária dos profissionais, de modo que as ações no campo da saúde mental representam  
grande parte da agenda do fonoaudiólogo nos CAPSij. Sendo assim, é de suma importância que o 
fonoaudiólogo que se proponha a trabalhar em um CAPSij tenha amplo conhecimento em saúde 
mental, bem como das abordagens terapêuticas prevalentes nesse campo para o atendimento de 
crianças e adolescentes. 
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GRUPO FONO PSICO EDUCATIVO: UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA NO CONTEXTO DO NASF 

 
 Bombonati, C. L.; Xavier, S. S.; Bonfim, R. C. M. 

Unidade Básica de Saúde Eldorado/ Prefeitura Municipal de Diadema 
Atenção Básica 

 
Princípios adotados: 
 Diante da necessidade de respostas às demandas de atendimento de crianças e pré-

adolescentes com dificuldades de aprendizagem no contexto escolar, é necessário que se crie 
estratégias inovadoras de intervenções. Tratamos aqui do universo de crianças entre 7 e 12 anos 
de idade, com dificuldades de aprendizagem que não fazem parte dos portadores de deficiência 
intelectual, transtornos psiquiátricos ou orgânicos. Referimo-nos àquelas onde a pluricausalidade 
(social, pedagógica, psicoafetiva, psicocognitiva e linguística) é indicadora do fracasso no 
desenvolvimento da aprendizagem. 

Para Zorzi (2001), o analfabetismo significa a negação de um dos principais bens culturais 
que uma sociedade pode ter a muitos de seus membros. Portanto, oferecer à criança condições 
para que ela se alfabetize é acima de tudo, uma ação preventiva contra a marginalização e 
exclusão social. 

Instituição: 
A fonoaudiologia e psicologia são duas dentre as especialidades que compõem a Equipe 

NASF1 (Núcleo de apoio a saúde da família na modalidade 1), da UBS Eldorado, referenciando 9 
ESF (equipes de saúde da família), sendo 6 ESF na própria UBS Eldorado – onde estamos lotadas -  
e 3 EFS na UBS Vila Paulina. 

Ações realizadas:  
A partir das considerações acima e dentro das possibilidades de abordagem clinico-

assistencial da Equipe NASF, foi possível que a integração entre os saberes da Fonoaudiologia e 
Psicologia gerasse uma proposta de abordagem para esta demanda que se estima em 30% dos 
casos recebidos nesta UBS, para as duas especialidades referidas. 

A abordagem grupal criada inclui encontros semanais de 1h30m, durante 5 meses, 
distribuídos em 3 módulos, entre crianças, familiares e ambos conjuntamente, na perspectiva de 
se trabalhar os papéis dos alunos e pais no processo de aprendizagem. 

PRIMEIRO MÓDULO: 
O referencial teórico é sustentado pelas ideias de Moreno, Vigotsky, Luria, Romaña, 

seguindo o planejamento sociológico do Sociodrama e da Pedagogia do Drama. Tais conceitos 
geraram ações que tem como objetivo o desenvolvimento das Funções Mentais Superiores, 
alicerçadas pela base das interações sociais. 
O primeiro módulo tem como objetivo específico promover atividades estruturadas que 
favoreçam a estimulação e o desenvolvimento das funções mentais superiores (atenção, gnose, 
memória, gestos, pensamento abstrato, linguagem e fala) por meio de: 
1.ambiente lúdico incentivador do enfrentamento das questões emocionais como:  medo, 
insegurança, vergonha e limites;  
2.favorecimento do trabalho grupal no desenvolvimento do pensamento abstrato; 
3.co-responsabilização da família no processo de tratamento e evolução. 

SEGUNDO MÓDULO: 
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O campo teórico fonoaudiológico norteados pelos trabalhos de Zorzi, Masini, Perrota, 

contribui para a ideia de que o aprendizado da escrita consiste em se apropriar de um objeto de 
conhecimento, de natureza simbólica, que representa a linguagem.  

Este módulo tem como objetivo específico desenvolver interesse para a aprendizagem e 
apropriação da escrita como linguagem por meio de estratégia pré-estabelecidas que visam: 

1.trabalho com a noção de funcionalidade da escrita pelo de resgate da história da 
comunicação gráfica, da criação e convenção dos símbolos gráficos; 

2.utilização de diferentes portadores de texto e implicações no cotidiano (embalagens, 
folhetos, revistas, livros, etc); 

3.escrita como representação material da linguagem (cartas, bilhetes, e-mails, poesias, 
letras de música, mensagens em aplicativos, etc); 

4.exploração das potencialidades individuais e coletivas sobre a escrita de cada 
participante. 

TERCEIRO MÓDULO 
O conhecimento a respeito do desenvolvimento do processamento auditivo central, pela 

maturação de diversas habilidades perceptuais auditivas desenvolvidas desde os primeiros anos 
de vida, dá consistência teórica e base fundamental das ações desenvolvidas no último módulo. 
Ressaltamos que não há a intenção de tratar os distúrbios do PAC nesta abordagem, apenas 
consideramos os conceitos de desenvolvimento dessa habilidade perceptual como essencial para a 
aprendizagem da escrita. 

Os objetivos específicos desta etapa são desenvolver e aprimorar aspectos auditivos 
essencialmente implicados no processo de aprendizagem da leitura e escrita, como: atenção 
seletiva (capacidade de selecionar estímulos); a capacidade de detecção do som (perceber , 
identificar a presença de um som); a sensação sonora ( quando um estímulo é recebido pelo 
sentido da audição); a discriminação ( processo de detectar diferenças entre os estímulos 
sonoros); a localização (saber local da origem do som); compreensão (dar significado ao som 
escutado) e memória (arquivar informações e recuperá-las quando houver necessidade). 

Resultados Obtidos: 
A construção teórica desse trabalho ressignificou a importância do desenvolvimento das 

habilidades cognitivas/gnósicas integradas às habilidades socioemocionais. 
A evolução do interesse pela leitura e escrita e da sua importância na vida/rotina de cada 

criança, agregada a internalização dos efeitos dos disparadores neurofuncionais essenciais a 
aprendizagem, devolve a criança a condição de protagonista no processo de apropriação do 
conhecimento e de seu lugar na escola. 

Esta proposta considera que as dificuldades de aprendizagem não são insolúveis, mas 
desafiam os níveis de intervenção, pois requer uma abordagem que prepare essas crianças para a 
comunhão com suas capacidades que as levem a um novo encontro com o mundo da 
aprendizagem. 
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ATENÇÃO HOSPITALAR E O CUIDADO PALIATIVO: DESAFIOS DA 
ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 
RODRIGUES, DB – Santa Casa de Valinhos 

 Alta Complexidade 
 
 
Princípios adotados: Boas práticas nacionais e internacionais em cuidados paliativos e finitude, 
princípios e práticas da atuação fonoaudiológica em cuidados paliativos, Clínica Ampliada e 
Compartilhada (Ministério da Saúde). 
Instituição: A Santa Casa de Valinhos é um hospital geral e filantrópico com certificação de 
qualidade, reconhecido por seus atendimentos de baixa, média e alta complexidade, além de sua 
excelência no cuidado, desde 1960, atendendo a população SUS, convênios e particulares de 
Valinhos e região. 
Conta com uma equipe multiprofissional especializada em cuidados paliativos desde 
setembro/2016 que acompanha os pacientes elegíveis para este cuidado, elaborando assim 
projetos terapêuticos singulares. Conta com um fonoaudiólogo em sua equipe clínica que atua em 
todas as unidades hospitalares com o foco no diagnóstico, prevenção, tratamento e adaptação das 
funções de fala, linguagem e deglutição, promovendo assim a qualidade do tempo de vida que 
ainda resta aos pacientes e seus familiares, respeitando a singularidade dos sujeitos e 
promovendo protagonismo dos mesmos até seus instantes finais. 
Ações realizadas: Atendimentos fonoaudiológicos diários aos pacientes, familiares e cuidadores 
contribuindo com diagnóstico, prevenção, tratamento e adaptação das funções de fala, linguagem 
e deglutição. Atuação nas enfermarias de clínica (médica, cirúrgica, neurologia, cardíaca e 
ortopédica) e UTI adulto. De forma prática o fonoaudiólogo (1) avalia, adapta e otimiza a função 
da deglutição, minimizando os sintomas da disfagia, visando o conforto e a satisfação do paciente 
com relação à alimentação, (2) desenvolve estratégias relacionadas às habilidades de comunicação 
de forma a (A) dar suporte ao paciente nas tomadas de decisão relacionadas à sua saúde e vida, 
(B) viabilizar a comunicação com a família e (C) facilitar o diálogo da/entre a equipe de cuidados 
paliativos. O plano terapêutico fonoaudiológico define a consistência adequada, segundo a 
capacidade funcional da deglutição de alimentos sólidos e líquidos, além da quantidade 
recomendada para cada consistência (com o devido suporte nutricional). O objetivo da 
intervenção fonoaudiológica, inserida numa equipe interdisciplinar de Cuidados Paliativos, é a 
adaptação e o conforto da pessoa com a doença que limita a vida, a família e equipe 
multiprofissional. A meta principal não é necessariamente reduzir o risco de aspiração, mas sim 
assegurar conforto e apoio aos desejos da pessoa/família. O plano terapêutico de comunicação 
concentra-se em ajudar a família e os cuidadores a compreenderem que o desejo do paciente de 
se comunicar, identificando e compreendendo as pistas verbais e não verbais. 
Resultados obtidos: A participação do fonoaudiólogo na equipe multiprofissional contribui para a 
qualidade do atendimento dos cuidados paliativos na Atenção Hospitalar. Este profissional 
contribui para a qualificação da equipe interdisciplinar uma vez que participa ativamente do 
processo do diagnóstico, prognóstico e tomada de decisões, fundamentando dessa forma a 
construção do projeto terapêutico singular dos pacientes, alvo desses cuidados. 
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CARACTERIZANDO E RECONHECENDO AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NO SERVIÇO 
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO 

 
1CASSAVIA, CSP; 2BARSOUMIAN, VV. 

CER IV Flávio Gianotti–1 Fonoaudióloga, 2 Assistente de Gerência –Psicóloga 
Prefeitura do Municípiode São Paulo/ Secretaria Municipal de Saúde/ Coordenadoria Regional de 

SaúdeSudeste/ Supervisão Técnica de Saúde Ipiranga 
                    Atenção Especializada  

 
A partir da portaria MS / GM 793 de 2012, que instituiu os Centros Especializados em Reabilitação 
e apontou diretrizes nos 3 eixos de atenção à saúde da pessoa com deficiência, trouxe avanços 
significativos na ordenação, hierarquização e integralidade do cuidado em saúde da pessoa com 
deficiência.  
No entanto ao longo dos anos a necessidade de compreensão do acesso aos serviços de 
reabilitação, acompanhado pela caraterização da espera; assim como a realização da gestão da 
mesma é um fator que perpassa toda proposta envolvendo a complexidade da habilitação/ 
reabilitação. 
A portaria ao considerar “a necessidade de que o SUS ofereça uma rede de serviços de reabilitação 
integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender às pessoas com 
demandas decorrentes de deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou 
estável; intermitente e contínua” amplia a população alvo e expande as possibilidades de acesso 
aos cuidados em saúde para a pessoa com deficiência; atrelada à necessidade de revisão da 
capacidade instalada dos serviços, lotação de profissionais, bem como propostas terapêuticas que 
contemplem necessidades e o aumento da demanda que chega aos serviços. 
Diante de tais desafios este trabalho elencou objetivos relacionados à oferta de assistência em 
Reabilitação no CER IV, de forma a: 

• Conhecer e organizar as entradas no serviço para cada linha de cuidado, a saber: Modalidade física, 
visual, auditiva e intelectual/desenvolvimento. 

• Estratificar e identificar por categoria profissional tanto a oferta quanto a espera. 

• Reconhecer potencialidades do trabalho multiprofissional e propor estratégias potentes que 
resultem em resolutividade e interdisciplinaridade crescente nos projetos terapêuticos. 

Diante de tais objetivos, no período de outubro de 2015 a Março de 2017, foram identificadas 
todas as formas de registro de entrada de pacientes para avaliação e para as propostas 
terapêuticas sugeridas, compilando-se em planilha única, viabilizando a visualização de todos os 
pacientes na espera, promovendo a gestão da espera de forma que ela seja cada vez menor. 
Os resultados obtidos demonstram principalmente: 

• Fragmentação no atendimento das especialidades em parte dos casos, perdendo a visão do 
atendimento global. Há casos que aguardam em uma especialidade, enquanto em outra, já teve 
alta.  

• Necessidade de profissional de referência para cada caso;  

• Necessidade de elaborar e implantar propostas para pacientes crônicos,incluindo ações articuladas 
em Rede e intersetorialmente,haja visto complexidade e tempo de espera.; 

• Constatado que nas especialidades onde há maior estrangulamento no tempo de espera, há 
necessidade de ampliação do RH; 
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•  Baixíssimo índice de abandono de tratamento no serviço.  

 A fragmentação existente na lista de espera por especialidades não possibilitava o 
acompanhamento dos projetos terapêuticos e a detecção de novas propostas de tratamento 
objetivando iniciar o atendimento no menor tempo possível e de forma oportuna. A 
sistematização destas informações permitiu acompanhar e fazer a gestão da espera no serviço.  
 
 
Referencias Bibliográficas 

PORTARIA Nº793, DE 24 DE ABRIL DE 2012 
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TRABALHOS SELECIONADOS PARA EXPOSIÇÃO – POSTER 
 

SAÚDE AUDITIVA DO IDOSO: PERCEPÇÃO DO SUJEITO 

 
Nomes dos autores: Silva, R.A.; Nakamura, H.Y.  

Instituição: FCM – Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP.  

Atenção Básica 

 

 

Breve descrição dos princípios adotados: No Brasil, o segmento populacional que mais tem 
aumentado é a população idosa, o que aponta para a necessidade de políticas públicas 
considerando a importância da manutenção da autonomia e participação social. A quantidade de 
idosos que declara ter alguma dificuldade para ouvir segundo o último Censo em 2010 ultrapassa 
os 21,6% (9.717.328 indivíduos) (BRASIL, 2013). Uma das implicações deste aumento populacional, 
nesta faixa etária, será um possível aumento da presbiacusia, que é a perda de audição associada 
ao envelhecimento. Ainda que se tenha elevado a esperança média de vida, a população idosa 
vem ficando à margem de uma vida social participativa e cooperativa, inclusive pela 
impossibilidade de entendimento da linguagem oral. O idoso com perda auditiva pode perder 
informações e arcar com consequências psicossociais, como o isolamento. O impacto de uma 
perda auditiva decorrente do processo de envelhecimento pode impedir o idoso de exercer 
plenamente suas atividades de vida diária, sua capacidade de comunicação o que afeta a relação 
com os familiares e amigos. O objetivo do trabalho é conhecer a percepção que os idosos possuem 
sobre sua audição. Instituição: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa. 
Para composição da amostra foram adotados os seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos ou 
mais, ser usuário do Centro de Saúde do “Dr. Laerte de Moraes”, localizado no bairro Jardim Eulina 
do município de Campinas/SP, ter cadastro e prontuário ativo na unidade, possuir condições 
cognitivas para responder aos questionários propostos, ter lido junto com o pesquisador o TCLE e 
assinado o mesmo. Ações realizadas: Os sujeitos responderam a um questionário adaptado do 
Projeto Saúde, Bem Estar e Envelhecimento (SABE) e passaram por inspeção do meato acústico 
externo - meatoscopia. Ao final do questionário foi realizada uma devolutiva individual e, quando 
necessário realizado encaminhamento para procedimentos no SUS do município. Após o 
preenchimento do questionário, foi realizada uma devolutiva individual sobre a fonoaudiologia e 
cuidados com a audição utilizando um álbum seriado confeccionado pelas pesquisadoras. 
Resultados obtidos: A amostra contou com 30 sujeitos, 19 (63,3%) mulheres e 11 (36,7%) homens, 
a média de idade foi de 72,8% entre 61 a 85 anos. Em relação à saúde geral, 16 (53,3%) sujeitos 
classificaram sua saúde como regular e sete destes também consideraram sua audição regular. 
Tiveram tontura e/ou vertigem nos últimos 12 meses oito participantes e dois sofreram quedas 
durante o mesmo período. Responderam que abandonaram suas atividades e interesses nas 
últimas duas semanas cinco idosos, sendo que três destes não estão satisfeitos com sua vida; não 
se sentem com energia nove sujeitos e oito sentem suas vidas vazias. Relataram que têm 
dificuldade em falar ao telefone 12 (40%) participantes e quatro recebem ajuda de familiares. 
Foram encaminhados dois sujeitos para avaliação auditiva e um para retirada de cerume na 
unidade. Em todos os casos atendidos houve a evolução no prontuário.  
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Caso o projeto não estivesse acontecendo na unidade, a dificuldade auditiva relatada, para as 
pesquisadoras, não seria alvo de investigação por parte da equipe de saúde. Os idosos não 
perceberam sinais de uma possível perda da audição antes de surgirem queixas que atrapalhem 
tarefas cotidianas como falar ao telefone, conversar em público, e acabam abandonando situações 
de convívio em sociedade pela dificuldade na comunicação. 
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CUIDANDO DE QUEM CUIDA: O ACOLHIMENTO DOS CUIDADORES DE PACIENTES AFÁSICOS NO 

MUNICÍPIO DE AMERICANA - SP 
Nandin, TLC; Paiva, RA. 

Clínica de Fonoaudiologia, Prefeitura Municipal de Americana 
Atenção Básica 

 
 
Introdução e Justificativa: A afasia se caracteriza por alterações dos processos linguísticos de 
significação de origem articulatória e discursiva, produzidas por lesão focal adquirida no sistema 
nervoso central, em zonas responsáveis pela linguagem (COUDRY, 1996, p. 5). Esta alteração na 
linguagem pode causar ao indivíduo afásico uma restrição de comunicação com o meio, afetando 
as interações familiares e o convívio social. Além dos comprometimentos linguísticos e cognitivos, 
com grande frequência, os sujeitos afásicos apresentam comprometimentos motores, que os 
tornam ainda mais dependentes dos cuidadores, pois podem estar incapazes para exercer suas 
atividades de vida diária. Sendo assim as sequelas afetam não apenas o sujeito, mas também 
causam impacto em toda estrutura familiar, promovendo mudanças que envolvem aspectos 
afetivos, financeiros, relações de hierarquia, reorganização familiar, mudanças de papéis sociais e 
demandam da família um novo papel: o de cuidador. O cuidador é um indivíduo que tem a função 
de auxiliar e ou realizar a atenção adequada às pessoas que apresentam limitações para as 
atividades básicas da vida diária, estimulando a independência e respeitando a autonomia destas. 
O viver e conviver com pessoas que demandam cuidados, mesmo quando conduzido com 
acolhimento, afeto e ternura, é marcado por cansaço, estresse e esgotamento, o que coloca a 
família cuidadora na posição de necessitar, ela própria, de cuidado e de atenção. Objetivo: O 
desenvolvimento do grupo de cuidadores se apresenta como um local para a orientação e a 
educação para a saúde com o objetivo de gerar benefícios à recuperação do familiar sob cuidados 
e ainda proporcionar maior tranquilidade e apoio aos familiares. Metodologia: Na clínica de 
fonoaudiologia os afásicos e cuidadores participavam do mesmo grupo de atendimento desde 
2000, em que as profissionais já observavam a importância e as possibilidades do trabalho ser 
desenvolvido em conjunto. A partir de 2012, tivemos a oportunidade de disponibilizar uma 
fonoaudióloga para o atendimento dos afásicos, e outra profissional que coordenaria o grupo dos 
cuidadores. No grupo de cuidadores são desenvolvidos temas como: Os direitos do cuidador; 
Conhecimento sobre o que é o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Traumatismo 
Cranioencefálico (TCE); Estimulação da linguagem; Estimulação para que o paciente volte a 
realizar atividades da vida diária; Relatos da interação familiar de cada paciente; Relatos dos 
sentimentos e ações do cuidador; Prioridades para cada paciente (doenças e outras questões). 
Estes são apenas alguns dos temas discutidos no grupo, além da oportunidade dada para que os 
próprios cuidadores tragam dúvidas e sugestões de temas para o grupo. Durante esse caminho 
percorrido realizamos uma parceria com a Faculdade de Americana (FAM) em que contamos por 
dois semestres com estagiários do curso de Psicologia do sétimo e oitavo semestre. Os estagiários 
puderam auxiliar nesse trabalho, tanto para as profissionais, quanto para os cuidadores e 
pacientes foi uma ótima oportunidade para repensar alguns conceitos e mesmo questionar e 
aprender com as vivências apresentadas no grupo. Resultados: O cuidador passou a perceber 
melhor o que o paciente é capaz de fazer e não fazer por ele. Desta forma o paciente volta a se 
sentir útil, menos dependente e mais focado e tranquilo, diminuindo as crises e dificuldade em 
aceitar a patologia. O paciente torna-se mais disposto e mais atento a estimulação e orientação da  
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fonoaudióloga que o acompanha. Com este espaço para o cuidador, o mesmo é ouvido em suas 
angústias e também em suas motivações e alegrias. Muitas vezes os cuidadores traziam discursos, 
em que questionavam sobre se estavam fazendo o certo, o suficiente, demonstrando uma 
percepção de culpa e muitas vezes de crise de consciência. Com este grupo de cuidadores se 
tornaram mais tranquilos e firmes na interação com os pacientes e familiares, sem crise de 
consciência, sem culpa. Os cuidadores se sentem mais capacitados a passar estes conhecimentos 
para outras pessoas que são cuidadoras. Uma dificuldade encontrada em nossa vivência é a 
escassez de trabalhos como este na área da Fonoaudiologia ainda são poucos os trabalhos 
voltados aos cuidadores, mas raros ainda são os serviços que disponibilizam este tipo de 
acolhimento aos familiares. Com isso, as escolhas para realizar o acompanhamento deste grupo 
foram a partir de nossas próprias tentativas e a possibilidade dada pela gestão de nosso serviço 
em apoiar essa ideia inovadora.  Este trabalho nos permitiu compreender a importância do grupo, 
tanto de afásicos quanto de cuidadores, sendo este um trabalho que ainda vem se solidificando 
como uma possibilidade efetiva na área de Fonoaudiologia. O acompanhamento fonoaudiológico 
em grupo proporciona o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos, nos fez perceber que os 
pacientes aderem melhor ao tratamento, houve diminuição das desistências e o mais importante 
notar que no grupo, os próprios sujeitos se apoiam, estimulam e observam a evolução do outro, 
os encorajando a continuar. Considerações Finais: Este acompanhamento revelou para os próprios 
cuidadores as possibilidades e limitações no cuidar de pacientes com dificuldades de 
comunicação, dando suporte para uma relação mais tranquila e prazerosa. Esperamos que a nossa 
experiência com o grupo de cuidadores contribua também para a teorização sobre o papel destes 
facilitadores e também sobre os grupos terapêuticos na área de Fonoaudiologia. 
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Hábitos Orais Deletérios - Orientações para pais de uma unidade de educação infantil de 
Americana – SP 

Manoel, DO; Paiva RA 
Clínica de Fonoaudiologia, Prefeitura Municipal de Americana-SP 

Atenção Básica 
 
Descrição dos princípios adotados: Hábitos orais deletérios são definidos como padrões 
neuromusculares atípicos que podem determinar o desenvolvimento de más oclusões, devido aos 
prejuízos que ocasionam na posição dos dentes; também favorecem alterações de fala, 
mastigação, respiração e deglutição. O grau de desvios funcionais, ou seja, os prejuízos 
proporcionados pelos hábitos dependem da tríade que consiste em intensidade, frequência e 
duração; podendo ser influenciado também por fatores genéticos e pela idade. Nesta perspectiva 
pode-se pensar em intensidade como sendo a quantidade de hábitos utilizados, a frequência 
como o tempo de uso do hábito no dia e a duração é o tempo de uso do hábito pensado em dias, 
semanas, meses ou anos de uso. Em relação à idade quanto mais precoce a remoção desses, em 
especial na fase da dentição decídua, maior a possibilidade de correção ou de atenuação de más 
oclusões do tipo mordida aberta anterior, por exemplo, além da adequação das estruturas e das 
funções do sistema estomatognático.  
 Instituição: Na prática clínica fonoaudiológica, constata-se um número muito grande de crianças 
que utilizam esses hábitos orais deletérios após os quatro anos de idade e observa-se que em 
relação aos pais, muitos não têm consciência de todos os prejuízos causados e não sabem como 
auxiliar na remoção dos hábitos ou até mesmo não veem essa importância. Ações realizadas: Os 
responsáveis pelas crianças podem ser agentes que favorecem o uso dos hábitos bem como 
contribuir para a retirada, foi com esse intuito que se motivou a realização deste trabalho com os 
pais de todas as crianças matriculadas em uma unidade de educação infantil da rede municipal, 
incluindo nível I e II aos quais abrangem a faixa etária de 4 a 6 anos com o objetivo de 
compreenderem o que são os hábitos orais deletérios, os possíveis prejuízos causados pelo seu 
uso, conscientizar sobre a colaboração dos familiares na remoção do hábito e apresentação de 
estratégias de remoção. O trabalho foi realizado em parceria da secretaria de saúde com 
secretaria da educação, através de conversa da fonoaudióloga da saúde, com uma pedagoga da 
educação, foi agendada uma palestra realizada pela fonoaudiológa aos pais e/ou responsáveis 
pelos alunos das crianças de uma EMEI. Resultados obtidos: Os pais mostraram-se atentos a 
palestra, foram participativos, a maioria referiu saber que o uso de chupeta e mamadeira faz mal, 
porém não souberam dizer o porque, ao final da palestra eles demonstraram ter compreendido os 
prejuízos que os hábitos podem gerar, bem como se mostraram dispostos a  contribuir para a 
remoção dos hábitos; os responsáveis presentes que não possuíam filhos com hábitos relataram 
terem aprendido muito com a palestra e que iriam ajudar amigos e outros familiares que tenham 
crianças que fazem o uso de algum hábito. Em torno de um mês após a palestra, a pedagoga fez 
contato com a fonoaudióloga para relatar que vários pais referiram terem aplicado na prática os 
conteúdos de estratégias de retirada dos hábitos aprendidos na palestra e terem conseguido a 
remoção do hábito, com isso foi possível constatar que os objetivos da palestra foram alcançados. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA AGENTES DE SAÚDE NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DA FONOAUDIOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA 

 
PEDROSO, M.I.L. ; BARBELLA, I. S. ; SERANTONI, M. L. S. ; SILVA, J. C.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE VOTUPORANGA (SP)  
 

Atenção Básica 
 
Descrição 
 
Iniciei em março de 2014, como fonoaudióloga servidora pública da Secretaria Municipal da Saúde 
de Votuporanga (SP) e integrante do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF-1/Setor Sul do 
município, um Processo de Educação Permanente e Continuada nas Áreas de Atuação da 
Fonoaudiologia na Saúde Coletiva para cinquenta e cinco Agentes Comunitários de Saúde que 
atuam em três Consultórios Municipais de Saúde apoiados por esse serviço: Consultório Municipal 
Dr. Ruy Pedroso, Consultório Municipal Dr. Gumercindo Hernandes Morales e Consultório 
Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto. Os encontros foram realizados semanalmente em 
cada um desses Consultórios, com a duração de 1 hora. A carga horária total foi de 40h. O 
processo de aprendizagem foi concluído no final do mês de novembro de 2014, com a entrega de 
portfólios reflexivos produzidos pelos participantes que manifestaram com esse trabalho escrito, 
sobretudo, a importância e os significados para cada um deles dos diversos temas abordados no 
decorrer do ano para o desempenho das suas atividades profissionais, bem como para a qualidade 
de suas vidas. Em um encerramento comemorativo, foram entregues os certificados de 
participação, os portfólios foram expostos e o processo de trabalho foi apresentado oralmente 
para autoridades da Secretaria Municipal da Saúde, para os profissionais atuantes em cada um dos 
Consultórios onde se realizou o trabalho e para os demais profissionais integrantes da Equipe 
NASF-1/Setor Sul. 
 
Fundamentação teórica e Metodologia  
 
No primeiro encontro foi entregue a cada um dos Agentes Comunitários de Saúde um cronograma 
com as datas agendadas e com a descrição dos temas a serem discutidos em cada reunião. Desse 
modo, para cada tema abordado, além das discussões em grupo, geralmente, havia também a 
entrega de um texto de apoio teórico para ser lido durante os encontros ou posteriormente. 
Fundamentamos os nossos estudos e trabalhos na concepção dialógica da linguagem (Cf. Bakhtin, 
2000). Compreendemos as diferentes características que constituem os processos de Educação 
Continuada e de Educação Permanente como descritas por Peduzzi et all (2009) e consideramos 
enriquecedora a união dessas características no aprimoramento de categorias profissionais na 
Saúde. Desse modo, no que se refere à Educação Continuada para a capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde na área da Fonoaudiologia em Saúde Pública foram abordados vinte e três 
temas vinculados à Saúde Vocal, Saúde Mental, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde da 
Mulher, Saúde do Idoso e Saúde da Família. Contudo, por esse processo de ensino/aprendizagem 
ter sido realizado com o objetivo principal de propiciar educação significativa no trabalho e pelo 
trabalho, visando à criação de um espaço de problematização, de reflexão, de diálogo e de 
estratégias por meio dos quais se torna possível promover mudanças e transformações na 
perspectiva da integralidade e da melhoria dos serviços de Saúde prestados à população, esses  
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processos educativos configuram-se, sobretudo, como processos de Educação Permanente.  
 
Resultados 
 
Constatamos um significativo aprendizado da maioria dos Agentes Comunitários de Saúde que 
efetivamente participaram desse percurso de aprimoramento profissional, atestado por eles 
próprios na transformação de suas práticas técnicas e sociais descritas na organização e na escrita 
dos portfólios reflexivos que produziram. Dos cinquenta e cinco Agentes Comunitários de Saúde 
participantes desse processo educativo, quarenta e dois tiveram frequência de 75% ou mais nos 
encontros realizados e produziram com excelência os portfólios reflexivos solicitados. Portanto, os 
resultados obtidos demonstram a importância de serem ampliadas, de modo transdisciplinar, a 
formação e a qualificação dos trabalhadores da Saúde nas diversas dimensões linguístico-
discursivas, técnico-pedagógicas e sociais que constituem os sujeitos nas interações verbais 
dialógicas em que se inserem.  
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FONOAUDIOLOGIA E FARMÁCIA: PARCERIA NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

Nascimento CL; Mariano TS; Ferreira MC; Nakamura HY 
NASF DIC 3/Aeroporto - Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção Básica 
 

 
Princípios adotados: O trabalho do Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) é baseado no 
apoio matricial e no aumento da resolutividade da Atenção Básica. Assim, os núcleos de 
conhecimento que compõem o NASF devem contribuir na identificação e resolução de demandas 
da população circunscrita e das equipes apoiadas. O acompanhamento das doenças crônicas não 
transmissíveis, especialmente hipertensão e diabetes, está na essência do trabalho da Atenção 
Básica, principalmente em relação a ações de prevenção e promoção de saúde. Esse grupo de 
doenças tem uma ligação estreita com hábitos e modos de vida e a autonomia do sujeito sobre 
sua saúde deve ser preconizada nas ações em todos os níveis de atenção do Sistema Único de 
Saúde. Instituição: O NASF em questão apoia duas unidades, com quatro Equipes de Saúde da 
Família cada, em região periférica e carente de uma grande cidade paulista. A atual equipe do 
NASF é constituída por uma fonoaudióloga, duas farmacêuticas, uma terapeuta ocupacional e dois 
psicólogos e apoia equipes compostas por auxiliares e técnicos de Enfermagem, médicos de 
família, ginecologista, pediatras, dentistas e auxiliares, agentes comunitários de saúde e técnicos 
de farmácia. No Centro de Saúde do Jardim Aeroporto, a equipe do NASF atua desde janeiro de 
2016, com profissionais oriundos da própria unidade e alguns de outras unidades do município, e 
está em processo de construção da relação das equipes com o funcionamento proposto pelo 
trabalho do NASF. Ações realizadas: Em reuniões de equipes apoiadas e da equipe do NASF, o 
tema da adesão medicamentosa era frequente. Por isso, foram realizados levantamento e 
discussão das demandas dos prescritores e profissionais que atendem na Farmácia do Centro de 
Saúde do Jardim Aeroporto sobre as dificuldades dos usuários na compreensão da receita, 
horários e modo de administração. Os usuários também foram questionados no momento da 
dispensação dos medicamentos sobre as dificuldades de entender o motivo da prescrição do 
medicamento e a forma de administração. A partir das informações levantadas, foi identificado 
que um importante fator que influencia na adesão ao tratamento medicamentoso é a 
comunicação, ou seja, a forma como as informações são transmitidas ao usuário. Dessa maneira, 
após discussão sobre possibilidades de ação, foi elaborada uma proposta de grupo para os 
usuários, com a condução de uma fonoaudióloga e uma farmacêutica, com a finalidade de auxiliar 
nas dificuldades no controle da hipertensão e/ou diabetes relacionadas ao uso de medicamentos. 
Resultados obtidos: O grupo tem como proposta ser aberto, permitindo a entrada e saída dos 
membros, com periodicidade quinzenal. O encaminhamento é realizado por profissionais 
envolvidos na prescrição, orientação e dispensação de medicamentos no centro de saúde. O 
trabalho envolve a organização de receitas e dos medicamentos. As embalagens dos 
medicamentos foram identificadas com imagens ou escrita, de acordo com a necessidade de cada 
usuário. A proposta teve um impacto positivo, uma vez que, com o passar dos encontros, os 
usuários demonstraram melhor entendimento no uso do medicamento, aproximando o uso à 
prescrição realizada. A limitação do grupo é a frequência dos participantes. Há a necessidade de 
pautar o impacto da comunicação no uso correto de medicamentos, envolvendo profissionais da 
unidade.  
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TRIAGEM AUDITIVA EM FEIRA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SANTOS - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Luz VB; Moyses RLR; Santos ALA; Teotonio OB; Machado H 

Centro Universitário Lusíada 
Atenção Básica 

 
 

Princípios Adotados: Muitos são os benefícios da ocorrência, o mais cedo possível, do diagnóstico 
das patologias do sistema auditivo. Inúmeras são as pesquisas sobre triagem auditiva com tal fim, 
porém, os estudos são comumente direcionados à populações específicas, como neonatos, idosos, 
trabalhadores e crianças em fase escolar. Não é raro se observar na prática clínica a detecção 
tardia de patologias auditivas, principalmente as de progressão lenta e/ou quando há alterações 
leves dos limiares auditivos, permanentes ou transitórias, as quais podem ocorrer em qualquer 
fase da vida. O presente estudo teve por objetivo analisar os resultados obtidos em triagem 
auditiva universal em duas feiras de saúde e educação realizadas por um centro universitário, na 
cidade de Santos. Instituição: O estudo foi realizado no Centro Universitário Lusíada (UNILUS). 
Objetivando a formação de profissionais de qualidade e focado nas necessidades regionais e 
nacionais, a UNILUS frequentemente promove ações que aproximam os profissionais da saúde da 
população. Ações Realizadas: Este estudo é de caráter transversal retrospectivo e foi realizado por 
meio do levantamento dos resultados dos testes de triagem auditiva feitos nas X e XI Feiras de 
Saúde e Educação da UNILUS, respectivamente nas datas de 04/06/2016 e 15/10/2016. Para uma 
melhor compreensão da amostra desta pesquisa, faz-se necessário descrever o procedimento de 
triagem adotado nas duas feiras realizadas. Primeiramente, os indivíduos que quiseram se 
submeter à triagem responderam a uma breve anamnese e à inspeção do meato acústico externo. 
Aqueles que apresentaram excesso de cerume, não sendo possível visualização  da membrana 
timpânica, foram orientados e encaminhados para avaliação e conduta otorriolaringlógica. Além 
disto, foi-lhes fornecido o contato da Clínica Audiológica da UNILUS para agendamento de 
avaliação audiológica e imitanciometria, após a remoção do cerume. Nesses casos, foi considerada 
falha na triagem. Os indivíduos que apresentaram inspeção do meato acústico externo sem 
alteração foram submetidos ao teste de triagem em cabina audiométrica móvel, o qual foi 
realizado em sala com nível controlado de ruído, onde o indivíduo foi solicitado a sinalizar cada vez 
que conseguisse identifcar o tom puro apresentado por meio do uso de um audiômetro 
devidamente calibrado. No teste de varredura de tons puros foram apresentadas a 20dBNA as 
frequencias de 500, 1000, 2000 e 4000Hz nas orelhas direita e esquerda, conforme recomendado 
pela American Speech-Language-Hearing Association (ASHA,1985). A não percepção de qualquer 
um dos estímulos apresentados foi considerada falha na triagem. Assim como nos casos de falha 
por excesso de cerume, os sujeitos foram orientados e receberam o  contato da Clínica 
Audiológica da UNILUS para agendamento de audiometria completa e imitanciometria. 
Previamente ao levantamento dos dados necessários à realização do estudo, foi obtida 
autorização expressa da fonoaudióloga responsável pelo Setor de Audiologia da UNILUS e 
submissão do projeto de pesquisa à apreciação do Comite de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UNILUS. Foram verificados quantos indivíduos passaram e quantos falharam na 
triagem auditiva. E destas falhas, quantas ocorreram por excesso de cerume. As fichas referentes 
aos indivíduos que falharam no teste de triagem feito pela técnica de varredura de tons puros 
foram analisadas, segundo as variáveis a faixa etária (crianças, adolescentes/adultos ou idosos),  
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gênero (masculino ou feminino), relato de queixa auditiva (com ou sem dificuldade para 
ouvir/entender) e alterações otológicas prévias de orelha externa e/ou média referidas (presente 
ou ausente). Considerou-se crianças indivíduos de 0 a 11 anos, conforme a 13ᵃ Edição do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, adolescentes/adultos indivíduos de 12 a 59 anos; e idosos indivíduos 
com idade igual ou superior a 60 anos, conforme a quinta versão do Estatuto do Idoso do 
Ministério da Saúde. Resultados: Foram realizados 290 atendimentos, 154 indivíduos passaram na 
triagem auditiva (110 mulheres e 44 homens). Das 136 falhas, 42 foram por obstrução (24 
mulheres e 18 homens). Das falhas no teste em cabina, foram identificados 21 indivíduos com 
queixa auditiva e com histórico de alteração prévia de orelha externa e/ou média, sendo 1 criança 
do gênero masculino, 16 adultos (4 homens e 12 mulheres) e 4 idosos (1 homem e 3 mulheres); 53 
indivíduos com queixa e sem histórico de alteração de orelha externa e/ou média, sendo 41 
adultos (20 mulheres e 21 homens) e 12 idosos (7 mulheres e 5 homens); 3 indivíduos sem queixa 
e com histórico de alteração, 2 adultos (1 homem e 1 mulher) e 1 idoso do gênero masculino; e 13 
indivíduos sem queixa auditiva e sem relato de alteração prévia, sendo 8 adultos (3 mulheres e 5 
homens) e 5 idosos (4 mulheres e 1 homem). Com base no alto número de falhas em indivíduos 
sem queixa auditiva (16/90 ou seja 17,77%), seguem algumas considerações. Como a perda 
auditiva pode acontecer em qualquer faixa etária, gerando impacto na qualidade de vida, não 
apenas do deficiente auditivo, mas também das pessoas que o cercam, fazem-se necessárias 
medidas de triagem auditiva em larga escala que envolvam não uma população específica e não 
apenas indivíduos com queixas auditivas. Isto porque perdas auditivas leves e/ou sensorioneurais 
que acometem exclusivamente as médias e/ou altas frequencias, por exemplo, frequentemente 
são negligenciadas por seus portadores e/ou familiares, seja pela negação da alteração ou pela 
atribuição erronea dos sinais a outras possíveis causas, como desatenção, articulação restrita do 
interlocutor, entre outras, sendo muito comum o indivíduo apresentar o seguinte relato: “Eu ouço 
bem, apenas às vezes não entendo o que falam”, não compreendendo ser este um dos sinais de 
perda auditiva. Realizar triagem auditiva universal em indivíduos de todas as faixas etárias é de 
extrema importância, tratando-se da melhor forma de prevenção, visto que permite a 
identificação de perdas auditivas o mais cedo possível, quer transitórias (por infecções ou 
obstrução por excesso de cerume) ou permanentes, evitando ou minimizando as alterações 
decorrentes da referida perda pela possibilidade da intervenção ocorrer também mais cedo. 
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SETOR DE AVALIAÇÃO POR POTENCIAL 
EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO (PEATE) NO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA, 

GUARULHOS, SP, 2016. 
 

Silva, S. M; Loureiro, M. H. A.; Percebo, F. T. R. Ambulatório da Criança, Guarulhos, SP.  

Atenção Especializada 

 

Introdução: O serviço de avaliação audiológica por PEATE iniciou-se em maio de 2016 para atender 
a população advinda das maternidades (falhas na triagem auditiva neonatal - TAN e crianças com 
indicadores de risco para deficiência auditiva – IRDA, segundo os critérios do Joint Committee for 
infant Hearing), crianças na faixa etária de 2 a 17 anos e adultos. Objetivo: Caracterizar a 
população encaminhada para avaliação por PEATE no período de maio a dezembro de 2016 e 
verificar qual a importância deste procedimento para o diagnóstico audiológico. Metodologia: 
Foram levantados os prontuários dos pacientes atendidos para anotação dos seguintes dados: 
sexo, idade, especialidade que encaminhou, motivo de encaminhamento e resultados do exame. 
Resultados: Dos 104 pacientes, 60 eram do sexo masculino e 44 do sexo feminino, totalizando 208 
orelhas. Destas, 56 orelhas deixaram de ser avaliadas (34 por faltas do paciente e 22 por 
indivíduos que não permitiram a conclusão do teste), restando então os resultados de 152 orelhas. 
As idades variaram de 20 dias a 78 anos, sendo 40 pacientes de 0 a 24 meses, 20 pacientes de 2 
anos e 1 mês a 5 anos e 11 meses, 18 pacientes de 6 a 20 anos e 11 meses e 26 a partir de 21 anos 
(adultos). Os casos foram encaminhados pelas seguintes especialidades: Otorrinolaringologista 
(52), maternidades (34), geneticista (14), neurologista (3) e pediatra (1). Os motivos para 
encaminhamento variaram de acordo com a faixa etária. Na faixa de 0 a 24 meses predominaram 
os casos com múltiplos IRDA (dois ou mais) (18), seguido de síndromes genéticas (8), falha na TAN 
(6), fenda lábio-palatina (FLP) (1), deficiência mental (1), miíase (1), malformação de orelha (1), 
atraso de fala e linguagem (1), otites de repetição (1), deficiência auditiva (1) e microcefalia (1); na 
faixa de 2 a 5 anos, predominaram os atrasos de fala e linguagem (6), síndromes genéticas (5), FLP 
(3), deficiência auditiva (2), otites (1), múltiplos IRDA (1), toxoplasmose (1) e deficiência mental 
(1); de 6 a 20 anos, síndromes (9), deficiência auditiva (3), atraso global do desenvolvimento (2), 
atraso de fala e linguagem (1), dificuldade escolar (1), neuropatia (1), hidrocefalia (1). E entre os 
adultos, a maioria dos encaminhamentos deu-se por suspeita de DA (17), neurinoma (4), acidente 
vascular cerebral (AVC) (2), zumbido (2) e cefaleia (1). Os resultados do PEATE foram divididos 
entre orelha direita (OD) e esquerda (OE), sendo que 51 OE tiveram avaliação normal e 25 
respostas alteradas, e das OD obtivemos resultados normais em 53 orelhas e alteradas em 23 
orelhas. Quanto aos resultados alterados, na faixa etária de 0 a 24 meses observamos 2 OD e 2 OE 
com ausência de respostas, 2 OD com alteração condutiva, 2 OE e 1 OD com alteração coclear, 1 
OD e 1 OE com alteração retrococlear e 1 OD e 1 OE com resultados inconclusivos. Na faixa etária 
de 2 a 5 anos, 2 OD e 3 OE com resultados condutivos. De 6 a 20 anos, 1 OD e 2 OE com resultado 
de alteração coclear e 2 OD e 2OE com ausência de respostas. Entre os adultos, 4 OD e 3 OE com 
alteração coclear, 6 OD e 7 OE com ausência de respostas, 1 OD e 1 OE com respostas 
retrococleares e 4 OD e 1 OE com resultados de alteração condutiva. Discussão e conclusões: 
Houve um maior número de casos do sexo masculino na faixa de 0 a 24 meses. Este dado se 
inverteu na população adulta, onde a maior parte dos casos foi do sexo feminino. A faixa etária de 
0 a 24 meses foi a que teve maior concentração de casos, com 40 indivíduos, seguida da 
população de adultos, com 26 casos. O predomínio da população de 0 a 24 meses era esperado 
pelo serviço, já que este funciona como referência para as maternidades. Já a população adulta 
acabou por ter um número elevado de casos pela demanda reprimida de vários anos sem a 
avaliação por este exame no município. Houve número elevado de faltas, especialmente na faixa 
de 0 a 24 meses. Este dado nos faz pensar numa possibilidade de busca ativa destes casos para 
reagendamento. Em uma quantidade significativa de pacientes não foi possível realizar o exame 
por dificuldades de controlar o paciente (agitação motora intensa, agressividade), sugerindo que o 
serviço precisa da possibilidade de sedação para estes casos.  
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Os encaminhamentos pelo otorrinolaringologista foram os mais frequentes, já que a maioria de 
outros profissionais médicos que recebe casos de alteração auditiva acabam por encaminhar os 
pacientes para este especialista. Os resultados de exame dentro da normalidade foram os mais 
prevalentes na população estudada. Quanto aos resultados alterados, observou-se predomínio de 
alterações condutivas na população de 2 a 5 anos e ausência de respostas na população adulta. 
Não houve diferença significativa entre as orelhas para nenhum dos tipos de alteração auditiva. 
Também foi possível concluir que houve efetividade do exame para o diagnóstico da deficiência 
auditiva facilitando o seguimento dos casos. 
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FONOAUDIOLOGIA NA CRECHE: INFORMAÇÃO PARA A FORMAÇÃO. 

 

Perez, D. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP 

Atenção Básica 

 

 

Este trabalho de promoção e prevenção da saúde foi realizado no início do ano de 2012, através 
de um acordo entre as Secretárias Municipais de Saúde e Educação da Estância Turística de 
Paranapanema/SP, dando continuidade até o final do mesmo. Essa iniciativa foi atribuída pela 
Fonoaudióloga do município, com o objetivo de além de reduzir a lista de espera pelo Setor de 
Reabilitação, assessorar nas dúvidas de condutas relatadas pelos Educadores da Educação Infantil, 
contudo, minimizando os encaminhamentos desnecessários para esse Setor. O Município de 
Paranapanema é dividido entre a Sede do Município e o Distrito de Campos de Holambra, 
atualmente contendo duas Unidades Básicas de Saúde, um Centro de Especialidades, três 
Estratégias de Saúde da Família e um Hospital Municipal. Na Equipe Multidisciplinar da Atenção 
Básica de Saúde inclui 1 Assistente Social, 5 Fisioterapeutas, 4 Psicólogos, 1 Terapeuta 
Ocupacional, 1 Fonoaudiólogo, 6 Enfermeiras, 4 Dentistas, 5 Médicos Clínico Geral, 1 
Cardiologista, 1 Psiquiatra,  1 Pediatra, 1 Ortopedista, 1 Ginecologista e Obstetra e 1 Cirurgião 
Geral. Quanto ao número de Creches Municipais, atualmente há seis, divididas entre a Sede do 
Município e o Distrito. Esse trabalho foi desempenhado nas Creches Municipais pertencentes ao 
Distrito do Município, totalizando três unidades. Primeiramente foram realizadas várias visitas à 
essas Creches, com o objetivo de colher o máximo de informações sobre a estrutura externa e 
interna do prédio, entender a função de cada funcionário, os maus hábitos orais das crianças 
matriculadas, as texturas dos alimentos oferecidos, os tipos de talheres e copos utilizados durante 
as refeições, as dúvidas de cada Educador, auxiliar e funcionário dessas Creches e quais eram os 
materiais utilizados em atividades que favoreciam o desenvolvimento de linguagem. A partir da 
junção desses dados coletados e das observações realizadas, foram criados grupos educacionais 
com os pais/responsáveis pelas crianças matriculadas, com os Educadores infantis e com diversos 
funcionários das Creches. Os grupos educacionais com os pais eram realizados em cada Creche, no 
período da noite (após as 18h), mensalmente e sempre com a participação de um Coordenador 
Pedagógico. Já os grupos educacionais realizados com os Educadores e funcionários de todas as 
Creches do Distrito, eram realizados na Secretaria de Educação do Município, no horário de HTPC, 
contando também com a presença do Coordenador Pedagógico. Além da criação dos grupos 
educacionais, foram realizadas triagens na área de Fonoaudiologia e as crianças que precisavam 
ser avaliadas foram encaminhadas para a Unidade Básica de Saúde do Distrito ou para a Estratégia 
de Saúde da Família de seu bairro. Nos grupos educacionais, tanto dos pais quanto dos 
funcionários das Creches, foram abordados temas na área da Fonoaudiologia, como: Os malefícios 
dos hábitos orais; Desenvolvimento orofacial: texturas, talheres e copos adequados para cada 
idade; Desenvolvimento de linguagem: estratégias para o desenvolvimento de linguagem; 
Gagueira infantil. Mediante essas ações, foi possível estabelecer uma relação estreita entre a 
escola e a saúde, os Educadores e Funcionários das Creches ficaram mais confiantes em modificar 
algumas ações, os pais/responsáveis das crianças matriculadas nas mesmas estão mais 
esclarecidos quanto aos hábitos e atitudes que propiciam um bom desenvolvimento aos seus 
filhos.  
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MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ – SP 

 
Pinto, MS; Monteiro, IAB; Viana LR; Pomilio, MAC 

ATEAL – AssociaçãoTerapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem – Jundiaí-SP 
3 níveis de atenção 

 
 

Introdução: O presente trabalho se refere aos dados levantados na pesquisa intitulada “Acesso à 
assistência fonoaudiológica para pessoas com deficiência: mapeamento dos serviços de 
fonoaudiologia oferecidos pelo município de Jundiaí – SP”, realizado no período de junho/2015 a 
janeiro/2017, em parceria com o ministério da Saúde, por meio do Programas PRONAS. 
Justificativa: Considerando a importância da atuação fonoaudiológica na prevenção, habilitação e 
reabilitação, questiona-se quais são os serviços fonoaudiológicos oferecidos à população com 
deficiência na cidade de Jundiaí e como se realiza a entrada dos usuários nos serviços. Objetivo: 
Caracterizar a oferta de serviços de fonoaudiologia em suas diferentes especialidades oferecidos 
no sistema público de saúde do município de Jundiaí – SP. Métodos: Iniciou-se com uma entrevista 
aberta com a representante da Secretaria da Saúde do município que é a responsável por 
estabelecer os fluxos de acesso na área de reabilitação. Tal entrevista auxiliou na busca pelas 
instituições que atendem a área de fonoaudiologia na cidade e tem vínculo com a secretaria de 
saúde. Em seguida foi elaborado um questionário a ser aplicado com representantes dos serviços 
apontados na entrevista inicial. Este contou com questões referentes à identificação do serviço no 
município, formas de acesso e especialidades da fonoaudiologia que são oferecidas à população 
(Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz, Fonoaudiologia Escolar, Saúde Coletiva,  
Disfagia, Gerontologia, Neuropsicologia, Fonoaudiologia Neurofuncional, Fonoaudiologia do 
trabalho). Em seguida, os dados coletados foram analisados estatisticamente. Resultados: foram 
analisados doze serviços e observou-se que a maioria é parceiro do poder público por meio de 
contrato e convênio, todos possuem equipe multidisciplinar, a maioria necessita do 
encaminhamento externo para posterior agendamento e realizam encaminhamento para outros 
serviços. A maior parte dos serviços indicou não verificar número adequado de unidades de 
referência na cidade, porém, confirmou haver comunicação entre os serviços e refere receber 
retorno dos encaminhamentos realizados. Todas as áreas da fonoaudiologia foram contempladas 
em, ao menos, um serviço na cidade e todas as faixas etárias são atendidas em ao menos uma 
instituição. É relevante ressaltar que os atendimentos de Motricidade Orofacial são realizados 
apenas em serviços onde a entrada do usuário corresponde aos critérios de inclusão do programa 
caso seja comorbidade associada à questão central do indivíduo. Indivíduos que possuem 
unicamente alteração do sistema motor oral e necessitam de atendimento específico dessa área, 
mas não apresentam outras comorbidades, não são incluídos dentro de nenhuma instituição 
nenhum serviço. A presença de lista de espera é comum nos processos de avaliação e intervenção. 
Em relação a localização geográfica, observou-se que a oferta dos serviços está concentrada nos 
bairros centrais do município. Conclusão: Na cidade de Jundiaí, durante o período analisado, doze 
serviços prestam atendimento em Fonoaudiologia, sendo que todas as especialidades são 
contempladas,  ainda que os critérios de inclusão e exclusão de cada serviço acabam por limitar o  
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atendimento a alguns indivíduos. Os serviços contam com atendimentos multidisciplinares, 
recebem encaminhamentos oriundos das Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios de 
especialidades, serviços de rede e serviços particulares e, quando na necessidade, os serviços 
retornam o encaminhamento para o local de origem ou encaminham diretamente para o serviço 
de rede. O diálogo entre os serviços ainda se encontra insatisfatório, pois há queixas em relação à 
comunicação entre os serviços, incipiente articulação entre estes e discrepância entre demanda e 
serviços oferecidos. Sobretudo, o risco de sobreposição de serviços atuando na mesma área.  O 
tempo de lista de espera na cidade é elevado, ultrapassando muitas vezes um ano, o que mostra a 
necessidade de elaboração de estratégias com foco na prevenção, ampliação dos serviços de 
Fonoaudiologia prestados ou então maneiras de otimizar o processo terapêutico.  
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PESQUISA AÇÃO PRÁTICA: OTIMIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS 

EM EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO CER IV APRENDENDO COM A EXPERIÊNCIA 
 

1CASSAVIA, CSP; 2STUCHI,RF; 
1CER IV Flávio Gianotti 

2FOB USP 
Atenção Especializada 

 
Trabalho De Conclusão Do Curso De Especialização Em Habilitação/Reabilitação Em Crianças 
Deficientes Auditivas Com Ênfase Na Faixa Etária De 0 A 3 Anos De Idade da UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO/ FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU/ DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 
 
As ações propostas em habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência, historicamente, se 
colocam como desafio há muitos anos e repensar a prática clinica é exercício proveitoso e frutífero 
para modificação de modelos e transformação de propostas. 
Para tanto este trabalho elencou os objetivos relacionados à assistência fonoaudiológica no CER 
IV, de forma a: 
 

• Otimizar a avaliação fonoaudiológica inicial: implementar o acolhimento inicial multidisciplinar do 
paciente e atender a demanda interna. 

• Desenvolver, organizar, otimizar e ampliar o alcance das ações propostas pelo grupo de 
fonoaudiólogos, promovendo alinhamento e conhecimento solidário da atuação de cada um. 

• Diminuir e otimizar a lista de espera. Implementar ações para Otimizar a fila de espera com foco na 
reabilitação auditiva.  

A escolha metodológica recaiu sobre a pesquisa ação, compreendendo seu potencial de 
transformação a partir da prática cotidiana, mais explicita na “tentativa continuada, sistemática e 
empiricamente fundamentada de aprimorar a prática” (Tripp, 2009). 
Por meio de resgaste histórico sobre a trajetória do cuidado para pessoas com deficiência na 
estância federal e municipal, o estudo apresenta as principais diretrizes que fundamentaram o 
momento atual e suas repercussões na oferta de assistência fonoaudiológica na atenção 
especializada. A complexidade do cuidado também passou por conceitos relacionados ao acesso 
em saúde, estratégias de compreensão e manejo da esperapor terapia fonoaudiológica e sugestão 
generalizada sobre fila de espera pesquisada na literatura. 
Ao olhar para as caraterísticas específicas do serviço de atuação, a equipe de fonoaudiólogos 
busca estratégias para organizar e ordenar o cuidado de forma a reconhecer características 
específicas dos grupos de pessoas que acessam o serviço de reabilitação. 
Ao realizar recortes temporais específicos reconhece que realizar a troca solidária entre os 
profissionais continua sendo estratégia potente para aperfeiçoar a capacidade de oferta de 
assistência fonoaudiológica de forma equânime e levanta o tempo médio de espera dentro do 
serviço, além de estratégias possíveis para que as pessoas tenham acesso no menor período de 
espera possível. 
Num intervalo de 16 meses,pesquisou-se tempo de espera para assistência fonoaudiológica, 
sendo que 41% aguardaram de 0 a 3 meses, 23% de 3 a 6 meses, 13% mais que 6 meses e 23% 
permanecem na espera. 
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Algumas conclusões fizeram parte da caminhada, destaca-se a necessidade de equipe completa de 
fonoaudiólogos, de gestão da fila de espera a fim de buscar estratégias possíveis e ainda 
identificação de critérios mais específicos para acesso à reabilitação por meio da terapia 
fonoaudiológica exclusiva, em casos de deficiência auditiva em crianças de 0 a 3 anos. 
E ainda a revisão dos sinais de alerta para alta; desligamento a ser formalizado após discussão e 
construção em equipe. 
E Finalmente aponta para a urgência e necessidade em se discutir e propor escalas de criticidade 
e/ou prioridades. Assunto complexo, que carece estudo e dedicação do grupo. 
Descritores: Acesso aos Serviços de Saúde, Acolhimento, Barreiras de Comunicação, 
Fonoaudiologia 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CAPSI: UMA EXPERIÊNCIA DO SUJEITO NO AUTISMO 

Autora: Fga. Vanini Mandaj 
Co-autora: Dra. Raquel Zacainer 

Atenção Especializada  

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil Taboão da Serra tem como missão o 
acolhimento e tratamento dos transtornos psíquicos severos e persistentes na infância e 
adolescência, incluindo o atendimento de portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
desde que estes encontrem-se em sofrimento psíquico, tenham dificuldades de interação social e 
dificuldades também na construção de laços afetivos, habilidades necessárias para a relação 
psicossocial. Segundo a portaria/MS n 336 – de 19 de fevereiro de 2002, o fonoaudiólogo é parte 
integrante desta equipe, contribuindo não apenas na ampliação do acesso aos serviços de 
fonoaudiologia, mas também, em conjunto com a equipe multidisciplinar (psicólogo, terapeuta 
ocupacional, enfermagem, assistente social, educador físico) à prestação do cuidado necessário à 
saúde psicossocial do usuário. O atendimento fonoaudiológico individual ou em grupo, dentro do 
Capsi, busca então promover momentos clinicos de desenvolvimento da comunicação. 
Metodologia: Por meio da articulação entre as estratégias da atenção psicossocial e a clínica 
institucional da Pratica entre Vários, criada por António Di Ciaccia em 1974 em Antenne 110 na 
Belgica e fundamentada pela psicanálise de orientação lacaniana, os atendimentos no Capsi de 
Taboão da Serra visam facilitar o trabalho psiquico de constituição subjetiva por meio do brincar 
prioritariamente. A criança com TEA rejeita muito precocemente a linguagem e a fala, o que faz o 
verbal lhe ressoar muito intrusivo e por isso seus sintomas se circunscrevem no isolamento 
autístico, no mutismo generalizado, na ecolalia, no balanceio do corpo, que tendem a conformar 
uma carapaça para exclui-la dos laços sociais. No início do tratamento favorece-se um ponto de 
abertura para a construção de um laço social possível e suportável para o autista e quando este 
processo inicia-se, a  criança com TEA autoriza a efetivação das intervenções específicas, no caso, 
a fonoaudiologia. Com isso, os momentos clínicos da fonoaudiologia contribuem nos grupos e nas 
consultas individuais possibilitando a estas crianças se relacionarem de maneira prazeirosa com os 
processos de linguagem através das sensações sonoras, prioritariamente auditivas e 
vocais.Considerações finais: Consideramos que as habilidades comunicativas são um conjunto de 
habilidades verbais e não-verbais e portanto a linguagem deve ser concebida em sentido amplo, 
um instrumento de ação e interação da criança com o outro e o ambiente, seja através do olhar, 
de gestos ou da fala. O atendimento em fonoaudiologia cria condições para que a criança com 
TEA, possa apresentar uma linguagem espontanea, capaz de convocar e responder através de uma 
linguagem eficiente, não necessariamente através da fala, já que muitas destas crianças são ditas 
como não-verbais. No Capsi Taboão da Serra valorizamos qualquer tipo de linguagem da criança e 
damos significado tanto às produções verbais, quanto as não-verbais. Podemos dar sentido e 
relacionar a produção verbal ao contexto e significar o discurso da criança, mesmo na ecolalia. A 
atribuição do sentido funciona não como um aprisionamento da fala do autista num mestre que 
tudo sabe sobre ela, mas como um modo de tentar invocar um laço com ela. O outro que fala ao 
incorporar a linguagem da criança ou algum fragmento desta, os reconhece e torna a criança um 
ser que “fala”. A partir disto  percebemos não só o nascimento da linguagem e muitas vezes da 
fala propriamente dita, mas também do sujeito. Os dois processos parecem caminhar 
dependentes. O fonoaudiólogo assim, faz com que estes pacientes encontrem nele, a estrutura de 
linguagem e fala que não conseguem criar por si próprios e os ajudem a guiar este processo, 
respeitando o sujeito e deixando de lado o ideal que a sociedade frequentemente lhes impõem, 
muitas vezes de forma absoluta e intrusiva. 
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SAÚDE MENTAL PARA ALÉM DO CAPS: UMA VISÃO QUANTO ÀS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

NA INCLUSÃO SOCIAL 
 

Santos, J.P.1; Hessel, M.B.2; Carvalho, L.R.L.3; Pereira, T.I.3 

1. Centro de Integração, Reabilitação e Vivência dos Autistas (CIRVA) 
2. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

3. Prefeitura Municipal de Campinas 
 

Atenção Especializada 
  
Introdução: Os sujeitos com transtornos mentais apresentam questões que de maneira direta 
alteram sua comunicação, como exclusão social, preconceito e não compreensão de suas formas 
comunicativas por terceiros. Além disso, representam questões que inviabilizam a comunicação, 
as trocas afetivas e o encontro com o outro. Assim, sublinha-se a importância da comunicação 
para, entre outros aspectos, promover a reabilitação biopsicossocial, a formação de vínculos 
interpessoais, a valorização e circulação social dos sujeitos. Dessa forma, torna-se imprescindível 
que o profissional fonoaudiólogo traga à tona questões referentes à comunicação humana, de 
maneira a compreender e intervir nos processos que dificultam a comunicação dos sujeitos, com 
ênfase nas relações entre linguagem e subjetividade. Neste contexto, a linguagem é assumida 
como perspectiva de inserção e de sustentação do sujeito no meio social, tornando-se objeto de 
intervenção dos profissionais de diversos núcleos de saberes que compõe a equipe 
interdisciplinar. Objetivo: Integrar as diversas experiências vivenciadas, a partir do campo da 
comunicação humana e suas alterações. Podendo assim fomentar a discussão sobre a inclusão de 
outros núcleos de saber nas equipes de Saúde Mental, tanto infantil quanto adulto, registrar as 
possibilidades de inserção da Fonoaudiologia na Saúde Mental, ampliar a visão dos profissionais 
da Saúde Mental para com o núcleo da Fonoaudiologia. Além disso, abrir caminho para que os 
profissionais da Saúde Mental reflitam nas possíveis contribuições da Fonoaudiologia para uma 
visão mais ampla do sujeito, o que consequentemente possibilitaria aos usuários uma construção 
de rede com os segmentos que mais lhe fizessem sentido, favorecendo no ideal da 
desinstitucionalização. Método: Processo de produção teórico-clínica compartilhado junto a 
serviços de saúde mental do município de Campinas no estado de São Paulo no período de março 
de 2014 a dezembro de 2015 durante os dois anos do Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde Mental pela Universidade Estadual de São Paulo (UNICAMP). Foram estes, um Centro de 
Atenção Psicossocial Adulto (CAPS III), um Centro de Convivência (CECO), uma Oficina de Trabalho 
e Geração de Renda, e também uma Rádio Comunitária na cidade de Montevidéu no Uruguai, a 
qual está inserida no Hospital Psiquiátrico. Resultados: Em atuação no CAPS III surgiu um maior 
interesse coletivo por conhecer mais sobre as habilidades da Fonoaudiologia, solicitar orientações 
sobre condutas relacionadas à audição, a voz, demais especialidades fonoaudiológicas e de forma 
mais ampla quanto à comunicação. Para com as equipes, em alguns casos esta identificava 
necessidade em discutir com demanda para a Fonoaudiologia, possibilitando assim estratégias de 
organização do fluxo, compartilhamento e concretização de redes de cuidado. No que compete ao 
CECO, as crianças ressignificaram a forma com a qual participavam das atividades tornando-se 
mais ativas e agentes de suas ações, decidindo por modificar regras que não lhes faziam sentido, 
se organizando e auxiliando para a conclusão de um objetivo comum a todos. Na Oficina de 
Trabalho e Geração de Renda, os oficineiros se propuseram conhecer formas e possibilidades de  
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atuação da Fonoaudiologia que poderiam auxiliar na dinâmica do serviço. No caso da Rádio 
Comunitária, durante uma de suas oficinas, surge a necessidade em utilizarem os saberes próprios 
da Fonoaudiologia no processo de trabalho dos usuários visto ser um serviço em que o meio de 
comunicação se utiliza do envio de mensagens, seja por códigos verbais ou escritos. Ainda que não 
estivessem cientes das muitas possibilidades de atuação deste núcleo, consideram que todos 
deveriam aprimorar as habilidades relacionadas à comunicação verbal necessária a apresentação 
ao vivo, na qual é necessária agilidade de raciocínio, boa dicção e uma expressão sem falhas. Foi 
possível desenvolver e construir um processo coletivo pressupondo a ideia de clínica ampliada, 
possibilitando complementaridade dos núcleos de saber e o reconhecimento dos sujeitos no 
processo de cogestão de coletivos como um processo que permite a participação dos sujeitos no 
processo de trabalho e possibilita a capacidade de analisar e intervir sobre o mundo. Conclusão: 
Evidenciou-se que, relacionado ao fato da especialidade em Saúde Mental ainda não ser 
reconhecida pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia há certa resistência nas equipes 
multiprofissionais e nos profissionais do núcleo quanto a atuação do profissional fonoaudiólogo. 
Além disso, os fonoaudiólogos se sentem inseguros na atuação devido à escassez de cursos de 
formação. Com a experiência da clínica com adultos, houve a possibilidade de resignificar a 
atuação fonoaudiológica e ampliar propostas de intervenção possibilitando um novo 
conhecimento e reconhecimento das habilidades direcionadas a comunicação humana. Além 
disso, foi possível sensibilizar alguns profissionais e serviços sobre a importância em se observar a 
comunicação humana, seja ela verbal ou não verbal. 
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O MATRICIAMENTO NA VISÃO DOS FONOAUDIÓLOGOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CAMPINAS 

Silva, B.G.M; Maldonade, I.R  
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas 

Atenção Básica 
 
Breve descrição dos princípios adotados: O apoio matricial é definido por Campos (2007) como 
uma metodologia de trabalho complementar que objetiva oferecer retaguarda assistencial e 
suporte técnico pedagógico às equipes de referência dos Centros de Saúde. Busca também 
ampliar as possibilidades da realização da clínica ampliada e promover integração entre os 
profissionais da saúde podendo construir um espaço de comunicação entre estes profissionais a 
fim de compartilharem conhecimentos e construírem projetos terapêuticos interdisciplinares. A 
presente pesquisa tem como objetivo compreender como se dá a realização do matriciamento na 
área da Fonoaudiologia na cidade de Campinas/SP e verificar se todos os fonoaudiólogos atuam da 
mesma forma ou se há diferenças na atuação deles, identificando as principais vantagens ou 
desvantagens desta proposta de atuação de acordo com a visão dos fonoaudiólogos que nela 
atuam na secretaria municipal de saúde. Da instituição: A área de fonoaudiologia da secretaria 
municipal de saúde de Campinas iniciou o matriciamento entre 2004 e 2005. Atualmente o 
matriciamento no município de Campinas conta com poucos fonoaudiólogos. Participaram do 
estudo as fonoaudiólogas que realizam o matriciamento nos 5 distritos de saúde da cidade de 
Campinas/SP, estas estão alocadas no Ambulatório de Especialidades - Policlínica II. Considerando 
que são 5 distritos de saúde no município de Campinas, esperava-se 5 sujeitos participantes para 
esta pesquisa. Entretanto, atualmente o município dispõe de apenas quatro fonoaudiólogas na 
Policlínica II. Das ações realizadas: A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Unicamp, sob o parecer número 56881816.0.0000.5404, em julho de 2016, tendo sido antes 
aprovada pelo e secretário municipal de saúde de Campinas em abril de 2016. Foram convidados a 
participar da pesquisa os fonoaudiólogos que realizam o matriciamento nos 5 distritos de saúde 
do município de Campinas. Os dados foram coletados através de um questionário semi-
estruturado e uma entrevista individual com os fonoaudiólogos participantes e buscam investigar  
como os sujeitos foram incluídos no trabalho de apoio matricial, propósitos iniciais, divisões de 
trabalho,  primeiro contato com o território e com as unidades básicas de saúde, além de 
identificar os métodos e estratégias utilizados por cada profissional no desenvolvimento do apoio 
matricial e as implicações na rede de saúde. Resultados obtidos: O matriciamento em 
fonoaudiologia do município de Campinas ocorre por distritos de saúde e conta com uma 
diversidade de ações onde cada fonoaudiólogo adota um processo de trabalho. Observou-se que 
os profissionais acreditam que o apoio matricial vem permitindo maior clareza na rede de atenção 
do fonoaudiólogo resultando na adequação dos encaminhamentos e aumentando a resolutividade 
em saúde. Percebe-se que o apoio matricial parece também contribuir para uma gestão 
qualificada da fila de espera por meio de assistência e orientações aos usuários que aguardam 
atendimento fonoaudiológico As principais dificuldades apontadas nos questionários foram o 
distanciamento entre a fonoaudiologia e atenção básica, já que para o município de Campinas não 
estão previstos fonoaudiólogos nas equipes dos centros de saúde, além do número reduzido de 
profissionais na rede de saúde do município, implicando em uma carga horária extensa, 
demandando que os mesmos profissionais executem a função de matriciadores e de terapeutas 
clínicos. 
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ATENÇÃO AO TRABALHADOR EXPOSTO A RUÍDO NO TRABALHO 
 

Parreira, V. E. W.; Monteiro, M. 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Rio Claro Regional 

Atenção Especializada 
 

Princípios adotados. O CEREST Rio Claro realiza  ações voltadas à atenção ao trabalhador exposto a 
ruído no trabalho considerando a estimativa de que 25% da população trabalhadora exposta a 
ruído seja portadora de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) em algum grau, de acordo com a 
literatura, a escassez de dados epidemiológicos, a necessidade de intervenções nos ambientes de 
trabalho e junto a esses trabalhadores, A PAIR é a perda provocada pela exposição por tempo 
prolongado ao ruído. Configura-se como perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente 
bilateral, irreversível e progressiva com o tempo de exposição a ruído (CID 10 – H83.3). Além dos 
sinais e sintomas auditivos (perda auditiva, zumbido, dificuldade de entendimento da fala entre 
outros, podem surgir outros efeitos nocivos à saúde em geral, como nervosismo, irritabilidade, 
cefaléia, insônia, alterações circulatórias, alteração de visão, alterações gastrointestinais, 
alterações vestibulares entre outros. Instituição. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
de Rio Claro (CEREST Rio Claro) atua nas áreas de assistência, educação e vigilância em Saúde do 
Trabalhador, sendo responsável por 11 Municípios, com equipe técnica nas áreas de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho 
(Técnico e Engenheiro). Ações realizadas. o CEREST Rio Claro, no setor de fonoaudiologia, tem 
realizado o acolhimento de trabalhadores expostos a ruído e a notificação de PAIR, tanto no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN) como no sistema de banco 
de dados de RAAT (Relatório de Atendimento ao Acidentado do Trabalho) do CEREST. As ações de 
atenção ao trabalhador exposto a ruído no trabalho têm como objetivos identificar, orientar ou 
encaminhar os trabalhadores portadores de PAIR e proceder à notificação deste agravo através do 
SINAN e RAAT, gerando dados que podem nortear ações preventivas e de assistência. As 
estratégias utilizadas atualmente são: acolhimento de trabalhadores que procuram atendimento e 
orientação no CEREST, realizando avaliação audiológica quando a exposição a ruído ocupacional é 
de 4 anos ou mais,ou com menos de 4 anos de exposição,  porém com histórico que possa sugerir 
perda auditiva,nos casos em que se apresente queixa do trabalhador ou haja exposição a produtos 
químicos, especialmente solventes, associada ou não a ruído (com vistas a detecção de possível 
perda auditiva ocupacional);  orientação e notificação por compatibilidade entre, o resultado do 
exame e o histórico ocupacional,  pessoas que realizam avaliação audiológica no CEREST 
encaminhadas por Otorrinolaringologistas da rede pública; solicitação de audiometrias e Programa 
de Conservação Auditiva (PCA) de empresas com níveis elevados de pressão sonora, quando 
realizada inspeção pela equipe do CEREST devido a acidente de trabalho grave ou por outras 
demandas. Após análise do PCA e audiometrias, solicita-se o preenchimento de RAAT pela 
empresa dos casos sugestivos ou comprovados de PAIR. Caso a empresa se negue a preencher o 
RAAT, o CEREST realiza a notificação por compatibilidade. Se a empresa notifica apenas alguns 
casos e julgamos haver outros sugestivos de PAIR também é feita a notificação destes, por 
compatibilidade; capacitação da Atenção Básica (USFs) para encaminhamento a audiometria de 
casos suspeitos de perda auditiva ou expostos a ruído e produtos químicos. Resultados obtidos. 
Com a implementação de tais estratégias houve aumento das notificações e ações junto a 
empresas, além de orientação e encaminhamento dos trabalhadores atendidos. De acordo com os 
dados do SINAN, o total de notificações de PAIR realizadas pelo CEREST Rio Claro, de 2009 a março  
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de 2017, foi de 358, registradas por ano da seguinte maneira: 2009:01; 2010:01; 2011:17; 2012:22, 
2013:56; 2014: 38; 2015:147; 2016:58; 2017 (até março):18. A variação no número de notificações 
se deve à ocorrência de mais inspeções num determinado período, que demandaram solicitação 
de audiometrias, bem como da quantidade de trabalhadores que procuraram o serviço.  
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ATENÇÃO À SAÚDE VOCAL 
 

Parreira, V. E. W.; Monteiro, M. 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Rio Claro Regional 

Atenção Especializada 
 
 
Princípios adotados. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Rio Claro (CEREST), com 
o objetivo de reduzir a incidência de casos de alterações de voz entre os profissionais que a 
utilizam como instrumento de trabalho, desenvolve ações relativas à atenção à saúde vocal desses 
trabalhadores, considerando a importância da voz para todas as pessoas, já que é fundamental 
para a comunicação e o número cada vez maior de profissionais que necessitam da voz para 
desenvolver suas atividades. Os profissionais da voz estão expostos muitas vezes a condições 
ambientais e de trabalho desfavoráveis, que associadas ao uso profissional impróprio, bem como, 
hábitos vocais inadequados levam a um risco de desenvolvimento de disfonia ocupacional. 
Portanto, considera-se primordial a priorização de ações de prevenção e promoção da saúde, que 
envolvam aspectos relacionados ao uso profissional da voz e atenção à saúde vocal, e, não 
somente o tratamento da disfonia. Instituição. O CEREST Rio Claro atua nas áreas de assistência, 
educação e vigilância em Saúde do Trabalhador, sendo responsável por 11 Municípios, com equipe 
técnica nas áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem, Medicina do 
Trabalho, Segurança do Trabalho (Técnico e Engenheiro). Ações realizadas. As ações de atenção à 
saúde vocal desenvolvidas tem como objetivos específicos:  estimular a reflexão dos profissionais 
sobre as condições de uso da voz e as conseqüências pessoais, físicas, psicológicas, sociais e 
profissionais dos distúrbios da voz, tornando-os capacitados a investir na saúde vocal por meio de 
mudanças de atitudes e de condições de trabalho, valorizando o aspecto preventivo e, por isso, 
melhorando sua qualidade de vida; orientar os profissionais sobre  os hábitos favoráveis à saúde 
vocal e a possibilidade de produção da voz sem esforço e de maneira adequada; detectar 
precocemente profissionais com suspeita de alterações de voz e fazer encaminhamentos para 
exames de diagnóstico, avaliação e terapia fonoaudiológica; divulgar a importância de preparo de 
alunos de licenciatura de diversos cursos de graduação superior quanto ao uso adequado e 
cuidados com a voz; analisar as condições de trabalho e, sempre que possível, sugerir mudanças e 
adequações para melhorá-las; contribuir com dados concretos para a argumentação técnica, 
visando ao reconhecimento dos distúrbios de voz como doença ocupacional e à busca de ações 
abrangentes em saúde ocupacional. As atividades desenvolvidas assumem como princípios a 
promoção, prevenção e proteção à saúde, tendo como público-alvo, trabalhadores com qualquer 
vínculo empregatício, ou mesmo os desempregados, que utilizam a voz como instrumento de 
trabalho. As atividades que compõem o Projeto de Atenção em Saúde Vocal e que são 
desenvolvidas de acordo com a demanda ou necessidade são: Oficinas de Orientação de Saúde 
Vocal: conteúdos: aspectos anatomofisiológicos do aparelho fonador e auditivo; importância da 
voz e compreensão dos padrões e funções envolvidos na produção da voz e audição; cuidados 
para prevenção de alterações de voz; níveis de ruído cotidiano e prevenção de perdas auditivas. 
Grupos de Aperfeiçoamento em Voz: encontros que tem por finalidade aprofundar alguns 
aspectos referentes ao uso adequado da voz, bem como estimular a troca de experiências e 
vivências, principalmente relacionadas com a qualidade das condições de trabalho e de vida. 
Atendimentos Individuais: visando melhorar a qualidade vocal do profissional e capacitá-lo a  
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promover sua saúde vocal, bem como notificar e estabelecer a relação da disfonia com a atividade 
laboral. Vigilância em Ambientes de Trabalho: a partir de informações dos trabalhadores, quando 
necessário, realizam-se inspeções sanitárias nos ambientes de trabalho, buscando detectar 
inadequações e oferecer sugestões para adaptação e eliminação dos riscos à saúde geral e vocal 
dos trabalhadores. Programa de prevenção e sensibilização sobre voz e audição, dirigido às 
crianças: é disponibilizado um kit às escolas, com sugestões de atividades e material a ser 
trabalhado com crianças de 4 a 10 anos, abordando a importância da voz e a necessidade de 
hábitos saudáveis para esse cuidado. Resultados obtidos. Até o momento foram realizados 140 
encontros entre oficinas e grupos de orientação e aperfeiçoamento, envolvendo 1420 
trabalhadores. Individualmente foram atendidas em torno de 300 pessoas. Essas ações 
possibilitaram o registro de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), estabelecendo nexo 
causal com o trabalho em várias situações, além de acompanhamento às readaptações e 
adequações de postos de trabalho, em especial telefonistas, operadores de rádio e professores. 
Professores que utilizaram o kit com atividades para crianças referem que houve acentuada 
melhora nas condições de ruído em sala de aula, ou seja, as crianças deixam de falar tão alto e os 
professores exigem menos de sua voz melhorando as condições de trabalho. Foram inspecionadas 
20 escolas do município de Rio Claro, promovendo-se reformas e adequações. Foram capacitadas 
12 equipes de Unidades de Saúde da Família, sensibilizando os profissionais de saúde para 
detecção e encaminhamento de casos suspeitos de distúrbio de voz relacionado ao trabalho 
(DVRT) e perda auditiva induzida por ruído (PAIR). 
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RESULTADOS DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE INDICAÇÃO DE APARELHO DE 
AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL DO SERVIÇO DE SAÚDE AUDITIVA  

DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA 
 

Oliveira, DCV; Piagentini, TLG; Siqueira, SRPL; Teixeira, PCSN. 
Ambulatório da Criança, Prefeitura Municipal de Guarulhos, SP. 

Atenção Especializada 
 

 
Instituição: Em 13/10/2009, o Ambulatório da Criança da Prefeitura Municipal de Guarulhos foi 
credenciado como Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Média Complexidade conforme 
Portaria GM/MS nº 2073, sendo considerado como unidade ambulatorial especializada de 
modalidade única - reabilitação auditiva – segundo a Portaria MS/GM nº 793 e seu instrutivo de 
reabilitação. Princípios adotados: É o único Serviço de Atenção à Saúde Auditiva do município, 
realizando acompanhamento de bebês com indicadores de risco, avaliação audiológica, seleção, 
verificação, adaptação, validação e acompanhamento de próteses auditivas, bem como a 
(re)habilitação auditiva através de terapia fonoaudiológica, seguindo o atendimento preconizado 
para serviço de saúde auditiva do instrutivo de reabilitação. Ações realizadas: No presente 
trabalho objetivamos verificar a validação da prótese auditiva, ou seja, medir o benefício e a 
satisfação fornecidos pela amplificação através de medida subjetiva de satisfação com a utilização 
do questionário COSI (Client Oriented Scale of Improvement, desenvolvido por Harvey Dillon em 
1996), por ser padronizado, validado, de simples e rápida aplicabilidade. A aplicação do COSI 
ocorreu através de entrevista, realizada em duas etapas, primeiramente após a anamnese, para 
levantamento das principais necessidades auditivas do indivíduo, onde o profissional orientou o 
paciente a identificar cinco situações, em ordem de importância, em que ele gostaria de ouvir 
melhor. Nesse momento, ocorreu a orientação quanto às expectativas e esse levantamento 
contribuiu para a seleção da prótese auditiva. Num segundo momento, após um período de uso 
da prótese auditiva, o profissional solicitou ao paciente relatar o grau de mudança em cada uma 
das cinco situações, por meio das opções: pior, nenhuma diferença, pouco melhor, melhor e muito 
melhor. Resultados obtidos: Foi realizado levantamento dos dados, sendo analisados 153 
prontuários de indivíduos adultos (pacientes com idade a partir de 15 anos, conforme portaria), no 
período de janeiro a dezembro de 2015, dos quais 80,4% relataram dificuldade relacionada ao 
item 5 (ouvir televisão e rádio em volume normal); seguido pelo item 8 (ouvir o toque do 
telefone), 68,6%; depois pelo item 1 (conversa com poucas pessoas no silêncio), 64%; pelo item 4 
(conversa com grupo de pessoas no ruído), 59,5% e pelo item 2 (fala com poucas pessoas no 
ruído), 55%; ou seja, a maioria das expectativas manifestadas estavam relacionadas à melhora da 
percepção de fala, o que foi compatível com dados de outros serviços descritos na literatura 
pesquisada. Quanto à satisfação, observou-se que a maioria referiu muita melhora em todos os 16 
itens do COSI. A maior satisfação se relacionou com os itens 9, 10 e 8 (campainha, trânsito e toque 
do telefone) com 95,5%, 95% e 92% dos usuários entrevistados respectivamente, sendo que no 
levantamento das expectativas, estes itens apareceram em 43,1%, 12,4% e 68,6% das respostas 
dos entrevistados, nesta ordem. Os itens 1 a 5 e 15, relacionados à percepção de fala, também 
obtiveram alto índice de satisfação, sendo que o de maior satisfação, com 86% dos indivíduos 
relatando muita melhora, foi na situação de fala com poucas pessoas no ruído (item 2). Os 
aspectos emocionais, itens de 11 a 14, tiveram poucas citações no levantamento das expectativas,  
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porém com bom índice de satisfação, referido como muito melhor, por 83,3% dos indivíduos, no 
tocante à frustração/irritação (item 14). Os resultados obtidos através da utilização do 
questionário COSI, demonstraram que os indivíduos estão satisfeitos e bem adaptados à 
amplificação, referindo melhora na qualidade de vida. Portanto, concluímos que o questionário 
COSI demonstra ser um bom instrumento, de rápida e fácil aplicação, para a etapa de validação da 
prótese auditiva, como também referido pela bibliografia consultada. Além disso, foi possível 
verificar pelo alto índice de satisfação relatada pela maioria dos indivíduos, que o questionário 
COSI, além de instrumento de validação, também foi de grande valia na etapa de seleção da 
prótese auditiva, pois norteou o profissional a selecionar a prótese de acordo com o perfil de vida 
e necessidades de cada indivíduo. O Serviço de Atenção à Saúde Auditiva do Ambulatório da 
Criança, da Prefeitura Municipal de Guarulhos, tem em seu protocolo a aplicação do COSI como 
rotina e o presente trabalho reforçou a importância de sua utilização. 
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ATENDIMENTO DOMICILIAR MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA: 

RELATO DE CASO 
 

Xavier, AA; Lemos, LSR; Okaji, SS, Rodrigues, MS; Minussi, ER; Mota, EBF. 
Programa Melhor em Casa – Prefeitura Municipal de Jacareí 

Atenção Especializada  
 
 
Introdução: As dificuldades impostas pelo envelhecimento e múltiplas comorbidades contribuem 
para o isolamento social, imobilidade e complicações clínicas, especialmente quando 
acompanhadas de perda cognitiva, o que exige uma abordagem diferenciada, que não se restrinja 
aos aspectos biológicos da doença, mas que proporcione atendimento individualizado dentro do 
contexto familiar em que o paciente está inserido e das potencialidades que apresenta. Objetivo: 
relatar o caso de uma paciente atendida por equipe multiprofissional do Programa Melhor em 
Casa no Município de Jacareí – SP. Métodos: Paciente I. M., 95 anos, sexo feminino, portadora de 
demência, tumor abdominal de origem ovariana provável e hipertensão arterial sistêmica. 
Encontrava-se restrita ao leito há um mês e fazendo uso de sonda nasoenteral há 15 dias por 
recusa alimentar após episódio de pneumonia, pouco comunicativa, com múltiplas úlceras por 
pressão (nove), sob os cuidados de sua filha e netos. Classificação nutricional inicial baixo peso. 
Medida da independência funcional – MIF 22 (13 motora, 6 comunicação e 3 cognição social), com 
dependência total para as atividades de autocuidado, mobilidade e locomoção. Grau de disfagia 
moderado, com movimentação ativa dos órgãos fonoarticulatórios, ausência de prótese dentária 
por recusa, reflexo de deglutição preservado e movimentação laríngea livre. Na avaliação cognitiva 
inicial, baseada no instrumento de rastreio MoCA, a paciente apresentou comprometimento 
cognitivo grave, compatível à doença de Alzheimer, evidenciando prejuízo das funções executivas, 
déficit de atenção, memória (curto e longo-prazo), linguagem, compreensão, raciocínio e 
orientação visuo-têmporo-espacial. Quanto aos aspectos emocionais e comportamentais 
manifestou apatia, dificuldade para identificar, nomear e expressar sentimentos e emoções, 
desmotivação, baixa interação social e desinteresse pelo meio, sonolência e confusão mental. 
Foram realizados os seguintes atendimentos num período de cento e vinte e cinco dias: dezesseis 
de fonoaudiologia, setenta e seis de enfermagem (vinte e cinco da enfermeira), dezesseis médicos, 
vinte e três de fisioterapia, quatorze de nutrição e treze de psicoterapia para a usuária e cuidadora. 
A sonda nasoenteral foi retirada após setenta e seis dias de atendimento, sendo realizada transição 
de consistência alimentar e garantindo aporte nutricional e hidratação com adaptações na oferta. 
Resultados e Discussão: Após o atendimento houve melhora significativa da independência. 
Obteve-se aumento de pontos na MIF (73 total, sendo 44 motora, 24 comunicação e 5 cognição 
social), deambulando com ajuda mínima e participando nas atividades de autocuidado. Houve 
cicatrização das úlceras por pressão, melhora parcial da constipação, com deglutição funcional, 
dieta via oral pastosa com resíduos supervisionada, em uso de prótese dentária e alimentando-se 
sozinha junto dos familiares. Além disso apresentou ganhos com relação à cognição, sendo 
possível observar melhora da atenção, da linguagem, da memória de curto-prazo e da 
compreensão, tendo diminuído o tempo de latência para resposta e dos períodos de confusão 
mental. Apresentou ganhos emocionais significativos, como melhora do humor e da motivação, 
tendo aumentado seu interesse e disposição para as atividades, interação e convívio social. Passou 
à manifestar seus desejos, sentimentos e necessidades emocionais. Conclusão: Pôde-se concluir 
que a atuação multiprofissional domiciliar, juntamente com os cuidados dos familiares foi de  
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grande relevância para a reabilitação da idosa assistida pelo Programa, já que, dentro de seus 
limites, a paciente alcançou potencialidades, contribuindo para sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: assistência domiciliar, equipe multiprofissional, idoso, independência funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 
 
PERFIL DA POPULAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO À PESSOA COM DIAGNÓSTICO 

DE AUTISMO NO MUNICÍPIO DE POÁ (SP) 
 

SIMÕES-MARIANO, V.F.; PRATT, V. 
Centro de Fisioterapia Dr. Albert Sabin da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá  

Atenção Especializada 
 
Princípios Adotados: traçar um perfil dos pacientes com diagnóstico de autismo no município de 
Poá, encaminhados para o Centro de Fisioterapia no período de junho de 2015 a abril de 2016 e 
dos serviços de saúde disponibilizados a este público específico neste equipamento de saúde.  
O autismo tem sido um dos quadros mais comentados nos últimos tempos. Descrito por Kanner 
pela primeira vez em 1943, a sua incidência sempre foi muito pequena, como demonstraram as 
pesquisas de LOTTER (1966) na Inglaterra, com a prevalência de 4,5 autistas para cada 10.000 
pessoas. As pesquisas atuais sugerem a relação de 1 autista a cada 1000 pessoas (Fombonne, 
2009). De incidência ainda controversa, estima-se que 1% da população mundial tenha autismo 
(ONU, 2015).  
De acordo com o resultado de pesquisa realizada pelo IBGE, que teve como produto a publicação 
pelo governo federal “Retratos do Autismo no Brasil”, em 2012 existiam 1.182.543 indivíduos 
portadores de autismo no Brasil, sendo 255.763 apenas no Estado de São Paulo. 
Em pesquisa realizada por PAULA (2012) com a população da cidade de Atibaia, no estado de São 
Paulo, foi demonstrado que do total da população de 127.000 habitantes, 1470 apresentam 
quadro dentro do TEA na faixa etária de 7 a 12 anos, recebendo atendimento no CAPSi da região. 
Em face da disseminação de informações sobre os transtornos do espectro autístico, os setores 
públicos e privados têm feito esforços no sentido de modificar e adequar os serviços e 
equipamentos de saúde para o atendimento a este público.  
Instituição: O município de Poá está situado na região do Alto Tietê, área metropolitana de São 
Paulo, fazendo divisa com os municípios de São Paulo, Itaquaquecetuba, Suzano e Ferraz de 
Vasconcelos. Atualmente conta com uma população estimada em 113.793 (IBGE, 2015).  
O Centro de Fisioterapia Dr. Albert Sabin da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá é um 
serviço tecnicamente de média complexidade, que conta com atendimentos nas áreas de 
Fisioterapia (neurológica, ortopedia, acupuntura, RPG e uroginecologia), Fonoaudiologia, 
Psicologia, Odontologia e Terapia Ocupacional. O setor de Fonoaudiologia conta com seis 
profissionais que atuam com pacientes de baixa e média complexidade. Em 2015, sob força do 
decreto municipal 6.687/2015, instituiu-se a prioridade no atendimento à pessoa com autismo no 
município, o qual não conta ainda com Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nem Centro 
Especializado em Reabilitação (CER), sendo por esse motivo atendidos no Centro de Fisioterapia 
Dr. Albert Sabin, onde estão concentrados os atendimentos multidisciplinares destinados a este 
público.  
O protocolo de atendimento instituído na cidade é o seguinte: os pacientes são avaliados pelo 
neuropediatra, que recebe os pacientes por demanda espontânea, encaminhamentos realizados 
pela secretaria da Educação ou Saúde ou por psiquiatra infantil (através de atendimento particular 
ou convênio). Após a avaliação, os pacientes são encaminhados ao Centro de Fisioterapia.  
Ações realizadas: foi realizado levantamento de dados no caderno de agendamento específico em 
autismo dos pacientes do Centro de Fisioterapia Dr. Albert Sabin.  
Resultados obtidos: dos 52 agendamentos realizados, 7 foram excluídos por não se tratarem de 
casos de autismo e 2 por se tratarem do mesmo paciente agendado em momentos diferentes.  
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Nesses dois casos especificamente, agrupou-se as áreas de agendamento. Trata-se então de 41 
sujeitos, com idade entre 2 e 19 anos e idade média de 7,1 anos, sendo 33 do gênero masculino e 
8 do gênero feminino. Os encaminhamentos foram prioritariamente para a área de 
Fonoaudiologia e minoritariamente para a Fisioterapia, Odontologia e Psicologia isoladamente. 
Houve agendamentos para atendimentos multidisciplinares.  
O perfil traçado é de suma importância para o tratamento dos sujeitos com autismo, pois faz com 
que o município se organize melhor em relação à demanda, busque novas formas de entender 
cada caso, culminando num atendimento de maior qualidade e especificidade. Vale ressaltar que 
se faz necessário um olhar mais cuidadoso para esses indivíduos dentro do espectro autístico, de 
modo que possamos permitir um melhor acesso à um atendimento multidisciplinar, auxiliando-os 
em sua evolução enquanto pacientes e indivíduos inseridos na sociedade moderna. 
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O MATRICIAMENTO COMO ORDENADOR DO CUIDADO EM FONOAUDIOLOGIA NUM SERVIÇO DE 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
 

Chirelli A M; Hueara L; Salvador K K; Sgobin G 
Prefeitura Municipal de Campinas 

 Atenção Especializada 
 

 
Descrição dos princípios adotados 
O Matriciamento em Fonoaudiologia realizado pelos profissionais da Policlínica II no município de 

Campinas já ocorria desde 2006, mas sofreu mudanças decorrentes da escassez de recursos 

humanos. Em 2015, o matriciamento foi retomado como estratégia proposta pela gestão para a 

inserção de novos profissionais concursados, servindo como dispositivo de interlocução entre a 

atenção especializada e atenção básica. 

Instituição 
A Policlínica II é uma unidade de saúde de nível intermediário no SUS, entre a atenção básica e a 
atenção hospitalar, destinada a desenvolver o atendimento especializado ao cidadão, na 
promoção e recuperação da saúde, desenvolvendo o diagnóstico e o tratamento de patologias que 
exigem a atenção especializada, sendo a referência para unidades de saúde básicas ou 
hospitalares, visando a continuidade e qualidade do atendimento. Dentre as especialidades 
ofertadas neste serviço encontra-se a Fonoaudiologia, responsável pelo atendimento de paciente 
com alterações de linguagem oral e escrita e motricidade orofacial. O município conta ainda com 
fonoaudiólogos inseridos em equipes multiprofissionais de serviços (próprios ou conveniados) 
responsáveis por demandas específicas tais como saúde mental, reabilitação, dificuldade de 
aprendizagem entre outros.  
Ações realizadas 
A inserção de novos profissionais possibilitou ampliar os atendimentos clínicos na Policlínica II e 
permitiu que a equipe de fonoaudiólogos fosse dividida entre os Distritos de Saúde do município 
para realizar as ações de Matriciamento, que inicialmente envolveram: 

• Levantamento da demanda reprimida nas unidades de saúde e seus territórios 

• Conhecimento dos serviços disponíveis na rede de atenção em Fonoaudiologia e seus 
fluxos 

• Aproximação com as equipes de saúde nas Unidades 

• Participação na Reunião Distrital de coordenadores das Unidades de Saúde 

• Inserção em Redes Intersetoriais já existentes 
Buscando conformidade com essas ações iniciais, observou-se a necessidade de reorganização 

interna do setor de Fonoaudiologia. Houve revisão dos fluxos e Protocolos pré-existentes e 

necessidade de mudar a forma de acesso ao atendimento fonoaudiológico na Policlínica II. Assim, 

com objetivo de qualificar os encaminhamentos, ocorre a extinção do agendamento online e a 

porta de entrada passa a ser por meio das ações de matriciamento junto às equipes de saúde da 

atenção básica. 
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Resultados obtidos 
 Foram criadas ferramentas tais como: 
-Banco de dados: com o intuito de organizar, classificar e documentar os casos discutidos e 
avaliados, cujos dados podem ser usados para posteriores estudos epidemiológicos e 
planejamento de ações. 
-Classificação de Risco: tendo em vista a elevada demanda por terapia em relação a quantidade de 
fonoaudiólogas atualmente na Poli II, foi pensada uma organização da lista de espera para 
atendimento a partir de classificação de risco baseada em critérios como gravidade e 
vulnerabilidade.  
-Lista de Espera Assistida: no momento ainda não foi alcançado um tempo ideal entre avaliação e 
início da terapia. Por esse motivo, são feitas reavaliações periódicas dos casos que aguardam vaga 
para terapia em lista de espera, de modo a acompanhar evolução dos mesmos até que seja 
possível a inserção na terapia.  
-Material Educativo: a partir da demanda dos profissionais de saúde matriciados foram criados 
quadros e tabelas para apoio no momento do encaminhamento como tabela de fluxos/demandas 
e serviços disponíveis no município e quadros descritivos com o desenvolvimento de linguagem e 
audição esperados. 
-Aproximação com as equipes de saúde, de modo a aumentar a interlocução entre o especialista e 
o profissional da atenção básica, além de permitir uma maior apropriação da realidade dos casos 
atendidos em fonoaudiologia e construção conjunta de Projetos Terapêuticos Singulares. 
-Qualificação dos encaminhamentos e adequação dos fluxos. 
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LISTA DE ESPERA E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: SOB A ÓPTICA DA EQUIDADE  
 

Sgobin G; Chirelli A M; Hueara L; Salvador K K;  
Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção Especializada 
 
 
Descrição dos princípios adotados 
A lista de espera para acesso aos serviços de saúde sempre foi um grande desafio para o sistema 
público de saúde. O acesso para o atendimento fonoaudiológico neste cenário não é diferente. 
Dentre os principais fatores que agravam esse fato está a escassez de recursos humanos e 
materiais no serviço público. Diante deste contexto, há a necessidade de utilizar dispositivos que 
otimizem a organização da agenda e favoreçam o gerenciamento da lista de espera, tornando o 
acesso ao atendimento fonoaudiológico mais equânime. 
Dentro das patologias atendidas pelo Setor de Fonoaudiologia existem diferentes graus de agravos 
e vulnerabilidades, ou seja, diferentes necessidades. Dessa forma, os sistemas de organização de 
acesso ao atendimento devem levar em conta toda essa multiplicidade de fatores. Considerar 
apenas o critério da ordem de chegada, é apagar a diversidade de condições de vida e saúde dos 
usuários, deixando de lado um dos princípios do SUS, a Equidade. A Equidade é o princípio 
doutrinário do SUS, relacionando com os conceitos de justiça e igualdade, que aponta a 
necessidade de se tratar “desigualmente os desiguais”, ou seja, reconhecer que todos necessitam 
de atenção, mas não os mesmos atendimentos e no mesmo tempo. Considera-se, portanto, que 
esse princípio de equidade deve ser levado em conta para a organização e priorização de 
atendimento dos usuários em Fonoaudiologia. 
Instituição 
Campinas é um município do interior de São Paulo, com população estimada em 2016, segundo 
site do IBGE, de 1.173.370 habitantes. Compondo as unidades de saúde do SUS de Campinas, 
encontra-se a Policlínica II, unidade de saúde de nível intermediário, entre a atenção básica e a 
atenção hospitalar, responsável pelo atendimento especializado ao cidadão, na promoção e 
recuperação da saúde, desenvolvendo o diagnóstico e o tratamento de patologias que exigem a 
atenção especializada, dentre elas a Fonoaudiologia. Atualmente, composto por 4 fonoaudiólogas, 
o Setor de Fonoaudiologia da Policlinica II é responsável pelo atendimento de paciente com 
alterações de linguagem oral e escrita e motricidade orofacial do município de Campinas. A cidade 
conta ainda com fonoaudiólogos inseridos em equipes multiprofissionais de serviços (próprios ou 
conveniados), responsáveis por demandas específicas tais como saúde mental, reabilitação, 
dificuldade de aprendizagem entre outros. 
Ações realizadas 
Em 2015 houve a recomposição parcial da equipe de fonoaudiólogas da Policlinica II, com a 
inserção de novos profissionais concursados. Nesse momento foi retomado o Matriciamento nas 
unidades básicas de saúde e realizado um levantamento da demanda reprimida em 
Fonoaudiologia, que se encontrava represada nos centros de saúde. Os casos que aguardavam 
avaliação foram rediscutidos junto às equipes de referência, reavaliada a manutenção ou não da 
queixa e realizada avaliação fonoaudiológica. A partir disso os casos foram divididos em: não 
elegíveis, elegíveis, encaminhados e reavaliações. Com número ainda incipiente de profissionais, 
os casos elegíveis ultrapassaram em muito a capacidade de atendimento imediata, criando uma 
lista de espera. Considerando o princípio da Equidade, acima descrito, buscou-se levar em conta as  
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diferentes demandas e vulnerabilidades apresentadas pelos usuários e pensou-se na Classificação 
de Risco como recurso para organização da agenda e lista de espera. A exemplo do que acontecia 
com outras especialidades, a Lista de Espera para atendimento passou a ser organizada a partir da 
classificação de risco, combinando critérios de ordem de chegada, vulnerabilidade, impacto social, 
urgência e gravidade. Foi criada uma planilha de registro dos casos avaliados com dados pessoais, 
patologia, status (Em terapia/Lista de Espera/Não elegíveis/Encaminhados/Reavaliação), e 
respectiva classificação. O risco foi estratificado por cores, já utilizadas em outros serviços e 
especialidades no SUS, nos 4 níveis abaixo: 

• Laranja: casos de maior vulnerabilidade dentro do critério amarelo 

• Amarelo: priorizar no agendamento 

• Verde: agendar na rotina 

• Azul: atuar na promoção e prevenção junto às equipes da Atenção Primária 
A partir da classificação a agenda se organiza de modo a priorizar os casos de maior gravidade 
(Laranja e Amarelo), sem deixar de levar em conta os casos de menor gravidade (Verde e Azul). 
Resultados obtidos 
Dentre os principais resultados obtidos podemos citar a inclusão, de modo equânime, dos usuários 
para terapia. A classificação de risco permitiu a visualização dos casos por gravidade e com os 
dados constantes na planilha de registro uma visão epidemiológica sobre os agravos mais 
recorrentes e regiões afetadas, o que pode ser usado para o planejamento de ações em prevenção 
e promoção de saúde fonoaudiológica no município. Além disso, o registro da lista de espera e a 
estratificação por risco mostrou-se uma ferramenta de dados a ser apresentada aos gestores, 
justificando a necessidade de maior número de profissionais. Pontuamos, por fim, que seriam 
necessários estudos mais sistemáticos de modo a validar critérios de risco e vulnerabilidade.  
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PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL DO FRÊNULO LINGUAL:  
IMPLANTAÇÃO NA MATERNIDADE 

 
AMARAL, AMP; IZIDORO AS.  

Maternidade Santa Isabel de Bauru.  
Atenção especializada  

 
 
Breve descrição dos princípios adotados: A implantação do Programa de Triagem Neonatal do 
Frênulo Lingual (PTNFL) é uma realidade em determinadas maternidades brasileiras, uma vez que 
se tornou obrigatória por Lei (nº 13.002) a realização deste teste em recém-nascidos. No entanto, 
faz-se necessária a análise crítica dos dados encontrados ao longo de sua implementação a fim de 
elucidar a padronização desta avaliação, bem como as condutas a serem tomadas, visando a 
melhor qualidade de vida dos bebês.   
Descrição da instituição: A Maternidade Santa Isabel oferece serviço inteiramente voltado aos 
usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) que vêm encaminhados pela rede pública de saúde. A 
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) é responsável pelo 
gerenciamento da unidade hospitalar e o governo garante os recursos orçamentários para o 
custeio dos serviços, bem como acompanha os resultados das metas definidas previamente. 
Descrição das ações realizadas: a) Implantar o PTNFL visando à prevenção e o tratamento precoce 
de alterações que afetam diretamente o processo de amamentação, bem como futuramente 
alterações de fala. b) Pontuar desafios encontrados referentes à aplicação do Protocolo de 
Avaliação, ao diagnóstico e à conduta; c) Descrever resultados positivos encontrados com o PTNFL 
d) Descrever próximos passos no processo de implantação do PTNFL. Resultados obtidos: a) O 
PTNFL foi iniciado na maternidade, e pacientes alocados na unidade de cuidados intermediários já 
recebem cuidados na maternidade referentes à alteração encontrada, uma vez que após 
frenotomia realizada na própria unidade pelo pediatra também são acompanhados com relação à 
amamentação. No alojamento conjunto, outros profissionais como os pediatras têm colaborado 
por meio da inspeção visual do frênulo lingual e quando verificada possível alteração anatômica é 
solicitada a aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua Com Escores Para Bebês 
(Martinelli, 2013) pela fonoaudióloga. Uma parceria com outro hospital possibilitou que os 
pacientes com frênulo alterado ou com resultado duvidoso na avaliação sejam encaminhados para 
o setor de otorrinolaringologia visando a frenotomia e/ou a reavaliação. b) Este PTNFL está em 
processo de implantação, uma vez que a adesão à frenotomia no hospital parceiro ainda não é 
uma realidade; bem como a Triagem ainda não abrange a todos os bebês nascidos na maternidade 
e que permanecem no alojamento conjunto devido à demanda incompatível com o número de 
profissional capacitado. A reavaliação da amamentação pós conduta do médico se tornou outro 
desafio a ser alcançado.  c) A interferência da alteração do frênulo lingual na amamentação é 
referida em pesquisas (Hogan M, Westcott C, Griffiths M. 2005; Ito Y, 2014), que corroboram com 
casos observados na unidade da maternidade, uma vez que após a frenotomia as mães 
conseguem oferecer aleitamento materno exclusivo sem dificuldades na pega e sucções dos 
bebês. d) Criar parceria com outro profissional que realize a reavaliação da amamentação como 
continuidade na aplicação do Protocolo de Triagem do Frênulo da Língua é de suma importância e 
tem se tornado objetivo principal neste processo de implantação do PTNFL. Atualmente é inviável 
a continuidade no acompanhamento da amamentação do bebê, pois seria necessária a abertura 
de serviço ambulatorial, o que a maternidade não comporta no momento. Acredita-se que o  

http://www.famesp.org.br/
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contato mais próximo com o médico poderá proporcionar uma maior adesão à frenotomia, bem 
como uma parceria na pesquisa da confiabilidade na avaliação padronizada e nas condutas.  
 
 
Referências 
Agostini OS. Teste da linguinha. Lei Nº 13.002, 20 de junho de 2014. 
 
Hogan M, Westcott C, Griffiths M. Randomized, controlled trial of division of tongue tie in infants 
with feeding problems. J Paediatr Child Health 2005;41:246–50. 
 
Ito Y. Does frenotomy improve breast-feeding difficulties in infants with ankyloglossia? Pediatr Int. 
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Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix G. Protocolo de avaliação do frênulo lingual para 
bebês: Relação entre aspectos anatômicos e funcionais. Rev. CEFAC. 2013 Mai-Jun; 15(3):599-610. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA 
 

SANTOS AI; AMARAL, AMP.  
Maternidade Santa Isabel-Famesp Organização Social de Saúde/Bauru.  

 Atenção especializada  
 
 
Descrição dos princípios adotados: O programa de Triagem Auditiva Neonatal desta maternidade 
tem por objetivo triar todos os recém-nascidos neste local ou que permaneceram internados em 
UTI (unidade de terapia intensiva) ou UCI (unidade de cuidados intermediários); identificar os 
bebês com alterações auditivas e encaminhá-los para diagnóstico. Durante a rotina deste serviço 
os pacientes são triados em sua permanência ou internação hospitalar e, quando necessário, o 
reteste é realizado em ambulatório. Também são atendidos em ambulatório os bebês que tem 
alta durante o fim de semana ou feriado, pois o serviço de fonoaudiologia não funciona nestes 
dias. Os agendamentos para o ambulatório são realizados no momento da alta hospitalar e 
quando os responsáveis faltam ao atendimento, são reagendados pela recepção do ambulatório. 
Os testes são realizados com pesquisa de Emissões Otoacústicas Evocadas por estímulo transiente 
com equipamento portátil da marca Otodynamics, modelo Otoport Lite. Para os recém-nascidos 
com indicadores de risco para deficiência auditiva (de acordo com as indicações do Joint 
Committee on Infant Hearing, 2007) é realizada pesquisa de potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico automático com equipamento da marca Otometrics, modelo Accuscreen. Quando é 
obtido resultado alterado na triagem o paciente é encaminhado para diagnóstico audiológico na 
Clínica de Fonoaudiologia de uma universidade pública da cidade. Nesta clínica também são 
realizados os acompanhamentos dos pacientes com indicadores de risco para deficiência auditiva, 
mas que obtiveram resultado normal na triagem auditiva. Descrição da Instituição: A Maternidade 
Santa Isabel esta localizada na cidade de Bauru, estado de São Paulo e é referência para uma 
microrregião de 17 municípios, gerida pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar 
(Famesp)- Organização Social de Saúde, desde junho de 2012. Recebe recursos orçamentários do 
Estado de São Paulo, que estipula metas de produção pela Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo (SES-SP). Com a mudança de gestão também foram feitas mudanças assistenciais, como a 
criação da comissão de humanização e a permissão para acompanhantes em tempo integral; e 
mudanças estruturais, como a reforma do prédio que acontece desde 2014. Ações realizadas: 
Foram analisados os dados do período de janeiro a dezembro de 2016, a fim de verificar o 
desempenho do Programa de TAN desta instituição. Nasceram 3316 crianças nesse período, 
porém houve 42 óbitos, contabilizando uma população de 3274 bebês. O Joint Committee on 
Infant Hearing (JCIH) faz recomendação de que mais de 95% dos neonatos nos Programas de TAN 
tenham a triagem realizada e que menos de 4% dos neonatos triados sejam encaminhados para 
reteste e diagnóstico. Durante o período citado, foram triados 3263 neonatos (99%) e houve um 
índice de 8,6% de neonatos encaminhados para reteste. Sendo que dos 281 neonatos que 
falharam na primeira triagem, apenas 18 (6,4%) falharam no reteste. Entretanto quando calculado 
apenas os encaminhados para diagnóstico, obtemos um número de 40 neonatos (1,2%). 
Resultados obtidos: O número de neonatos que tiveram a triagem auditiva realizada nesse período 
esta de acordo com as recomendações de mais de 95%, sendo que o Programa alcançou 99% de 
neonatos com a triagem realizada. O valor aumentado para o número de casos que falharam na 
primeira triagem se justifica pelo período de reforma do prédio que a maternidade esta passando, 
ocasionando ruídos durante os períodos dos testes. Os retestes são realizados em outro local  
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distante de níveis elevados de ruído, fora do prédio em reforma, o que justifica o número reduzido 
de falhas nessa etapa da triagem. As recomendações do JCIH de menos 4% para reteste são para 
bebês com menos de um mês de idade e em nosso levantamento foram incluídos bebês com mais 
de um mês de idade, o que justifica a porcentagem aumentada de casos que falharam. Espera-se 
que com o término da reforma do prédio, o Programa de TAN possa alcançar os índices 
recomendados para encaminhamento de reteste. 
  
Referências 
American Academy of Pediatrics. Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position 
statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. 
Pediatrics.2007;120:898-921. 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM UNIDADE NEONATAL DE HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL/ SP: 

PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA 
 

Xavier C1 2, Nakamura CM 2; Ramos MM2; Dominguez-Filho ER1; Leite RHY1.  
Hospital Ipiranga – Unidade de Gestão Assistencial II, Estado de São Paulo1;  

Núcleo de Estudos Claudia Xavier/ SP2. 
Alta Complexidade 

 
 
Princípios adotados: Atualmente, as Unidades Neonatais (UN) da maioria dos hospitais são 
constituídas por equipe multiprofissional que pode ser composta por neonatologistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, 
assistentes sociais entre outros profissionais. Como integrante dessa equipe, o fonoaudiólogo tem 
o papel de avaliar as funções orais dos recém-nascidos (RN) e lactentes com o objetivo de facilitar 
a transição da alimentação via sonda gástrica (orogástrica ou nasogástrica) para via oral (VO), 
favorecendo alimentação funcional, segura e eficiente. Nesse processo de transiçãofo prioriza-se a 
promoção do aleitamento materno (AM) como principal forma de alimentação VO, conforme 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS). 
Instituição: o Hospital Ipiranga é um hospital geral estadual localizado no município de São Paulo 
(SP). A Unidade Neonatal deste servico é composta por equipe multiprofissional, em que o 
fonoaudiólogo está inserido por meio de parceria com o Núcleo de Estudos Claudia Xavier. Ações: 
o presente trabalho tem o objetivo de descrever o perfil da população atendida pela equipe de 
fonoaudiologia da Unidade Neonatal, ao realizar um estudo retrospectivo longitudinal dos recém-
nascidos e lactentes atendidos pela equipe de fonoaudiologia no período de janeiro a dezembro 
de 2016. Nesse período, as avaliações e intervenções terapêuticas ocorriam três vezes por semana 
e as reuniões multiprofissionais para discussão dos casos, uma vez por semana. Foram utilizados 
os protocolos específicos para a transição da alimentação (Escala de avaliação motora oral e 
Avaliação de sinais clínicos) e todos os dados observados foram registrados para posterior análise. 
Resultados: Nesta UN, a equipe de fonoaudiologia atendeu 144 recém-nascidos em 2016. Destes 
144 RN, 93 (64,5%) eram recém-nascidos pré-termo (RNPT) e 51 (35,4%) recém-nascidos termo 
(RNT).  Dos 93 RNPT, 68 (73,1%) receberam alta hospitalar com alimentação ao seio materno (SM) 
exclusivo, 10 (10,7%) em SM + mamadeira, 14 (15%) em uso de mamadeira.  Dos 51 RNT, 39 
(76,4%) receberam alta hospitalar com alimentação ao SM exclusivo, 5 (9,8%) em SM + 
mamadeira, 12 (23,5%) em uso de mamadeira. De todos os RN avaliados, apenas 1 (um) RNPT 
(0,7%) necessitou de via alternativa de alimentação (gastrostomia – GTT).  As condições sociais, 
como, uso de drogas, tabagismo e etilismo foram caracterizadas pela maior ocorrência de uso de 
mamadeira.  A condição de prematuridade não foi fator desfavorável para o aleitamento materno 
exclusivo, na medida em que a maioria dos RNPT conseguiu evolução para padrão motor oral e de 
deglutição adequados ao seio materno.  A partir das avaliações realizadas, observou-se também 
que a ocorrência de sinais sugestivos de refluxo gastroesofágico (RGE) e falta de coordenação 
entre sucção, deglutição e respiração (SDR) além de sinalizarem maior severidade do caso, 
também indicaram um maior tempo de intervenção terapêutica até transição completa da 
alimentação de sonda gástrica para via oral. O presente estudo demonstra que a atuação 
fonoaudiológica em Unidade Neonatal e a possibilidade de discussão de condutas com a equipe 
multiprofissional favorecem um desenvolvimento mais saudável dos recém-nascidos além de 
também contribuir para uma alta porcentagem de aleitamento materno exclusivo. Ressalta-se  
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ainda que o estudo evidenciou que os fatores sociais limitam o desenvolvimento motor oral e de 
alimentação dos recém-nascidos e que, portanto, merecem ampla discussão e pesquisa.    
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO (EMAP) NA ATENÇÃO 

DOMICILIAR 
Nakamura CM; Loiola-Santos EB.  

Prefeitura Municipal de Valinhos - Secretaria da Saúde - Departamento de Programas e Projetos 
em Saúde 

Atenção Especializada 
 
 
Princípios adotados: o “Melhor em Casa” (MEC) é um programa de serviço de atenção domiciliar 
(SAD) que visa substituir e/ou complementar a atenção básica (AB) aos pacientes que necessitam 
de continuidade de cuidados pós alta hospitalar ou apresentem dificuldade de acesso a outros 
serviços de saúde. O MEC é composto por duas equipes: (a) EMAD - Equipe Multidisciplinar de 
Atenção Domiciliar: composta essencialmente por médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, 
fisioterapeuta e/ou assistente social, e (b) EMAP - Equipe Multidisciplinar de Apoio: composta por, 
no mínimo, três profissionais, podendo ser das áreas de nutrição, fonoaudiologia, serviço social, 
odontologia, farmácia ou terapia ocupacional. Portanto, o fonoaudiólogo pode integrar a EMAP e 
tem o objetivo de diagnosticar e acompanhar as alterações fonoaudiológicas dos pacientes 
elegíveis à atenção domiciliar. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (MS) 
para o programa MEC, regulamenta-se que esteja constituída uma EMAP a cada 60 pacientes 
inclusos, e que cada EMAP está apta a prestar apoio a até 3 (três) EMADs. Assim, um 
fonoaudiólogo (30 horas semanais) estaria à disposição de cerca de 180 pacientes. Instituição: O 
MEC da Prefeitura Municipal de Valinhos está vinculado ao Departamento de Programas e 
Projetos em Saúde (DPPS), e é constituído por uma EMAD e uma EMAP, assistindo em média 124 
pacientes a cada quadrimestre. Ações: a atuação do fonoaudiólogo no MEC do município de 
Valinhos pode ser descrita em dois períodos distintos: (1) em que a atuação fonoaudiológica no 
MEC tinha carga horária compartilhada com outros serviços, sendo 24 horas semanais dedicadas 
ao MEC; (2) em que atuação fonoaudiológica no MEC tinha carga horária com dedicação exclusiva 
(40 horas semanais) para somente uma EMAD. No período 1, o fonoaudiólogo atuava, 
prioritariamente, em avaliação, diagnóstico e intervenção de alterações fonoaudiológicas 
identificadas pela EMAD. No período 2, o fonoaudiólogo atuava em avaliação, diagnóstico e 
intervenção das alterações fonoaudiológicas identificadas pela triagem do próprio fonoaudiólogo. 
Resultados: Dos 124 pacientes, inscritos no programa, o EMAD solicitou, no período 1, 46 
avaliações fonoaudiológicas por queixas relacionadas a dificuldades de deglutição e/ou fala. 
Contudo, durante acompanhamento de visita técnica de outro profissional da equipe, o 
fonoaudiólogo avaliou 43 pacientes sem queixas e identificou 39 pacientes com alterações 
passíveis de intervenção. Portanto, no período 1, foram verificadas alterações em 87 dos 124 
pacientes.  No período 2, com a dedicação integral da jornada de trabalho ao programa, o 
fonoaudiólogo conseguiu avaliar todos seus beneficiários (124). Destes, 88 apresentaram 
alterações de deglutição e/ou fala e linguagem, sendo caraterizadas como: disfagia, afasia e/ou 
disartria. Ressalta-se que, como muitos dos pacientes avaliados não apresentavam queixa de 
alterações por parte dos cuidadores, nem tão pouco, suspeita de alterações por parte da equipe 
técnica do MEC, esta medida possibilitou uma melhor forma de quantificar e qualificar as queixas, 
bem como estruturar o serviço de atenção fonoaudiológica no que compete à avaliação, 
intervenção e orientação às famílias e às próprias equipes EMAD e EMAP. Portanto, os dados dos 
períodos descritos sugerem que pode haver necessidade de treinamento dos profissionais de  
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saúde envolvidos nas EMADs e EMAP, com objetivo de melhorar a triagem de pacientes para 
indicação de avaliação fonoaudiológica, ou ainda podem sugerir a necessidade de inclusão 
fonoaudiológica de todos os pacientes inclusos nos SADs com objetivo de favorecer a adequada 
identificação e acompanhamento das alterações fonoaudiológicas que podem estar 
subdiagnosticadas. No entanto, a recomendação do MS, que indica a inclusão ao SAD de 180 
pacientes para cada fonoaudiólogo (30 horas semanais), não permitiria que todos os pacientes 
fossem avaliados e acompanhados adequadamente pelo fonoaudiólogo, sugerindo a necessidade 
da revisão dessa recomendação. 
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ANÁLISE DA FILA DE ESPERA PARA A REABILITAÇÃO COMO DISPOSITIVO CARACTERIZADOR DA 
REDE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIALOGADA ENTRE OS SERVIÇOS 

 
Ribeiro, M. S.; Leal, S. R. A.; Cury, M. B.; Raposo, C.; Oliveira, R.  

Prefeitura Municipal de Jacareí SP. 
Atenção Básica e Atenção Especializada 

 
 

Princípios adotados: considerando que a Atenção Básica possui como atributo ser a “porta de 
entrada” dos usuários no SUS e que seus objetivos principais são garantir cuidado integral e 
longitudinal e ser responsável pela coordenação do cuidado ofertado na Rede (Starfield, 2002), 
iniciou-se em meados de 2016, as reuniões mensais dos serviços de Fonoaudiologia da Secretaria 
de Saúde (NASF, Reabilitação, Melhor Em Casa e CAPSi) e da Secretaria de Educação 
(Fonoaudiologia Institucional). Com essas reuniões buscou-se a proposta de intervenção dialogada 
entre os serviços para o enfrentamento da fila de espera na Reabilitação e o estabelecimento do 
fluxo dentro da rede.  
Instituição: a Prefeitura do município de Jacareí – SP, com investimento do Ministério da Saúde, 
ampliou seu quadro de servidores no início do segundo semestre de 2016, incluindo as equipes de 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), inserindo uma Fonoaudióloga em cada uma das cinco 
equipes.  
Ações: a análise da fila de espera para Fonoaudiologia no serviço de Reabilitação do município de 
Jacareí mostrou que as crianças que necessitavam ser acompanhadas passavam por longa espera, 
cerca de dezoito meses e muitas vezes, quando conseguiam acessar o serviço, verificava-se que 
não caracterizava demanda para tal ponto de atenção.  
Nas reuniões mensais foi acordado que o NASF funcionaria como porta de entrada, recebendo 
encaminhamentos advindos das Unidades de Estratégia de Saúde da Família, bem como das 
escolas municipais. Os usuários que estavam na fila de espera foram separados de acordo com a 
região da Unidade de Saúde da Família que acessam, e triados pela Fonoaudióloga do NASF 
responsável pela área. Aqueles que se enquadraram nos critérios de inclusão para Atenção Básica 
foram absorvidos dentro das ações possíveis das atividades que Fonoaudiólogos do NASF 
desempenham; aqueles que necessitavam de outro ponto da rede foram encaminhados. Além 
dessas resoluções, projetos de prevenção, protocolos de encaminhamento e possibilidades de 
atuação foram discutidos a fim de gerar programas possíveis para aplicação no município.  
 Cabe frisar que durante quatro meses, em três encontros, anteriores ao aumento no 
quadro de Fonoaudiólogas na rede, as profissionais que se encontravam no setor de Reabilitação e 
a única Fonoaudióloga do NASF (havia apenas uma equipe NASF), receberam consultoria externa 
sobre fluxo e critérios técnicos de inclusão dos usuários nos serviços. Esse treinamento foi de 
suma importância no momento em que as reuniões mensais deram inicio, agregando 
conhecimento e a troca dele com as novas profissionais.  
Resultados obtidos: ao fim do ano de 2016 foi observada redução de 60% da procura dos 
pacientes no setor de Fonoaudiologia da Reabilitação, diminuição de dezoito para dois meses no 
tempo de espera do usuário para acessar o serviço de referência e aumento da qualificação dos 
encaminhamentos, gerando resolutividade na assistência. 
 Através da interlocução constante entre os diversos setores da rede podemos identificar as 
origens dos encaminhamentos e o tipo de atenção ideal ao munícipe; fortalecemos os protocolos  
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de encaminhamento e avaliação e os atendimentos de Fonoaudiologia na Rede Pública de Saúde; 
alinhamos concepções e reflexões sempre buscando a integralidade do atendimento à criança e 
ao adolescente. 

Referências 

 1. Starfield B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 
Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde; 2002.  
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fonoaudiólogo educacional para seu município e sua escola. Perguntas frequentes de 
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VISITA DO FONOAUDIÓLOGO AO RECÉM NASCIDO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE 

Ribeiro PS. 
 Hospital Israelita Albert Einstein 

Atenção Básica 
 
O Núcleo de Apoio à Saúde da Família tem como missão apoiar as equipes de saúde da família e, 
em se tratando das ações voltadas para o recém nascido, o Fonoaudiólogo é um profissional com 
expertise na estimulação ao aleitamento materno e desenvolvimento neuropsicomotor, podendo 
fortalecer as ações de promoção de saúde desempenhadas na atenção primária para o puerpério 
e a puericultura. O objetivo deste relato é descrever a experiência de implantação de um plano de 
trabalho para inclusão da visita do fonoaudiólogo ao recém nascido, como atribuição de rotina, 
nas Unidades Básicas de Saúde Jardim das Palmas e Jardim Olinda, na regional Sul de São Paulo, 
com vistas a fortalecer a adesão ao aleitamento materno. As visitas são agendadas nas reuniões 
de matriciamento do Núcleo de Atenção à Saúde da Família com as Equipes de Saúde da Família e 
acontecem de forma compartilhada ou não com o enfermeiro, médico ou dentista. Nas visitas 
avaliam-se indicadores de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor e auditivo, a estrutura 
orofacial, a sucção nutritiva em seio materno ou mamadeira; além disso, orienta-se sobre 
estratégias de estimulação global e prevenção de hábitos deletérios. Quando é necessária a 
realização de intervenção, por exemplo, a prática de translactação, indicação de bico 
intermediário, encaminhamento para frenectomia, os casos são direcionados para seguimento em 
consultas fonoaudiológicas específicas, em consultas compartilhadas com a equipe de saúde da 
família, ou no grupo de puericultura. Desde a implantação do plano de trabalho, as visitas 
demandaram atenção para quadros com importante atuação fonoaudiológica, tais como: 
alteração na triagem auditiva ou presença de indicadores de risco para a perda auditiva com 
consequente necessidade de monitoramento na atenção básica ou encaminhamento para os 
serviços de saúde auditiva;  alterações de frênulo lingual; dificuldades de amamentação, como 
posicionamento inadequado ou ferimento nos mamilos; congestionamento nasal do recém 
nascido durante a amamentação; uso de chupetas ou mamadeira com bicos não recomendados, 
inclusive com furo aumentado; oferta de água concomitante ao aleitamento materno; queixas de 
refluxo; presença de indicadores de risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. Desafios do 
plano proposto estão presentes no momento pós-visita ao recém-nascido, com entraves na 
construção do fluxo de seguimento para garantir o envolvimento de toda a equipe de saúde da 
família nas unidades, pois alguns casos demandam retorno no dia seguinte, quando não se pode 
garantir a presença do fonoaudiólogo na unidade ou a disponibilidade de agenda do médico e 
enfermeiro da família. Outros desafios do plano de trabalho proposto consistem na necessidade 
de fortalecer o registro dos dados e monitoramento dos casos para quantificar o tempo de 
aleitamento materno e avaliar a associação entre tempo de vida do recém nascido no momento 
da visita e a eficácia da intervenção. Ressalta-se que, desde a implantação, numerosas situações 
de aleitamento misto foram revertidas para aleitamento exclusivo após orientação pontual, o que 
já validou, sobretudo, a adesão das agentes comunitárias de saúde ao plano de trabalho. Espera-
se a médio prazo que a visita do fonoaudiólogo ao recém nascido contribua para aumentar a taxa 
e tempo de adesão ao aleitamento materno no território e, consequentemente, fortalecer as 
condições de saúde na primeira infância com repercussão no estado de saúde e qualidade de vida 
para toda a vida. 
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USO DE MEDICAMENTOS E VULNERABILIDADE COMUNICATIVA: AÇÃO E FORMAÇÃO EM 
FONOAUDIOLOGIA 

Nascimento CL; Miranda BC; Nakamura HY; Seixas LM. 
PET GraduaSUS Fonoaudiologia e Farmácia - Universidade Estadual de Campinas e  

Prefeitura Municipal de Campinas 
                                                   Atenção Básica  

 
 
Princípios adotados: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), especialmente hipertensão e 
diabetes, representam uma grande preocupação na Saúde Pública. Cabe ao SUS, na atenção 
básica, a prerrogativa de ser ordenadora do cuidado, bem como a proposição de ações de 
prevenção e promoção de saúde aos portadores de DCNT. Dentre os diversos fatores de risco 
descritos para hipertensão e diabetes, a maioria está relacionada a padrões de vida, como a 
realização de atividades físicas, a alimentação e o uso adequado dos medicamentos de uso 
contínuo para controle das patologias. Instituição: O PET Saúde é um programa do Ministério da 
Saúde que tem como objetivo a integração ensino-serviço-comunidade, a educação pelo trabalho 
e as mudanças curriculares, por meio de uma parceria entre cursos de formação e serviços de 
saúde do SUS. O curso de Fonoaudiologia da Unicamp se insere no programa PET GraduaSUS com 
o projeto “Vulnerabilidade Comunicativa do Usuário da Atenção Básica: Promoção da Saúde e 
Prevenção de Alterações Fonoaudiológicas”, com foco principal aos fatores de desencadeamento 
e agravamento das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT). Ações realizadas: O uso de 
medicamentos foi avaliado como um dos pontos com vulnerabilidade comunicativa nos fatores 
relacionados aos sujeitos com hipertensão e diabetes. Diante das demandas comunicativas no que 
tange ao uso correto de medicamentos e à organização da estratégia de saúde da família, foi 
proposta uma  capacitação para os agentes comunitários de saúde (ACS) sobre uso de 
medicamentos. A escolha por iniciar a capacitação pelos ACS deu-se por compreender a potência 
do papel destes profissionais, que são o elo entre a unidade e os usuários, inseridos no contexto 
da população atendida, o que os torna conhecedores da dinâmica de cada usuário. O trabalho é 
fruto da parceria entre os profissionais da unidade envolvidos com o grupo, que são preceptores 
do programa com a universidade, e os participantes do PET do curso de Fonoaudiologia e de 
Farmácia. O pré-projeto foi apresentado à gestão e representantes dos ACS de uma das unidades 
que participa do PET da Fonoaudiologia e que tem um trabalho em andamento sobre o tema. 
Resultados obtidos: A partir de estudo do material do Ministério da Saúde, sobre medicamentos e 
sobre o trabalho dos ACS na promoção do uso adequado de medicamentos, e da discussão com 
profissionais farmacêuticos, foi elaborado conteúdo para capacitação com os agentes de saúde do 
centro de saúde em questão. Os temas sugeridos foram: a definição do que são considerados 
medicamentos alopáticos, homeopáticos e fitoterápicos, com seus efeitos desejados e 
indesejados; a orientação médica e farmacêutica; a forma de utilização dos mesmos e a 
diferenciação entre medicamento e remédio; a interpretação da leitura de rótulos e bulas; o uso 
racional dos medicamentos e os cuidados no armazenamento, dispensação e descarte. O formato 
e conteúdo da capacitação estão sendo negociados com a equipe de ACS e o mesmo processo será 
realizado em outros centros de saúde com profissionais que participam do PET Fonoaudiologia. 
Diante do exposto, os ACS devem estar capacitados sobre o tema para oferecerem informações 
pertinentes e auxiliar na identificação de suas dificuldades, qualificando assim o cuidado na 
promoção de saúde em doenças crônicas não-transmissíveis.  
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A DISFAGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE 
Ribeiro-Alves AC(1); Silva-Munhoz LF(2) 

(1) Prefeitura Municipal de São Paulo – Supervisão Técnica de Saúde M’Boi Mirim 

(2) Instituto de Estudos Avançados da Audição - IEAA 
Atenção Básica 

 
A Atenção Domiciliar (AD) constitui-se como modalidade de atenção à saúde, caracterizada 

por conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação 
prestadas no domicílio e integradas às redes de cuidado. Os Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) 
desempenham um importante papel, de forma transversal, entre os níveis de atenção visando que 
não existam rupturas no cuidado ao paciente em domicilio. Existem três modalidades de AD, 
estabelecidas de acordo com a complexidade do cuidado e a necessidade de suporte demandada 
pela patologia do paciente assistido: AD1, AD2 e AD3. O paciente de nível de complexidade 
assistencial AD1 é de responsabilidade das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), enquanto os pacientes dos outros níveis (AD2, AD3) 
são de responsabilidade do SAD em conjunto com ESF e NASF. 

A Equipe do SAD que atua no território do Jardim São Luís, região Sul do município de São 
Paulo, está vinculada a Supervisão Técnica de Saúde do M’Boi Mirim. Atualmente esta equipe é 
constituída por poucos profissionais: um médico, dois enfermeiros, dois auxiliares de 
enfermagem, um fonoaudiólogo e profissionais administrativos.  

Considerando o cenário de organização do sistema de saúde brasileiro, a Atenção Primária 
à Saúde (APS) é considerada porta de entrada e organizadora das práticas que garantem acesso à 
saúde, desta forma, inserido neste contexto e considerando a realidade do território adscrito, o 
SAD M’Boi Mirim desenvolve intervenções somatórias às da ESF, propondo e discutindo ações e 
terapêuticas para assistência ao paciente restrito ao lar. O território atendido possui cobertura de 
100% ESF e NASF, entretanto nem todos os NASF possuem o profissional fonoaudiólogo enquanto 
membro da equipe. 

Inserida neste contexto, a fonoaudiologia tem assumido seu papel na prevenção e 
promoção dos agravos a saúde e atuado na Rede de Atenção à Saúde (RAS), impactando na 
redução de custos com a internação de pacientes e proporcionando assim uma mudança na práxis 
fonoaudiológica em saúde pública, mais especificamente na APS. Apesar do crescente número de 
estudos, ainda existe uma escassez de publicações sobre a atuação da fonoaudiologia neste nível 
de cuidado, principalmente quando o foco não é o atendimento generalista, mas sim em áreas 
específicas da fonoaudiologia, como é o caso da disfagia. 
 A atuação da fonoaudiologia nesta equipe tem se baseado na necessidade de articular 
serviços e profissionais que compõem a rede de cuidados. Dentre as ações realizadas, destacam-
se: reuniões entre ESF e SAD para definição de plano de cuidados, visitas compartilhadas com 
profissionais ESF e NASF, participação em Fórum de Reabilitação local, fortalecimento da 
articulação com Hospitais e outros equipamentos de saúde da região. Dentre as ações de atuação 
específica, temos a avaliação e o seguimento fonoaudiológico, realizados de acordo com 
solicitação e plano de cuidados estabelecido em conjunto com a ESF. De acordo com portaria que 
define a AD, a Fonoaudiologia é uma especialidade e deve ser acionada via Equipe de AD, sem 
porta de entrada aberta. Contudo, conforme a realidade vivenciada, estabeleceu-se o 
acionamento desta especialidade por outras vias, como as equipes de alta hospitalar e ESF/NASF. 
 Entretanto, devido ao pouco conhecimento das possibilidades de atuação fonoaudiológica 
ou pela falta de disponibilidade do profissional nas equipes de NASF, muitos pacientes deixam de  
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ser assistidos. Anualmente, uma em cada 25 pessoas apresenta problemas na deglutição e as 
complicações decorrentes deste agravo impactam diretamente na qualidade de vida dos sujeitos, 
além de aumentar a taxa de morbi-mortalidade e de reinternação. Logo, a disfagia pode ser 
considerada um problema de Saúde Pública. O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para 
realizar avaliação, diagnóstico e tratamento das disfagias orofaríngeas, bem como o 
gerenciamento destas nas diferentes faixas etárias e em unidades de baixa, média e alta 
complexidade. 

Assim, fundamentados na lógica do olhar ampliado em saúde e do trabalho em rede, 
estamos realizando um estudo observacional transversal em Unidades Básicas de Saúde (UBS) na 
Região Sul do município de São Paulo, com o objetivo de verificar a percepção de profissionais de 
equipe multidisciplinar na APS sobre a atuação fonoaudiológica junto ao paciente disfágico. A 
pesquisa teve aprovação do CEP CEFAC, parecer número 1.695.647, e do CEP SMS/ SP, parecer 
número 1.730.057. 

Os participantes desta pesquisa são profissionais atuantes em equipes multiprofissionais 
de três UBS da Região Sul do Município de São Paulo, no Distrito do Jardim São Luis. Elaboramos 
um questionário especificamente para este estudo, constituído por questões relacionadas à 
definição de disfagia; identificação de pacientes de risco; sinais e sintomas clínicos sugestivos de 
alteração na deglutição; identificação do profissional responsável pela detecção da disfagia; 
identificação do profissional habilitado para o tratamento; conhecimento das áreas de atuação 
fonoaudiológica; percepção da atuação fonoaudiológica na disfagia. Todos os profissionais das 
UBS foram submetidos à aplicação do questionário e participaram de uma explanação sobre o 
tema Disfagia e a Atuação Fonoaudiológica. Na explanação foram abordados os seguintes 
assuntos: conceito de disfagia, principais etiologias, sinais e sintomas clínicos, atuação 
fonoaudiológica na disfagia, possibilidades de cuidado e resolutividade na APS e a importância de 
todos os profissionais da equipe multiprofissional terem conhecimento deste assunto. 

A tabulação dos dados para obtenção dos resultados encontra-se em andamento para 
posterior aplicação de testes estatísticos. Assim, verificaremos o conhecimento desses 
profissionais acerca da disfagia pré e pós-explanação. Será adotado um nível de significância de 
5%. 

Esperamos com este trabalho, constatar o real conhecimento dos profissionais acerca da 
disfagia e da atuação fonoaudiológica e delinear estratégias para melhorar isso, como a realização 
de palestras ou explanações sobre o assunto, uma vez que a principal forma de intervir e prevenir 
agravos ou riscos, como a disfagia, são o conhecimento e monitoramento destes fatores, bem 
como a detecção e percepção destes por parte dos profissionais que compõe a porta de entrada 
da rede de cuidados a saúde.  
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A DANÇA SÊNIOR COMO INSTRUMENTO DE ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 
JUNTO A IDOSOS FRÁGEIS 

Seixas, L.M.; Valvassoura, L; Scachetti, C.B.R.  
Centro de Referência à Saúde do Idoso (CRI) – Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção Especializada 
 

Princípios utilizados: A música e a dança são utilizadas há muitos anos como recursos em diversas 
situações terapêuticas. Na área de linguagem, podem ser aliadas na expressão fonética, na 
estruturação e contextualização do discurso e na elaboração do significado. A DANÇA SÊNIOR, 
baseada no folclore de diversos povos, originou-se na Alemanha e é praticada em muitos países, 
como Suécia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Brasil. Foi trazida ao nosso país na década de 80 
pela Instituição Bethesda (Joinville/SC) e hoje, de acordo com dados oficiais da instituição, 
constitui-se como instrumento amplamente utilizado em 23 estados brasileiros com o objetivo de 
estimular/aprimorar diversas habilidades do idoso, como mobilidade, coordenação, memória, 
atenção, percepção rítmica, entre outras. Além disso, o contexto da prática de dança (geralmente 
realizada em grupo, em roda) propicia a interação entre os idosos e a constituição de vínculos, 
eliciando e/ou facilitando a comunicação. Instituição: O Centro de Referência à Saúde do Idoso 
(CRI) é um Serviço da Prefeitura Municipal de Campinas/SP cuja missão é prestar assistência 
ambulatorial interdisciplinar ao idoso em condição de fragilidade do município, visando sua 
reabilitação funcional, bem como colaborar com novos modelos de assistência à pessoa idosa. A 
Fonoaudiologia insere-se como uma das especialidades oferecidas dentro deste Serviço, com uma 
profissional que realiza atendimentos individuais e em grupo. Desde a inauguração do CRI (2008) a 
prática da Dança Sênior está presente, orientada por profissionais de várias áreas (principalmente 
da Enfermagem), visando complementar acompanhamento clínico multiprofissional já oferecido 
no Serviço.  Foi somente a partir de 2015 que as aulas passaram a ser ministradas também por 
uma Fonoaudióloga, que procurou agregar à prática elementos de sua área de atuação e trazer 
aspectos da Dança para os atendimentos clínicos. Ações realizadas: Em 2015, a primeira autora 
deste trabalho passou a observar que muitos pacientes respondiam melhor aos estímulos da 
terapia fonoaudiológica no contexto da Dança Sênior (realizada na sala de espera do CRI) do que 
na terapia individual (conseguiam cantar, interagir e se expressar melhor, além de estarem mais 
atentos e motivados). Assim, houve um movimento da profissional e do Serviço no sentido de que 
ela também pudesse participar e ministrar a atividade, para a qual se qualificou como dirigente 
(março/2015). Desde então, ministra aulas semanais de Dança Sênior no CRI, e adapta músicas, 
coreografias e movimentos da prática para as terapias individuais e grupais. Resultados obtidos: 
Pôde-se observar diversos benefícios da inserção da profissional de Fonoaudiologia na prática da 
Dança Sênior, tais como: conhecimento da profissional pelos pacientes em um contexto diferente 
da “sala de terapia” (facilitando a interação e o vínculo); observação dos pacientes, por parte da 
profissional, em um ambiente diferente (mais descontraído e menos controlado do que a terapia 
individual); trabalho com exercícios orofaciais e vocais associados à música e à dança (facilitando a 
adesão dos pacientes); integração entre pacientes com diferentes comprometimentos (eliciando a 
percepção sobre diferentes dificuldades e sobre os progressos individuais), entre várias outras. Por 
outro lado, foi possível também adaptar diversos aspectos da Dança Sênior para a fonoterapia 
individual em sala (para pacientes com indicação de acompanhamento mais específico ou 
impossibilitados de participar da prática em grupo). Por conter em seu repertório músicas simples 
com movimentos que se repetem várias vezes, e por não colocar restrições à participação de  
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qualquer idoso (inclusive àqueles com restrições de mobilidade), a Dança Sênior possibilita a 
estimulação lingüístico-cognitiva em pacientes com afasias mais severas, agnosias e apraxias 
importantes. Estes pacientes conseguem perceber na música e na dança uma forma de se 
expressar que muitas vezes não é possível pela fala ou pela escrita, e por isso a adesão à 
fonoterapia por vezes se mostra melhor. Com tudo isso, observou-se maior comprometimento dos 
pacientes com o acompanhamento fonoaudiológico (menor número de faltas, maior motivação 
em terapia), maior participação das famílias nos atendimentos e maior conhecimento, pelo 
público e pela equipe do Serviço, da prática fonoaudiológica e das possibilidades de atuação da 
área. 
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FONOAUDIOLOGIA E ATIVIDADE FÍSICA: UMA PARCERIA POSSÍVEL DENTRO DO PET-SAÚDE 
FONOAUDIOLOGIA UNICAMP 

Seixas, L.M1.; Chun, R.Y.S.2.; Gasparetto, M.E.R.2; Nakamura, H.Y.2; Bianchi, N.H.B.3; Silva, B.G.M.3; 
Santos, T.C4; Nascimento, C.L.5 

PET Saúde Fonoaudiologia – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e  
Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção básica 
 

Princípios adotados: As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs), especialmente hipertensão e 
diabetes, representam uma grande preocupação na Saúde Pública. Cabe ao SUS, na atenção 
básica, a ordenação do cuidado e a proposição de ações de prevenção e promoção de saúde aos 
portadores destas morbidades. Dentre os diversos fatores de risco descritos para hipertensão e 
diabetes, a maioria está relacionada a hábitos prejudiciais, como a não-realização de atividades 
físicas regulares, a alimentação rica em açúcares e gorduras e o uso inadequado dos 
medicamentos para controle das patologias. Instituição: O PET-Saúde é um programa do 
Ministério da Saúde que tem como objetivo a integração ensino-serviço-comunidade, a educação 
pelo trabalho e as mudanças curriculares, por meio de uma parceria entre cursos de formação e 
serviços de saúde do SUS. O curso de Fonoaudiologia da Unicamp se insere no programa PET com 
o projeto “Vulnerabilidade Comunicativa do Usuário da Atenção Básica: Promoção da Saúde e 
Prevenção de Alterações Fonoaudiológicas”, com foco principal aos fatores de desencadeamento 
e agravamento das doenças crônicas não-transmissíveis. Ações realizadas: Após estudo de 
diversos materiais do Ministério da Saúde sobre as DCNTs, verificou-se que os principais fatores de 
desencadeamento/agravamento destas patologias estão relacionados a alimentação, realização 
de atividades físicas e uso de medicações, e por isso três frentes do projeto foram criadas nestas 
áreas. Especificamente na área de Atividade Física, procurou-se verificar se os usuários portadores 
de hipertensão e diabetes dos Serviços de Saúde do SUS-Campinas em que há representantes do 
projeto tinham o hábito da prática de atividades e, em caso negativo, os motivos para a não 
adesão, e em quê a Fonoaudiologia poderia auxiliar. Para tanto, foi realizada aplicação de um 
questionário com perguntas abertas, elaborado pelos integrantes do PET com base em 
instrumentos já validados, como o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), junto a 
usuários dos Serviços de Saúde do SUS-Campinas. Os resultados preliminares começaram a ser 
utilizados para planejamento de ações nestes Serviços. Resultados obtidos: Até o momento 32 
questionários foram aplicados em 3 unidades de saúde. Avaliou-se que a grande maioria dos 
sujeitos entrevistados não pratica nenhum tipo de atividade física regular, mesmo já tendo sido 
orientados por profissionais da saúde. Observou-se também que muitos usuários têm interesse na 
prática, mas não o fazem por desconhecer as modalidades oferecidas pelos Serviços de Saúde de 
sua região. Verificou-se então que a Fonoaudiologia poderia auxiliar na melhor comunicação entre 
os Serviços em questão e seus usuários, promovendo divulgação mais efetiva das modalidades 
oferecidas, em linguagem mais acessível ao público, em situações de maior destaque. Elaborou-se 
então uma ação a ser realizada inicialmente no Centro de Saúde Costa e Silva (Campinas/SP), no 
mês de maio/2017, podendo ser expandida a outras Unidades de Saúde do município. Esta ação 
contará com confecção de um mural para colocação de convites para as atividades oferecidas na 
Unidade (que os usuários poderão retirar e levar para casa como lembretes ou convites para 
familiares e amigos) e um momento de atividade física em grupo, com caminhada e dança, a 
ocorrer durante o chamado “Dia D” (data em que há campanha de vacinação em massa para a 
população local). Nesta ocasião, a atividade, orientada pela equipe do PET e com a colaboração da  
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equipe do Centro de Saúde, acontecerá em frente à Unidade, com o objetivo de chamar a atenção 
dos usuários para as possibilidades de prática de atividades físicas e para as modalidades 
oferecidas regularmente pelo Serviço. Diante disso, os usuários devem estar mais conscientes das 
possibilidades que possuem em termos de prática de atividades físicas em sua região, 
especialmente aqueles portadores de DCNTs, de maneira que um importante fator de risco para o 
agravamento destas patologias possa ser controlado. 
 
1 Fonoaudióloga da rede SUS Campinas, lotada no Centro de Referência à Saúde do Idoso (CRI), 
Preceptora do Programa PET-Saúde 
2 Docentes do Curso de Graduação em Fonoaudiologia da Unicamp, Tutoras do Programa PET-
Saúde 
3 Alunas de Graduação em Fonoaudiologia da Unicamp, participantes do programa PET-Saúde 
4 Enfermeiro da Rede SUS Campinas, lotado no Centro de Saúde Costa e Silva, Preceptor do 
Programa PET-Saúde 
5 Fonoaudióloga da rede SUS Campinas, lotada no NASF-Região Sudoeste, Preceptora do Programa 
PET-Saúde 
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SINGULARIDADE NO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA DE UM GRUPO DE CRIANÇAS DURANTE 
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO 
 

Ramos, APM1; Maldonade, IR2; 
Clínica de Fonoaudiologia, Prefeitura Municipal de Americana1; Unicamp2 

Atenção Básica 
 

 

Introdução e Justificativa: Esta investigação teve como fundamentação a teoria Interacionista (De 
Lemos,1998; Lier-DeVitto & Andrade, 2011), na qual a interação é a condição necessária para o 
processo de aquisição de linguagem. Assim, conforme aponta Saleh (2008, p.157), o conceito de 
interação possui um sentido bem peculiar: trata-se da interação entre criança e adulto, este 
considerado sede do funcionamento da língua constituída. A Clínica de Fonoaudiologia da 
Secretaria de Saúde de Americana atende crianças com alterações no processo de 
desenvolvimento de linguagem e de aprendizagem, e as estratégias terapêuticas adotadas estão 
focadas na interação entre a fonoaudióloga e as crianças e as crianças e seus pares, usando 
narrativas, leituras e recontagem de histórias e atividades de produção textual. A justificativa do 
estudo sobre as dificuldades de leitura e escrita se dá devido à sua alta prevalência: é a segunda 
maior demanda que chega aos fonoaudiólogos que atuam no serviço público de saúde da cidade 
de Americana, São Paulo. Objetivos: (a) refletir sobre as práticas de leitura e escrita no processo 
terapêutico fonoaudiológico realizado junto ao um grupo de três crianças que foram 
encaminhadas por apresentarem dificuldades escolares; (b) refletir sobre as dificuldades 
específicas de cada sujeito no processo de aquisição da leitura/escrita. Metodologia: Esse estudo é 
um recorte do projeto de mestrado do Programa de Pós Graduação Saúde, Interdisciplinaridade e 
Reabilitação da FCM/UNICAMP, cujos dados vem sendo colhidos na Clínica de Fonoaudiologia da 
Prefeitura Municipal de Americana. Para este trabalho foram selecionados dados do atendimento 
grupal realizado em 10 de setembro de 2016. O projeto de mestrado foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da FCM-UNICAMP (parecer nº 1.661.170) e os pais assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. As crianças serão referidas pelas iniciais de seu nome. As 
atividades propostas foram: leitura compartilhada do livro “O Peixe Pixote”, recontagem oral da 
história, produção de texto, posteriormente cada criança foi convidada a ler seu próprio texto e 
por fim correção realizada pela terapeuta em conjunto com as crianças. A sessão escolhida foi o 
primeiro atendimento, e a mesma foi filmada e transcrita.   Resultados: O grupo constituiu-se 
pelas crianças E – 8 anos, NE – 8 anos, VH – 10 anos, na análise dos dados destacam-se: (1) 
Momento de leitura compartilhada; (2) Momento da produção escrita e (3) Momento da correção. 
(1) No momento da leitura compartilhada VH apresentou leitura silabada, truncada com 
dificuldades na leitura de palavras com padrão VC, CCV, as quais não são do tipo mais recorrente 
no português, houve também alteração no traço de sonoridade, bem como dificuldade com a 
abertura das vogais /e/ e /o/, nas palavras “céu” e “sol”, as quais foram lidas por VH como /’sew/ 
e /’sow/, respectivamente. A terapeuta interferiu na leitura para corrigi-lo e VH incorporava o 
elemento corrigido fala subsequente e acrescentava novos termos presentes no livro. Já o 
participante E apresentou uma leitura lentificada, alteração no traço de sonoridade como em 
“percuntava” para “perguntava”, a qual não foi corrigida pela terapeuta, pois a troca foi percebida  
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pela terapeuta no momento da transcrição da sessão. Houve ainda alteração do traço de 
sonoridade na palavra “grama”, mas E. se autocorrigiu: leu “crã” e em seguida “grama”. E teve 
dificuldades na leitura de palavras com padrão silábico VC e CVC. Já NE. apresentou leitura fluida, 
com presença de sonorização intermediária nas palavras “via” e “velhos”. No entanto, a terapeuta 
não o corrigiu imediatamente, pois só observou o vozeamento intermediário no processo de 
transcrição. A terapeuta corrigiu “aquáticas” e “rãs”, as quais foram lidas por NE. como 
“equaticas” e “ɾãs”. NE só retomou a palavra “rãs” na sua fala subsequente, mas continuou lendo 
como “ɾãs”. (2) No momento da produção escrita, NE demonstrou desejo em realizar cópia, não 
realizou a atividade com autonomia, precisando que a terapeuta o ajudasse a organizar as ideias 
para que ele colocasse no papel, a cada frase escrita NE parava e esperava por ajuda e a 
fonoaudióloga fazia perguntas norteadoras para que ele respondesse e depois escrevesse. Vale 
ressaltar que NE verbalizava e concomitantemente escrevia a história. Os participantes VH e E 
realizaram a atividade de escrita em silêncio, sem perguntar nada à terapeuta. (3) No momento da 
correção do texto, a terapeuta leu para cada criança o texto recém-produzido por ela, permitindo 
que cada um dos participantes experimentasse a posição de leitor, autor e ouvinte de sua história. 
VH apresentou uma escrita inelegível, pois havia muitas alterações de segmentação, erros 
ortográficos, alteração do traço de sonoridade. O participante NE apresentou alteração de 
sonoridade e um episódio de hipossegmentação. A criança E. apresentou dificuldades com o traço 
de sonoridade, marcas de oralidade, omissão de letras. É importante enfatizar que no momento 
da leitura, a criança pôde também corrigir-se em um dos trechos: “pera, aqui tá errado!”, 
apontando para a frase repetida. Com isso, nota-se que o processo de leitura da produção do 
texto da criança em conjunto com a terapeuta possibilitou que ela mudasse de posição com 
relação a seu próprio texto. Logo, não é apenas a fonoaudióloga que aponta os erros, mas a 
criança que participa da reconstrução da sua escrita. Considerações finais: Este trabalho 
proporcionou uma breve reflexão sobre movimentos singulares de cada sujeito em relação ao 
processo de aquisição da escrita, valorizando não a língua escrita enquanto objeto a ser aprendido 
pela criança em etapas sucessivas de desenvolvimento, mas a relação singular do sujeito com a 
linguagem. Destaca-se o papel do fonoaudiólogo como aquele que é responsável em interpretar e 
significar a criança no processo terapêutico. 
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INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO CUIDADO EM FONOAUDIOLOGIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

EM CAMPINAS: BASE DE DADOS, CRITÉRIOS DE RISCO E ESPERA ASSISTIDA 
 

Hueara L; Chirelli A M; Salvador K K; Sgobin G 
Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção Especializada 
 

Descrição dos princípios adotados 
O Matriciamento em Fonoaudiologia realizado pelos profissionais da Policlínica II no município de 
Campinas foi retomado em 2015 e tem constituído uma das modalidades de interlocução entre a 
atenção especializada e atenção básica. O desenvolvimento desta estratégia produziu, entre 
outros aspectos, um número significativo de pessoas a serem atendidas e as respectivas 
informações. Para administrar esse contingente foi necessária a utilização de alguns instrumentos: 
a base de dados, a classificação de risco e a espera assistida. Esses recursos visam garantir a 
equidade, o acesso e a assistência qualificada.  
Instituição 
A Policlínica II é uma unidade de saúde de nível intermediário no SUS, entre a atenção básica e a 
atenção hospitalar, destinada a desenvolver o atendimento especializado ao cidadão, na 
promoção e recuperação da saúde, desenvolvendo o diagnóstico e o tratamento de patologias que 
exigem a atenção especializada, sendo a referência para unidades de saúde básicas ou 
hospitalares, visando a continuidade e qualidade do atendimento. Entre as especialidades 
ofertadas neste serviço encontra-se a Fonoaudiologia, responsável pelo atendimento de usuários 
com alterações de linguagem oral e escrita e motricidade orofacial. O município conta ainda com 
fonoaudiólogos inseridos em equipes multiprofissionais de serviços (próprios ou conveniados), 
responsáveis por demandas específicas tais como saúde mental, reabilitação e dificuldade de 
aprendizagem entre outros. 
Ações realizadas 
A reorganização interna e externa do acesso e do atendimento em Fonoaudiologia da Policlínica II 
envolveu a aproximação com a Atenção Básica através do matriciamento, a revisão dos fluxos e 
Protocolos pré-existentes (principalmente no Grupo de Trabalho de Fonoaudiologia), bem como a 
mudança do acesso. Com objetivo de qualificar os encaminhamentos, ocorre a extinção do 
agendamento online e a porta de entrada passa a ocorrer por meio das ações de matriciamento 
junto às equipes de saúde da atenção básica. Fazer a gestão do cuidado dos usuários que acessam 
a Fonoaudiologia da Policlínica II envolveu o desenvolvimento de uma base de dados, a utilização 
de uma classificação baseada em critérios de risco e o acompanhamento até o início da terapia 
através da espera assistida. 
Resultados obtidos 
Banco de dados: O volume de informações coletadas impôs o desenvolvimento de um banco de 
dados com o intuito de organizar, classificar e documentar os casos discutidos e avaliados (não 
estão registrados os que não compareceram à convocação). A planilha inclui as seguintes 
informações: numeração dos casos, nome do usuário, CNS, número de prontuário na Policlínica II, 
Distrito, Centro de Saúde, número  da Ficha Familiar (FF), data de nascimento, idade atualizada, 
data de avaliação, data de início, data de alta, hipótese diagnóstica, turno escolar, status (situação 
do usuário em dado momento: LE lista de espera, AT atendimento, AB abandono durante 
atendimento, AL alta, EN encaminhamento, NE não elegível, DE discussão com equipe, NC nunca 
compareceu e RE reavaliação), nome da fonoaudióloga que acompanha o caso, telefones de  
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contato, observações e critério de risco. Os dados registrados nessa planilha auxiliam na extração 
de informações ou relatórios de acordo com a necessidade, na tomada de decisões e no 
desenvolvimento de outras ações, tais como aquelas em relação à atenção básica, cumprindo 
assim um papel interno e externo na gestão do cuidado. Certamente poderá contribuir ainda para 
estudos epidemiológicos. 
Classificação de Risco: tendo em vista a elevada demanda por terapia em relação à quantidade de 
fonoaudiólogas atualmente na Policlínica II, foi pensada uma organização da lista de espera para 
atendimento a partir de classificação de risco baseada em critérios como gravidade e 
vulnerabilidade, não levando em conta exclusivamente a ordem de chegada para início de 
atendimento. No Protocolo de Fonoaudiologia foi desenvolvida uma adaptação da classificação de 
risco, uma vez que aqueles casos considerados vermelhos não se aplicam à Fonoaudiologia. Assim, 
temos os usuários incluídos na cor laranja (alterações graves de fala ou fala incompreensível, 
prejuízo escolar decorrente de alterações de fala, atraso de fala em crianças maiores de 3 anos, 
gagueira com fatores de risco associados, gerando sofrimento importante ao sujeito), os incluídos 
no critério amarelo (trocas específicas sistematizadas, não esperadas para a idade, disfluência, 
trocas “surda/sonora” na fala e/ou escrita e alterações moderadas da motricidade orofacial), 
aqueles relacionados ao critério verde (omissões de grupos, arquifonemas, ceceio, disfluências 
indicativas de gagueira do desenvolvimento sem fatores de risco e alterações leves da motricidade 
orofacial) e por fim aqueles pertinentes ao risco azul (atraso de fala em crianças menores de 3 
anos, trocas esperadas para a idade e hábitos orais parafuncionais). 
Lista de Espera Assistida: até o momento não foi alcançado um tempo ideal entre a avaliação e o 
início da terapia. A estratégia utilizada para acompanhar a evolução dos casos com vistas às ações 
necessárias tem sido a de reavaliação periódica dos casos que aguardam vaga para terapia em lista 
de espera. Este mecanismo permite o acesso do usuário à Fonoaudiologia e, ao mesmo tempo, 
possibilita a qualificação de ações apropriadas aquele momento da evolução, como orientações ou 
condutas que envolvam outros serviços especializados ou a atenção básica. 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS NA ATENÇÃO BÁSICA 

Chirelli AM 
Prefeitura Municipal de Campinas 

Atenção Básica 
 

Princípios adotados 
A identificação e priorização das famílias em risco ou em situação de vulnerabilidade é uma das 
ações fundamentais desenvolvidas pelas equipes na Atenção Básica (AB). A classificação proposta 
por Chiaverini, que utiliza critérios de funcionalidade, aponta que no grupo de famílias 
disfuncionais encontram-se aquelas com crianças com transtornos de conduta e distúrbios da 
comunicação. Essa condição tem sido verificada na atividade de matriciamento em Fonoaudiologia 
junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 
Campinas (SP) e no atendimento fonoaudiológico dessas famílias em uma Unidade municipal de 
Especialidades (Policlínica II). A Caderneta de Saúde da Criança indica a importância da 
estimulação do desenvolvimento da criança bem como a vigilância e a detecção das alterações do 
desenvolvimento e a linguagem está entre os aspectos a serem observados no acompanhamento 
do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento da primeira infância (DPI) tem sido apontado 
como fundamental para as condições de saúde e objeto de diversos programas e projetos em 
nosso país. A detecção precoce de alterações no desenvolvimento, incluindo a linguagem é, de 
longa data, reconhecida como fundamental para o alcance dos resultados das intervenções que se 
fizerem necessárias e está entre os objetivos do trabalho proposto no matriciamento das 
Unidades do Distrito Norte de Campinas. 
Instituição 
O presente trabalho tem implantado e/ou aprimorado programas e estratégias de 
acompanhamento do desenvolvimento infantil junto à Atenção Básica e à Educação Infantil no 
Distrito Norte de Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. 
Ações realizadas 
1.Ação de Educação Permanente para profissionais da Saúde e Educação sobre o desenvolvimento 
infantil e possíveis riscos e alterações. 
2.Divulgação dos fluxos para serviços do município que realizam atenção à saúde da criança. 
3.Realização de discussão de caso com as equipes das Unidades de Saúde e profissionais da 
Educação. 
4.Realização de atendimento compartilhado com profissionais das Unidades de Saúde. 
5.Realização de oficinas com as equipes das Unidades de Saúde, incluindo os gestores, para análise 
de indicadores quanto aos riscos para o desenvolvimento infantil. 
6.Desenvolvimento de ações locais para a detecção de condições de risco para o desenvolvimento 
infantil e as ações subsequentes quando necessárias. 
7.Divulgação de estratégias e serviços já implantadas para a detecção de condições de risco para o 
desenvolvimento infantil. 
As ações buscam atingir os seguintes objetivos: 
Sensibilizar os profissionais da Saúde e Educação em relação à importância do acompanhamento 
do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento da linguagem. 
Qualificar os profissionais da Saúde e Educação para a detecção de alterações e/ou atrasos no 
desenvolvimento geral e da linguagem. 
Sensibilizar os profissionais da Saúde para a utilização dos indicadores de saúde disponíveis para a  
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identificação das famílias e sujeitos em condição de risco para o desenvolvimento infantil, 
incluindo a linguagem. 
Desenvolver programas e/ou estratégias específicas para determinado território visando o 
acompanhamento do desenvolvimento infantil. 
Conhecer e utilizar adequadamente os fluxos para serviços do município que compõem a Rede de 
atenção e assistência à criança. 
Resultados obtidos 
Pretende-se que as ações favoreçam o desenvolvimento infantil bem como a identificação dos 
riscos e as alterações em tempo mais adequado para viabilizar os cuidados que se fizerem 
necessários. Mais recentemente, na Rede da Criança e Adolescente do Distrito Norte estamos 
desenvolvendo ações para a criação ou aprimoramento de estratégias nas Unidades voltadas para 
o cuidado relativo à infância. 
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MAPEAMENTO DOS PROFISSIONAIS FONOAUDIÓLOGOS ATUANTES NO SERVIÇO PÚBLICO NA 
REGIÃO DO ALTO TIETÊ (SP) 

SIMÕES-MARIANO, V.F. 
Centro de Fisioterapia Dr. Albert Sabin da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá  

3 níveis de atenção 
 
Princípios adotados: identificar a alocação dos fonoaudiólogos na região do Alto Tietê. 
Instituição: A Rede Regional de Atenção à Saúde-2 (RRAS2 - Alto Tietê) é composta por 11 
municípios, sendo eles Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, cuja população é de 
2.930.311 habitantes conforme estimativa do IBGE (2016). Desde aproximadamente 2012, a 
autora deste participa das reuniões de grupo condutor Regional da Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência do Alto Tietê representando o município que trabalha (Poá). Nas discussões, sempre 
de grande relevância, é possível perceber os vazios assistenciais, não somente de pontos de 
atenção da Saúde, como de profissionais da área de reabilitação, em especial o fonoaudiólogo, 
que se faz tão necessário nesse processo. Os relatos dos representantes municipais são de que os 
profissionais que fazem o atendimento de saúde/reabilitação à população nem sempre estão 
alocados em pontos de atenção da Saúde, podendo estar na Educação executando esse tipo de 
atividade. Por muito tempo, o município de Poá contou com número bastante reduzido de 
profissionais e só em 2016 foram chamados após concurso público quatro profissionais. Mas ainda 
assim, há muito o que ser feito, principalmente em relação às ações de fortalecimento da 
profissão e do profissional fonoaudiólogo, que nem sempre tem sua importância e sua real 
necessidade valorizada pelas gestões públicas. Sendo assim, em janeiro de 2017, junto ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia, surgiu a ideia de mapear os locais de atuação dos 
profissionais de Fonoaudiologia nos serviços públicos da região do Alto Tietê para que se pudesse 
traçar planos de ações de fortalecimento da profissão na região.  
Ações realizadas: Foram levantados dados do portal de transparência de cada município e/ou 
contato com departamento de recursos humanos. Alguns municípios disponibilizam em seus 
portais de transparência informações nominais dos profissionais, carga horária, tipo de 
contratação, tempo de atuação no serviço público e alocação atual. Outros municípios 
disponibilizam apenas faixa salarial e dados por categoria (como por exemplo “especialistas em 
saúde”, que podem ser desde fonoaudiólogos a fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, biomédicos e etc), por esse motivo sendo necessário 
entrar em contato com o departamento de Recursos Humanos.  
Resultados obtidos: nos municípios do Alto Tietê, após apuração dos dados, foram localizados 100 
fonoaudiólogos atuando no serviço público, sendo 27 na área da Educação, 66 na área da Saúde e 
7 em outras áreas relacionadas à gestão municipal. Há então, segundo os dados, 1 profissional a 
cada 29.303 habitantes no serviço público. Dos fonoaudiólogos inseridos na Saúde, a grande 
maioria atua na atenção básica (27) ou em componentes de atenção especializada (30). Há no 
município de Suzano uma profissional da Educação alocada em uma UBS. Até o momento não foi 
possível identificar os locais de trabalho na Saúde dos profissionais dos municípios de Salesópolis e 
Santa Isabel. Só há fonoaudiólogos na alta complexidade nos hospitais municipais do município de 
Guarulhos (7). Não foram considerados os componentes de atenção estaduais e/ou regionais, nem 
os profissionais terceirizados que prestam serviço aos municípios. Sendo assim, esse estudo pode 
ser ampliado para qualificar os dados e verificar mais a fundo a atuação do fonoaudiólogo no 
serviço público e qual a caracterização de sua atuação. 
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FONOTERAPIA PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR TROCAS DE FIGURAS 
(PECS) EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICíPIO DE SUZANO 

 
Nascimento, J.A.; Tateyama, T. 

Prefeitura Municipal de Suzano - Unidade Básica de Saúde Palmeiras  
Atenção Básica 

 
 
Princípios adotados - De acordo com o Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais 
em sua quinta versão (DSM-V), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser caracterizado por 
dois principais critérios. São eles (1) deficiências persistentes na comunicação e interação social; e 
(2) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade. As dificuldades na 
comunicação ocorrem em graus variados, que vão desde a falta de linguagem oral, até capacidade 
de manter uma conversa apropriada, como nos casos mais leves. Os déficits de linguagem e de 
comunicação persistem na vida adulta e uma proporção significativa de indivíduos com TEA 
permanece não verbal (Gadia, et al., 2004). A Comunicação suplementar e/ou alternativa diz 
respeito às formas de comunicação que possam complementar, suplementar e/ou substituir a 
fala. Tem como função minimizar as necessidades de recepção, compreensão e expressão da 
linguagem, aumentando dessa forma a interação comunicativa dos indivíduos não-falantes (Von 
Tetzchener; Jensen, 1996). O sistema de comunicação por troca de Figuras – Pictute Exchange 
Communication System (PECS) é um sistema alternativo de comunicação frequentemente 
utilizado em crianças com autismo (Bondy & Frost, 1994). Instituição - A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Palmeiras está localizada na área rural do município de Suzano e é referência para a 
assistência fonoaudiológica de outras seis UBSs da região. A demanda atendida é variada, 
englobando casos de transtornos fonológico, atrasos no desenvolvimento de linguagem, 
dificuldades na escrita, disfonias, disfagias, afasias, entre outros. Desde janeiro de 2017, a UBS 
passou a contar com duas fonoaudiólogas, o que coincidiu com um aumento na procura do serviço 
fonoaudiológico por crianças com características do TEA - foram sete avaliados só no primeiro 
trimestre de 2017 contra dez em todo o ano de 2016. Ações realizadas - Para todos os pacientes 
que procuram o atendimento fonoaudiológico, são feitas a anamnese e a avaliação. Todos são 
orientados conforme suas necessidades fonoaudiológicas e, quando o tratamento é pertinente, 
acorda-se inicialmente dez sessões com a participação também dos pais e/ou responsáveis. 
Historicamente, a maior parte dos pacientes com suspeita de TEA avaliados na UBS apresentam 
deficiências leves ou moderadas na comunicação e na interação social, sendo muitos deles 
inseridos em atendimento em grupo com outras crianças na própria UBS. Casos graves, 
principalmente envolvendo auto-agressão ou agressão ao outro, ou ainda outras comorbidades, 
são encaminhados para o Centro de Atenção Psico Social infanto-juvenil (CAPSi), inaugurado em 
fevereiro de 2016. Entretanto, preconiza-se que seja realizada uma tentativa de atendimento na 
UBS antes do encaminhamento ao CAPS. Os sete pacientes já avaliados com suspeita de TEA em 
2017 têm idades entre dois e sete anos. Três deles são bastante jovens (dois a quatro anos) e não 
se enquadraram no atendimento em grupo por não terem desenvolvido a linguagem oral, bem 
como por apresentarem dificuldade na interação social e padrões de comportamento repetitivos 
mais exacerbados que os demais. Daí, a necessidade de uma abordagem mais específica. A 
presença de duas terapeutas e a participação da família têm permitido a aplicação do PECS com 
esses pacientes. A habilitação para aplicação desta estratégia foi adquirida após realização do  
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Curso Básico específico. Resultados obtidos – Podemos destacar em nossos resultados parciais, 
que a fonoterapia utilizando o PECS tem demonstrado ser eficaz, pois proporcionou melhora 
significativa no comportamento geral dos pacientes. Os três pacientes que estão sendo 
submetidos à essa abordagem encontram-se em estágios distintos do processo terapêutico. Em 
três sessões, D.C., 4 anos, obteve domínio total da fase I - como comunicar. Foi iniciada a fase II  - 
distância e persistência, na qual o paciente tem demonstrado excelente evolução, emitindo 
algumas palavras dentro do contexto e fazendo gestos representativos. A.A.S.N, 2 anos, realizou 
apenas uma sessão até o momento, porém já foi possível observar mudanças significativas em seu 
comportamento em relação ao comportamento apresentado durante a avaliação. Ele foi capaz de 
realizar trocas de figuras, inicialmente de forma dependente e posteriormente de forma 
independente, demostrando entender a proposta da estratégia. A.L.M.R, 3 anos, também realizou 
apenas uma sessão até o momento. Apesar de necessitar da ajuda total do estimulador físico, foi 
capaz de realizar a troca de figura pelo item desejado. Ainda como parte dos resultados, podemos 
destacar o engajamento das famílias no processo terapêutico, o que influencia positivamente no 
sucesso do tratamento fonoaudiológico. A expectativa é de que a utilização desta estratégia 
possibilite o atendimento na UBS de alguns pacientes que de outra forma seriam encaminhados 
ao CAPSi, liberando desta forma, o serviço do CAPSi aos pacientes ainda mais graves.  
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VER-SUS: TRANSFORMANDO MENTES E CORAÇÕES 
Zanini, B.A. 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL 
3 níveis de atenção  

 
 
Princípios adotados 
          O VER-SUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde), é um projeto do 
Ministério da Saúde em parceria com a Rede Unida, com a Rede Governo Colaborativo em 
Saúde/UFRGS, com a UNE, com o CONASS e com o CONASEMS, que leva estudantes e 
profissionais, em sua maioria da área da saúde, a imergir num espaço para desenvolver processos 
de luta no campo da saúde, possibilitando a formação de profissionais que se comprometem com 
a saúde da população. 
          O projeto dispõe aos participantes a realização de estágios de vivência em diferentes 
âmbitos do Sistema Único de Saúde (SUS), que amplia a visão sobre conceitos de saúde, além de 
promover vários momentos de construção e desconstrução de pensamentos, e estabelecer 
vínculos para além daquele espaço. 
Instituição 
          A versão 2016.2 do VER-SUS/Maceió foi realizada em sua grande parte na Universidade 
Federal de Alagoas, onde foi reservado um bloco para o alojamento dos participantes, que ficaram 
imergidos durante 12 dias, saindo apenas para realizar as visitas, que foram feitas em diferentes 
bairros da cidade de Maceió. Após a visita retornou-se à universidade para que fossem debatidas 
as questões vividas no dia.  
Ações Realizadas 
          Cada dia da vivência possuía um eixo temático que regia todas as atividades que seriam 
realizadas. Os eixos eram: Sociedade; Reforma Sanitária; Atenção Primária; Atenção Secundária e 
Terciária; Saúde Mental; História de Alagoas; Privatizações e Terceirizações; Saúde da População 
Negra; Reforma Sanitária; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); e Saúde da 
População Indígena. Matutinamente eram feitas as visitas a espaços correspondentes a cada eixo, 
vespertinamente eram discutidas as vivências de cada grupo e apresentados trabalhos a respeito 
de tal eixo. No período noturno eram retratadas de forma lúdica, situações que mostravam 
questões de machismo, abuso, violência, preconceito, homicídio e suicídio contra pessoas que 
fazem parte das minorias do mundo, como mulheres, negros, homossexuais e transsexuais, e de 
que forma a saúde chegava até essas pessoas.  
          Foram feitas visitas às Unidades de Saúde da Família (USF) para analisar como, e se estava 
funcionando o serviço, que era muito precário e funcionava sobre lacunas. Após entrevista com 
usuários, houve a percepção de que o atendimento não era universal à população. 
          No eixo Atenção Secundária e Terciária, foi feita uma visita a um Centro de Saúde, que é 
referência regional, e que possuía uma estrutura ótima, porém não contava com profissionais para 
suprir às necessidades da população, e faltavam materiais para os poucos que lá trabalhavam 
poderem realizar seus atendimentos. 
          Essas visitas mostraram que o funcionamento ideal do Sistema Único de Saúde ainda tem 
muito que melhorar em todos seus aspectos, mas que isso só acontecerá se todos lutarem por ele. 
Resultados Obtidos 
          Pessoas que se consideravam livres de preconceitos, perceberam que ainda há muitos 
conceitos para serem desconstruídos e muitos outros para se construir. O VER-SUS vai muito além  
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de formar profissionais, ele tranforma as pessoas, humaniza-as em todos os sentidos da vida, não 
apenas o acadêmico/profissional. As pessoas se libertam e se empoderam de forma que vão à luta 
por seus direitos.  
          A saúde é um dos maiores direitos que o ser humano possui, e por isso deve-se lutar com 
todas as forças para garantí-lo. O VER-SUS mostra como a rede funciona desfalcada, como o 
atendimento deixa a desejar, mas encoraja as pessoas a irem à luta para reconstruir essa rede 
para que haja um funcionamento digno do que está no papel.   
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 

 
PROGRAMA 

I Fórum sobre atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas 
 

Objetivo: debater a situação atual do SUS e propor estratégias para garantir 
direitos e ampliar a atuação fonoaudiológica qualificada nesse cenário.  

 

 

 13h30: Contextualização do evento 

 Fga. Ms. Elaine Herrero – Presidente da Comissão de Saúde do CRFa. 2ª Região 

 

 14h – 15h: Mesa “Atuação fonoaudiológica qualificada para atuar no SUS”  

O papel da IES na formação do fonoaudiólogo para atuar no SUS 

Profa. Ms. Maria Teresa Cavalheiro – Docente da PUC-Campinas  

 

A Epidemiologia para a prática fonoaudiológica no SUS 

Fga. Ms. Ana Paula Lefevre Machado - Coordenadora do Comitê de Epidemiologia do 

Depto. de Saúde Coletiva da SBFa. 

 

A realidade atual do SUS e seus desafios para o fonoaudiólogo 

Fga. Maria Aparecida Malta – Diretora da DRS VII - Campinas 

          Moderadora: Fga. Ms. Cristiana Lykouropoulos 
          Conselheira da Comissão de Saúde do CRFa. 2ª Região 

 

Clique aqui e acesse as apresentações 

  

15h – 16h00: Debate final e levantamento de proposições para redação de 

carta de intenções 
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Considerações finais 
 
 A V Mostra de Fonoaudiologia na Saúde Pública do Estado de São Paulo e o I 
Fórum sobre a atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas reuniram mais 
de 170 participantes, entre docentes, graduandos e profissionais. A forte adesão aos 
eventos demonstrou a importância da promoção de espaços com exposição e 
debates sobre a atuação do fonoaudiólogo no SUS, assim como a demanda de 
atividades do Conselho no interior paulista. 
 
 Foram inscritos 44 trabalhos para a V Mostra que contemplavam todos os 
níveis de atenção, entre eles cinco foram apresentados oralmente e 36 expostos no 
formato pôster. 
 
            A diversidade e a qualidade dos trabalhos, bem como a expressiva 
participação do público, surpreenderam a comissão organizadora.  
 
 Foram vários os depoimentos de ações exitosas, bem como relatos de 
dificuldades e entraves que precisam da mobilização da categoria para promoção de 
mudanças nas práticas coletivas.  
 
            No Fórum, nas apresentações dos representantes institucionais e nos debates 
com o público, destacou-se a importância da integração das ações envolvendo 
Instituições de Ensino Superior, Sociedade Científica (SBFa.), Conselho de Classe 
(CRFa.) e gestão no SUS.  
 
           Os seguintes aspectos foram discutidos durante o I Fórum, que evidenciaram 
um processo de qualificação da Fonoaudiologia no SUS: 
 

• Criação de novos dispositivos clínicos com abordagem em espaços sociais 

numa visão ampliada de comunicação nos cenários de vida;  

• Desenvolvimento de práticas interdisciplinares alinhadas por objetivos 

comuns de cuidado integrado aos usuários, que vão além da “avaliação e 

tratamento de distúrbios da comunicação”;  

• Atuação fonoaudiológica em pontos de atenção à saúde mental sob o 

desafio de integração entre “núcleo” e “campo” na composição do trabalho 

em equipe;  

• Revisão de conceitos sobre deficiência e participação social na gestão dos 

recursos para atenção às demandas da população;  
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• Atitude pró-ativa na conquista de espaço e legitimação das práticas de 

cuidado paliativo na atenção hospitalar; 

 Por fim, destacamos, como encaminhamento do Fórum, a construção coletiva 
de indicadores para discussão da atuação fonoaudiológica com os gestores do SUS.  
 
 
  


