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ProceSSamento auDItIvo: ImPlIcaçõeS eDucacIonaIS e 
ProPoStaS PeDagógIcaS

carolIna aranteS PereIra barcelloS

Ao conversar com uma pessoa ou um grupo de pessoas, ao assistir a uma aula, ao ater-se uma informa-
ção sonora e desconsiderar outras que são expostas ao mesmo tempo, realizamos a tarefa de processar 
informações sonoras, nestas e em inúmeras situações do cotidiano. O objetivo deste estudo é apresentar 
os conceitos de Processamento Auditivo, suas habilidades e os Subperfis das Disfunções de Processa-
mento Auditivo (DPA) descritos por Bellis (2002) para profissionais da área da Educação, bem como dis-
correr sobre as implicações educacionais, modificações ambientais e estratégias compensatórias com 
relação a crianças e jovens com DPA. 

reSumo

ProceSSamento auDItIvo e SuaS habIlIDaDeS

Para muitas pessoas, ouvir não é algo agradável, 
porque elas demoram a processar a informação 
sonora e se sentem cansadas e desmotivadas em 
uma situação que exija uma tarefa auditiva. Quem 
não conhece crianças e jovens distraídos, com di-
ficuldade para entender o que é dito, e sempre fa-
lam hã? O quê? Demoram a entender frases com 
duplo sentido, ou não conseguem memorizar 
uma série de informações sonoras? É necessário 
entender por que isso acontece e resgatar o de-
sejo e o prazer de ouvir, dessas pessoas, por meio 
de um trabalho educacional direcionado. 

Processamento auditivo é um conjunto de habili-
dades específicas das quais o indivíduo depende 
para interpretar o que ouve. Tais habilidades são 
mediadas pelos centros auditivos localizados no 
tronco encefálico e no cérebro (ALVAREZ et al., 
2000). 

Para Branco-Barreiro e Momensohn-Santos (apud 

FERREIRA; LOPES; LIMONGI, 2004), torna-se 
difícil compreender o Processamento Auditivo 
como algo que ocorre isolado, separado de todos 
os outros processos sensoriais e cognitivos, por 
isso inicia-se a apresentação do tema discorren-
do sobre as habilidades auditivas pertencentes a 
esse processo.

Para Cavadas (2006), as habilidades auditivas 
centrais são: Localização Sonora (localizar audi-
tivamente a fonte sonora); Síntese binaural (in-
tegrar estímulos apresentados simultaneamente 
ou de forma alternada para ambas as orelhas); 
Figura-fundo (identificar mensagem primária na 
presença de sons competitivos); Separação Bi-
naural (escutar com uma orelha e ignorar a es-
timulação da orelha oposta); Memória (estocar 
e recuperar estímulos); Discriminação (determi-
nar se dois estímulos são iguais ou diferentes); 
Fechamento (perceber o todo quando partes são 
omitidas); Atenção (persistir em escutar em um 
período de tempo); Associação (estabelecer cor-
respondência entre um som não lingüístico e sua 
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fonte sonora).

Todas essas habilidades ocorrem devido à espe-
cialização hemisférica, ou seja, em cerca de 95% 
dos destros e 70% dos canhotos o hemisfério 
esquerdo reconhece e analisa as informações de 
fala, e o hemisfério direito realiza a análise espa-
cial e geométrica de formas e figuras; tem papel 
importante na compreensão da emoção (expres-
são facial, prosódia, identificação da intenção do 
falante); analisa os aspectos estruturais da fala 
ou da escrita (tamanho e posições espaciais das 
letras); está relacionado à criatividade e imagina-
ção. Portanto, para se expressar e compreender 
a fala e a escrita precisamos processar auditiva-
mente os sons verbais e não verbais.

oS SubPerfIS Da DISfunção Do ProceSSamento 
auDItIvo

A Disfunção do Processamento Auditivo é a al-
teração de algumas habilidades auditivas, mas 
que gera um impacto significativo na vida social 
e na aprendizagem do sujeito. Tal disfunção ocor-
re devido ao atraso maturacional das estruturas 
neufofuncionais e também à estimulação audi-
tiva inadequada, como em casos de alterações 
leves e temporárias da audição ou otites médias 
de repetição. 

Segundo Cavadas (2006), o processamento au-
ditivo é desenvolvido nos primeiros anos de vida, 
portanto é a partir da experienciação do mundo 
sonoro que aprendemos a ouvir. 

No entanto, é preciso suspeitar de uma Disfun-
ção do Processamento Auditivo quando a avalia-
ção auditiva básica está dentro dos padrões de 
normalidade, mas crianças e jovens em idade es-
colar têm dificuldade para entender a fala em si-
tuações desfavoráveis, como na presença de ruí-
do; quando pessoas falam ao mesmo tempo; em 
salas muito reverberantes; quando o interlocutor 
não tem uma articulação precisa, boa entonação 
e prosódia na fala.

Para Bellis (2003) a avaliação do Processamento 
Auditivo visa a identificar a presença de uma dis-
função, o grau e as habilidades auditivas afetadas. 
E de acordo com Silveira (2004) os testes de Pro-
cessamento Auditivo destinam-se a analisar como 
o indivíduo faz uso efetivo da informação acústica. 

O importante, após a avaliação precisa e bem 
realizada por um profissional  experiente e espe-
cializado, é o direcionamento de propostas edu-
cacionais, que visem a melhorar a performance 
do sujeito em situações desfavoráveis, e princi-
palmente, segundo Bellis (2003) a aprimorar ha-
bilidades para melhor aprendizagem. 

Bellis (2002) descreve Subperfis para a Disfunção 
do Processamento Auditivo, são eles: Decodifica-
ção Auditiva; Integração Auditiva; Prosódia.

Fatores indicativos de dificuldade de Decodifi-
cação Auditiva são: dificuldade para lembrar o 
que foi dito; parece ter dificuldade de memória; 
demora a atender quando chamado; dificuldade 
para contar histórias e dar recados; dificuldade 
para entender a fala em ambiente ruidoso; não 
consegue acompanhar uma conversa com mui-
tas pessoas falando; fica cansado ou tem atenção 
curta para informações auditivas; não consegue 
prestar atenção em apenas uma informação so-
nora ou em duas informações simultaneamente; 
fala muito hein? O quê? Não entendi...

As implicações educacionais ocorrem devido à 
dificuldade no reconhecimento de sons, sílabas 
e palavras; na leitura; com vocabulário; em com-
preender a fala em ambiente ruidoso; na tomada 
de notas em sala de aula; na execução de ordens 
simples; para responder perguntas relativamente 
simples.

As modificações ambientais e estratégias compen-
satórias nestes casos são: sentar longe de ruídos 
competitivos ou de forte intensidade, pois quanto 
mais próximo do falante melhor a compreensão; 
adicionar pistas visuais enfatiza a compreensão da 
fala; melhorar a iluminação do ambiente, porque 
quanto maior a dificuldade em visualizar o falante 
ou as pistas visuais, menor a comunicação; repetir 
a informação, melhorando a qualidade acústica 
da mensagem e associando pistas visuais; usar 
estratégias para obter atenção; designar colega 
de classe, caso haja necessidade de explicação 
adicional; ensinar previamente vocabulário novo e 
não familiar; ensinar novas palavras em sentenças 
ou em contexto; utilizar linguagem clara, concisa e 
explícita, quando fizer perguntas ou der instruções 
à criança ou ao jovem. 

Já, as dificuldades indicativas de déficit de Inte-
gração Auditiva são: demorar a entender o que 
é dito; precisar de um tempo maior para realizar 
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o que é solicitado; ficar parado pensando no que 
foi pedido ou dito; dificuldade com direita e es-
querda ou para seguir direções. As alterações 
educacionais envolvem dificuldades com tarefas 
multisensoriais, ou seja, em leitura em voz alta; 
escrita; prosódia; canto e dança. E as modifica-
ções ambientais e estratégias compensatórias 
correspondem à utilização de uma voz melódica, 
quando se dirigir à criança ou ao jovem; avaliação 
sem determinação prévia de tempo e em ambien-
tes livres de distração; repetição de informação 
associando pistas visuais; realização de tarefas 
passo-a-passo junto ao aluno.

No que se refere às dificuldades do déficit de 
Prosódia destacam-se não entender piadas, advi-
nhas ou frases com duplo sentido; não entender o 
sentido da mudança de entonação ou expressões 
faciais. E como alterações educacionais encon-
tram-se: dificuldade em identificar, compreender 
e utilizar aspectos não verbais da comunicação, 
o que inclui expressões faciais na oralidade e 
pontuação na escrita. Nestes casos é importante 
checar a compreensão do educando freqüente-
mente; dar pistas multisensoriais; repetir ou re-
frasear, salientando aspectos prosódicos; ensinar 
previamente o vocabulário e a informação nova; 
designar colega de classe para esclarecer dúvi-
das; chamar atenção antes de falar; utilizar técni-
cas de atenção à comunicação não verbal, como 
expressões faciais e linguagem corporal; ensinar 
a criança ou o jovem a identificar palavras chaves 
durante a comunicação. 

conSIDeraçõeS fInaIS

Ressalta-se que o maior observador do compor-
tamento infantil é o professor, pois ele convive 
com a criança ou o jovem durante a vida escolar, 
e por isso ele pode ser o primeiro a detectar di-
ficuldades e minimizá-las. O fonoaudiólogo, por 
sua vez, atuante na equipe educacional da escola, 
participa de discussões teóricas, metodológicas 
e práticas visando  a favorecer o projeto escolar. 
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referêncIaS

Nesta perspectiva salienta-se que Fonoaudiolo-
gia e Educação lado-a-lado podem debater sobre 
as dificuldades na aprendizagem escolar decor-
rentes da Disfunção do Processamento Auditivo, 
bem como traçar caminhos, junto ao professor, 
para melhor instrumentalizar o educando em 
momentos de aprendizagem.
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rePenSanDo a PrátIca fonoauDIológIca em ofIcInaS Para 
ProfISSIonaIS Da voz

Izabel crIStIna vIola

O aprofundamento nos referenciais teóricos e nas orientações práticas da Fonoaudiologia tem conse-

guido discutir as limitações do embasamento teórico e das ações voltadas para o conhecimento e para 

a instrumentação técnica, em treinamentos oferecidos para o aprimoramento da comunicação, no que 

tange às alçadas da informação e formação profissional, propiciando a emersão da subjetividade e 

singularidade na expressão oral e corporal do indivíduo.

reSumo

A partir dos meados da década de 1980, os países 
de capitalismo avançado passaram por mudanças  
tecnológicas e de organização do trabalho que 
repercutiram na capacitação e na educação pro-
fissional. A demanda na área do aprimoramento 
da comunicação, item obrigatório na agenda de 
capacitação do trabalhador, abriu o mercado de 
trabalho para a Fonoaudiologia Empresarial e 
ampliou a assessoria a profissionais da voz. 

As bases educacionais alicerçadas, num primeiro 
momento, sobre o conceito de qualificação, hoje 
cedem ao conceito de competência. Como qua-
lificação, a capacitação do profissional engloba 
noções de três diferentes alçadas: o “saber” (con-
junto de conhecimentos), o “saber fazer” (trans-
formar o conhecimento teórico em trabalho) e 
o “saber ser” (processos sociais globais que ul-
trapassam os limites dos saberes técnicos). En-
quanto competência, a dimensão do “saber ser” 
é enfatizada mais do que as outras, com foco no 
indivíduo, ao invés das relações sociais estabele-
cidas entre as operações técnicas, a estimativa 

de seu valor social e as implicações econômicas 
e políticas. Assim, o trabalhador competente é 
aquele que utiliza todos os seus conhecimentos, 
obtidos através de vários meios e recursos, em 
diversas situações profissionais.

Tomando de empréstimo tais dimensões, a prá-
tica fonoaudiológica com profissionais da voz 
no plano do “saber” e do “fazer” valorizou ações 
voltadas para o conhecimento e para a instru-
mentação técnica, em detrimento da subjetivi-
dade, perspectiva correlacionada à dimensão 
do “saber ser”.  

Os referenciais teóricos e as orientações práticas 
direcionadas à expressão oral, particularmente, 
os subsídios advindos da Linguística, do Teatro, 
do Canto e da Oratória são geralmente utilizados 
de modo fragmentado e sem referência à lingua-
gem em seu uso efetivo. Especialmente, em rela-
ção à Oratória, as normas e os padrões descritos 
e preconizados coletivamente são abordados 
como se todos os oradores e todas as pessoas 
se expressassem da mesma forma e pudessem 
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se beneficiar unicamente de regras e normas, 
comuns em leituras do tipo “manual para o bem 
falar”. Entretanto, é preciso reconhecer que uma 
parcela dos trabalhos científicos produzidos pela 
Fonoaudiologia brasileira representou estágios 
de avanço na compreensão da complexidade da 
expressividade oral. Leituras sobre as retóricas 
atuais que abordam as variações estilísticas da 
fala intra e intersujeitos, segundo o gênero do 
discurso e do contexto de produção da fala, re-
velam que a expressividade é particularizada e 
indicam a necessidade de individualizar o tra-
balho prático. 

Assim, está na ordem do dia a discussão sobre 
as limitações dos treinamentos oferecidos a pro-
fissionais da voz, no que tange às alçadas da in-
formação e formação profissional e ao papel da 
subjetividade na expressão oral e corporal do 
individuo, e, conseqüentemente, como o fonoau-
diólogo pode colaborar mais efetivamente para o 
“saber fazer” e no “saber ser”.

Motivada pela frase de um importante ator pro-
fissional, “a expressividade pode ser treinada e 
aprimorada, mas não pode ser ensinada” (VIO-
LA, 2006), esta comunicação pretende contri-
buir para a discussão da prática fonoaudioló-
gica no campo da expressividade, abordando 
duas faces do processo de ensino-aprendiza-
gem: ensinar e treinar.

O teatro como contemporâneo e descendente da 
Oratória teve o treinamento tradicional pautado 
na declamação, em detrimento à atuação, onde 
não se representa uma situação, “tira-se” o texto.  
Foi justamente o sistema de Stanislavski (1970), 
que valorizou a expressão subjetiva e o conteúdo, 
via as emoções do ator, donde a materialização 
física da personagem surge espontaneamente, 
desde que se tenham estabelecidos os valores 
internos certos. Ao assumir a impossibilidade de 
se ensinar a ser expressivo somente um caminho 
para as técnicas de preparação do ator desponta. 
O próprio Stanislavski (1970), entretanto, aponta 
a comunhão entre duas possibilidades. Afirma 
que um caminho se assenta na construção das 
circunstâncias internas, da gênese, ou seja, da 
criação de toda a história de vida, das atitudes, 
dos gostos e atividades da personagem que será 
representada, enquanto outro caminho, que não 
exclui o primeiro, supõe que as caracterizações 
físicas podem fornecer ao ator subsídios para a 
criação interior da personagem.

No âmbito fonoaudiológico, técnicas são empre-
gadas para promoverem mudanças no comporta-
mento verbal. É fato conhecido e reafirmado que 
o uso da técnica pela técnica não leva à apropria-
ção de um novo comportamento. É necessário 
um fazer refletido, cujos atos são fundamentados 
nos desejos e buscas do sujeito. Somente neste 
ponto de vista é possível o fonoaudiólogo contri-
buir com o crescimento do cliente que, mesmo 
procurando um fazer técnico fora do contexto 
terapêutico, a saber, em assessoria, não deixa de 
propiciar o seu encontro consigo mesmo, como 
sujeito de suas ações. 

É no encontro com o subjetivo que as técnicas 
funcionam, que semelhante a uma bailarina ou 
a um samurai, as técnicas são incorporadas, 
apropriadas para serem parte do indivíduo. No 
teatro, esta construção é feita experimental-
mente, nos ensaios e pelas apresentações re-
petidas do texto. 

É impossível dissociar a construção da fala/ voz 
da personagem, das intenções do autor e do sen-
tido do texto e a relação interpretativa de um 
texto, uma produção artística ou uma fala - au-
tor/leitor ou ator/espectador - leva a uma nova 
direção, cada ato interpretativo é pautado numa 
significação histórica pessoal. Os elementos do 
texto, descritos e narrados pelo autor, fornecem 
pontos de ancoragem para o ator resgatar sócio-
histórica e culturalmente os elementos para com-
por sua personagem; contudo, não é só isso. 

O ator situa-se no âmago do acontecimento te-
atral, é o vínculo vivo entre o texto do autor, as 
diretivas do encenador e a escuta atenta do es-
pectador; ele é o ponto de passagem de toda e 
qualquer descrição do espetáculo, mas se cons-
titui, enquanto tal, desde que um espectador ex-
terior o olhe e o considere como “extraído” da re-
alidade ambiente e portador de uma situação, de 
um papel, de uma atividade fictícia ou, ao menos, 
distinto da sua própria realidade de referência. 
É preciso que o ator, na condição de observado, 
tenha consciência de que representa um papel 
para o seu observador e de que a situação teatral 
fique, assim, claramente definida. Enquanto per-
former, ele  está física e psiquicamente presente 
diante do espectador, em oposição à representa-
ção mimética de um papel.

É também, na prática diária, no fazer entre ob-
servado e observador que experimenta uma nova 
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possibilidade de dizer um texto, já dito outras ve-
zes, ou seja, que busca “sair da fôrma”. É um fazer 
construído conscientemente pelo diálogo entre o 
recurso vocal e seu efeito sobre o interlocutor, é o 
trabalho do locutor sobre a materialidade fônica.

Essas afirmações não apregoam o naturalismo, 
a espontaneidade como única e/ou melhor pos-
sibilidade de uma atuação, pois é possível estili-
zar, parodiar, dar formas retóricas ao gesto vocal, 
cujo objetivo é justamente soar falso, “estar ao 
lado do papel”. Mesmo nesse “falso”, a técnica 
está incorporada e os gestos vocais e corporais 
comparecem no sentido. O que se discute é a 
quebra do formato, em que é possível imprimir 
outro sentido ao dado, ressignificar, oferecendo 
outro movimento.

A repercussão do “saber ser”, na expressão oral, 
apresenta-se como uma expressão criativa, sin-
gular e subjetiva, ao passo que o não compareci-
mento pode indicar vozes padronizadas, compa-
tíveis à reprodução em série.

Ensinar a ser expressivo (“saber ser”) é algo que 
não está na alçada de qualquer prática, mas o 
treinamento e o aprimoramento podem apro-
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ximar a expressão extracotidiana da natural e 
emergir uma expressão criativa, embora sempre 
haja uma defasagem entre elas, por serem de di-
ferentes esferas de relacionamento entre o locu-
tor e o contexto da enunciação. 

No plano educacional, ao se adotar um modelo 
para a capacitação,  a mágica está em temperar a 
subjetividade, o treino e o conhecimento, articu-
lados com o papel social do profissional da voz, 
tendo consciência das limitações e da repercus-
são ideológica de seu trabalho.  
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aSSIStêncIa fonoauDIológIca à PeSSoa acometIDa Por 
queImaDuraS

Paula nuneS toleDo

Pacientes com queimaduras têm recebido atenção de profissionais da saúde, no intuito de promover 

sobrevida com qualidade funcional e estética. Em 1996, nasceu a possibilidade de um trabalho fonoau-

diológico específico para queimaduras em face e pescoço, no qual constatamos a limitação da abertura 

oral, redução da mobilidade de estruturas íntegras intraorais e ineficiência estomatgnática, causados 

pela retração da pele queimada. Lesões estéticas e funcionais orofaciais  configuram-se num quadro 

que traz comprometimentos sociais e emocionais dos mais graves. A Fonoaudiologia desenvolveu ma-

nobras isométricas especificas intra e extraorais que contribuem para minimizar as consequências das 

queimaduras, como aumento da abertura oral, da mobilidade das estruturas intraorais e mímica facial 

e das funções estomatognáticas.

reSumo

A Fonoaudiologia, em um movimento contínuo 
de alargamento de seu raio de atuação, vem di-
recionando o olhar terapêutico sobre um núme-
ro cada vez maior de patologias. O histórico da 
evolução do tratamento das queimaduras indica 
que, somente após 1953, aparecem os estudos 
que apontam a septicemia como causa morte, 
desenvolvendo-se, a partir daí, pesquisas na bus-
ca de agentes antimicrobiânicos locais que possi-
bilitassem a redução do índice de mortalidade. 

O objetivo do trabalho fonoaudiológico junto a pa-
cientes queimados é desenvolver um corpo parti-
cular de conhecimentos específicos de procedi-
mentos clínicos direcionados para as estruturas  
orofaciais e do pescoço, envolvidas no equilíbrio 
das funções do sistema estomatognático.

A pele, estrutura maior de seqüela da queima-
dura, é um  órgão delimitador.  Ela determina o 
limite da própria existência do organismo, como 
um ser vivo. Sua destruição irá determinar con-
seqüências tanto mais graves para o organismo, 
quanto mais extensa e profunda ela seja (SUCE-
NA, 1982).        

Podemos definir queimadura como uma lesão no 
tecido de revestimento do corpo, podendo des-
truir parcial ou totalmente a pele e seus anexos 
e atingir camadas mais profundas, como tecidos 
subcutâneos, músculos, tendões e ossos (RU-
FATTO, 1980).

Na fisiopatologia das queimaduras, Gomes 
(1997) considera o aumento da permeabilidade 
capilar e o edema como as ocorrências maiores e 
fundamentais. Imediatamente após a queimadu-
ra, ocorre interrupção do fluxo sanguíneo, provo-
cando uma exposição do colágeno e liberação de 
histamina pelos mastócitos. 

A fisiopatologia da cicatrização descreve três 
fases. No início do processo, ocorre uma infla-
mação exsudativa, mantendo-se nos primeiros 
dias, formando exsudato inflamatório, composto 
de concentração de plasma, eritrócitos, tecido 
desvitalizado e por migração de leucócitos dos 
vasos locais dilatados. As células epiteliais 
começam a migrar, a partir das margens, nas 
primeiras 24 a 48 horas, o que chamamos de 
fase inicial ou inflamatória aguda; o processo 
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completo dura 2 anos.

De acordo com  a  dissertação de mestrado (TO-
LEDO, 2003), foi avaliada a abertura oral de 11 
pacientes adultos entre 20 e 48 anos, com quei-
madura de terceiro grau em face e pescoço e  91% 
desses pacientes apresentaram abertura oral ini-
cial menor que 40 mm. Segundo Marcantonio et 
al (2000), “a abertura bucal normal da boca 
varia entre 40 e 60 mm, embora uma abertura 
de 35 a 40mm não seja, de forma geral, preju-
dicial ao paciente, sendo este um limite mínimo 
aceitável, porém não ideal para abertura máxi-
ma da boca”. 

Após a terapia fonoaudiológica proposta neste 
trabalho, 63,64% demonstraram aumento signi-
ficativo de abertura oral, com media de 6,8mm, 
maior ou igual a 40mm. 

Também foi observada a redução dos movimen-
tos das estruturas musculares íntegras da face, 
devido à retração do tecido epitelial e da eficiên-
cia das funções estomatognáticas, principalmen-
te da mastigação e articulação da fala.

Tabela 1 : 
Medida da abertura oral inicial  e final (em milímetros)

IDADE ABERTURA 

INICIAL

ABERTURA 

FINAL

20 40 40

22 34 40

22 34 39

23 35 40

30 35 40

32 42 42

34 35 40

40 23 37

40 35
40

48 35 40

50 25 38

55 33 38

Os pacientes com cicatriz em face demonstraram 
redução da mímica facial associada à alteração 
estomatognática e todos com cicatriz em pesco-
ço demonstraram redução da rotação e extensão 
do pescoço, numa relação direta entre o local da 
cicatriz e a fisiologia da região corpórea afetada 
pela queimadura.             

Tanto em crianças, quanto em adultos, quando a 
queimadura atinge vias aéreas superiores, apa-
recem alterações respiratórias e fonatórias que 
merecem investigação fonoaudiológica relacio-
nada à qualidade respiratória e vocal. Fazemos 
uma ressalva para as queimaduras inalatórias, 
nas quais devemos observar a fonação com maior  
cuidado, quando podem  ocorrem intercorrências 
de formação fibrótica em pregas vocais ou este-
noses laríngeas.

O trabalho fonoaudiológico contribui para o au-
mento da abertura oral, da mímica facial, dos 
movimentos do pescoço e da eficiência estoma-
tognática.
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o PaPel Do fonoauDIólogo na SaúDe coletIva

marIa tereSa PereIra cavalheIro

O direito à saúde, conquistado com a Constituição de 1988, depende de ações complexas envolven-

do diferentes categorias profissionais e diversos setores da sociedade. A Fonoaudiologia é uma das 

profissões, das mais recentes na área da saúde, que se propõe a integrar as equipes de saúde para a 

garantia desde direito. A organização dos serviços de Fonoaudiologia deve atender aos princípios do 

Sistema Único de Saúde, disponibilizando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em 

todos os níveis de atenção. O enfrentamento deste desafio passa, também, pelas mudanças na forma-

ção dos futuros profissionais e pela participação nas instâncias de Controle Social.

reSumo

Com a conquista do Sistema Único de Saúde 
(SUS), pela Constituição Federal de 1988, a cons-
tituição cidadã, a saúde foi reconhecida como 
direito de todos e dever do Estado, buscando su-
perar a situação de diferentes níveis de cidadania 
observados até esta época. 

Para regulamentar este direito, foram aprovadas 
as Leis Orgânicas da Saúde: (1) 8080/90 que 
dispõem sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde; a organização 
e o funcionamento dos serviços e estabelece os 
papéis das três esferas de governo e (2) 8142/90 
que dispõem sobre a participação da comunida-
de na gestão do SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde.

O SUS pressupõe a organização da assistência 
que garanta atenção integral a todos os cidadãos 
brasileiros. Para a conquista deste princípio, tor-

na-se fundamental a construção de uma rede de 
cuidados, que só será obtida com a participação 
de diversas categorias profissionais, particular-
mente aquelas voltadas para o setor saúde. O re-
conhecimento da limitação da ação uniprofissio-
nal para dar conta das necessidades de saúde de 
indivíduos e populações é fator fundamental para 
a definição dos processos de trabalho em equipe, 
que otimizem os recursos disponíveis, que são fi-
nitos e muitas vezes insuficientes. 

Neste contexto, a Fonoaudiologia encontra con-
dições favoráveis para efetivar sua inserção no 
Sistema de Saúde, embora encontre dificuldades 
relacionadas, principalmente, à sua formação 
profissional. 

A organização dos serviços de fonoaudiologia nos 
municípios deve considerar os princípios do SUS 
e a realidade / particularidade de cada região. 
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As características dos municípios brasileiros são 
extremamente diversificadas e exigem um minu-
cioso diagnóstico, para que sejam atendidas as 
necessidades da população. 

Considerando que a assistência à saúde deve 
considerar o acesso do usuário, desde a atenção 
básica até os níveis mais complexos de recursos 
tecnológicos, a intervenção do fonoaudiólogo 
deve contemplar esta organização.

Na atenção básica, espaço mais recente de atua-
ção profissional é preciso superar as dificuldades 
relacionadas à falta de identidade entre o fono-
audiólogo e o sistema de saúde, que muitas vezes 
desconhece as possibilidades da categoria. Além 
disso, necessita planejar suas ações reconhecen-
do a importância do trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar que visa à resolutividade e à ra-
cionalização no atendimento, a partir da respon-
sabilização de todos os membros envolvidos.

Como apontado anteriormente, a intervenção 
deve se iniciar pelo Diagnóstico de Saúde, a par-
tir do qual poderão ser propostos: atendimentos 
individuais, como triagem, orientação; grupos 
terapêuticos; grupos educativos multiprofissio-
nais (voltados para gestantes / hipertensos-
diabéticos / desnutridos); orientações na sala de 
espera; acolhimento; promoção do Aleitamento 
Materno; participação em campanhas nacionais 
e inclusão dos temas relacionados à fonoaudio-
logia na agenda da unidade como:  prevenção da 
voz e audição; integração às equipes do Programa 
de Saúde da Família; reunião com equipe - estudo 
de casos. Além disso, a atenção básica é cenário 
privilegiado para ações extramuro, em diferentes 
locais na comunidade, como atendimentos domi-
ciliares, atuação nas instituições educacionais e 
em outros espaços de vida daquele grupo popu-
lacional. 

A inserção do fonoaudiólogo nos equipamentos 
de atenção especializada, como policlínicas/
centros de especialidade, e centros de referência 
(anomalias crânio-faciais; saúde do trabalhador; 

saúde mental) visa a garantir acesso a ações que 
muitas vezes não se encontram na atenção bási-
ca. De modo geral, é neste nível da assistência, 
que se organizam os serviços de diagnóstico em 
audiologia e assistência terapêutica.

Além desses espaços, o fonoaudiólogo deve mo-
bilizar-se para a sua inserção nos hospitais, de 
diferentes portes, garantindo ao usuário a assis-
tência em vários níveis de complexidade.

Para efetivar e consolidar a implantação dos ser-
viços de fonoaudiologia nos municípios é funda-
mental que o profissional participe das instâncias 
de controle social, como conselhos locais, distri-
tais e municipais (de saúde, de educação, do ido-
so, entre outros)  e protagonize movimentos de 
defesa do direito à saúde, particularmente aque-
les relacionados às questões da Comunicação 
Humana.

A inserção da Fonoaudiologia na Saúde Coletiva 
tem sido evidenciada pelo avanço nos debates, 
tanto nos Conselhos Profissionais, como na So-
ciedade Científica. Desde 2006, a Saúde Coletiva 
foi definida como especialidade pelo Conselho 
Federal de Fonoaudiologia e reconhecida como 
Departamento Científico na Sociedade Brasileira 
de Fonoaudiologia.

O desafio atual encontra-se nas mudanças neces-
sárias para a formação dos futuros profissionais, 
o que tem sido foco de uma mobilização nacional 
para sensibilização de docentes e discentes da 
Fonoaudiologia e demais profissionais da saúde 
para o SUS. Este movimento, promovido pelo Mi-
nistério da Saúde, em parceria com o Ministério 
da Educação, tem recebido apoio financeiro para 
sua efetivação.

A gestão de ações integradas,  articuladas e si-
nérgicas de diferentes profissões da área da saú-
de, pode viabilizar a organização de serviços mais 
eficientes, respeitando-se os princípios da racio-
nalização e resolutividade, em busca de melhores 
condições de saúde e aumento na qualidade de 
vida da população.


