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FONOAUDIOLOGIA NA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM AMBIENTE 

ESCOLAR - Vivências de Saúde Coletiva 

Introdução: A Fonoaudiologia possui um papel significativo na manutenção 

da saúde e da qualidade de vida. O conceito de promoção de saúde foi 

definido na Carta de Ottawa, como sendo “o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo”. A promoção 

de saúde, assim, deixa de ser exclusiva do setor saúde e passa a se constituir 

numa atividade essencialmente intersetorial, na qual, a informação, 

comunicação e a educação têm papel fundamental. Durante o curso de 

Fonoaudiologia, realiza-se o estágio curricular de saúde coletiva, que tem 

como principal objetivo vivenciar as diferentes formas de atenção, promoção 

e prevenção da saúde. A unidade de saúde referência das nossas práticas e 

vivências, foi a UBS HCPA/Santa Cecília – Porto Alegre pertencente à 

Gerência Distrital Centro. A unidade é considerada mista, sendo composta 

por quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), e atendendo 

também aos laboratórios de nutrição e atendimento de pediatria e clínica 

geral de pessoas não cadastradas na Saúde da Família, mas residentes na área 

de abrangência. Além dos serviços básicos na realização de vacinações 

previstas no calendário nacional de imunizações e curativos. Na ESF está 

incluso o Programa de Saúde nas Escolas (PSE), o qual visa à integração e 

articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população. Objetivo: Descrever as experiências 

vivenciadas em estágio curricular, por quatro acadêmicas do curso de 

Fonoaudiologia, sobre ações de promoção de saúde nas escolas, de acordo 

com um programa já organizado pela unidade, o PSE, que inclui intervenções 

sobre atenção à saúde em sala de aula. Métodos: Foram identificadas 

instituições de ensino atendidas pelo PSE na área de abrangência da UBS 

Santa Cecília, e definidas duas escolas vinculadas à agentes comunitários da 

equipe 1 para realização das atividades. A ação foi promovida no decorrer do 

mês de abril de 2014, com o propósito de celebrar o Dia Mundial da Voz (16 

de abril) e o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído (30 de 

abril), e envolveu cerca de 213 crianças de dez turmas de 1° ao 4° ano do 

ensino fundamental. Foram realizadas palestras educativas e atividades 

referentes à saúde vocal e auditiva. Todas estas, abarcaram o uso do lúdico e 

da reflexão, por parte das estagiárias e dos participantes. Resultados: As 

crianças, em sua maioria, eram colaborativas e mantiveram-se interessadas. 

Intervenções como questionamentos e comentários, surgiram ao longo das 

palestras propiciando a continuidade das atividades de modo que permitissem 

o interesse por parte das crianças. Algumas delas relataram sobre o 

desconforto de ouvir um ruído em alta intensidade, e também contaram sobre 

o uso intenso da voz durante todo o dia. A ação foi considerada um desafio 

para as estagiárias, pela dificuldade de lidar com um grande grupo de 

crianças em sala de aula, contudo, depreendeu-se que esta experiência é 

importante para a formação do profissional que trabalha com a saúde 

coletiva. Sentimos satisfação pelo sucesso da realização da atividade que, 

pela nossa expectativa, se refletirá positivamente no futuro. Conclusão: Os 

objetivos de informar e levar questões básicas de saúde ao conhecimento das 

crianças foi alcançado e anseia-se que surjam impactos positivos perante os 

seus familiares. 
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