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RESUMO  

 

Reflexões atuais mostram a necessidade de haver uma prática profissional integrada 

com o sistema de saúde, sendo fundamental à formação, a análise crítica dos problemas da 

sociedade, buscando soluções individuais e coletivas. Este trabalho objetiva descrever como a 

vivências dos alunos em diferentes espaços do estágio (componente saúde coletiva) contribui 

para a construção de uma identidade profissional condizente com os pressupostos. Foram 

realizados grupos focais com formandos de um curso de fonoaudiologia a partir de 4 questões 

sinérgicas, sendo elas  articulação de saberes e práticas fonoaudiológicas e suas interfaces 

com a produção do acolhimento; vinculação e articulação entre as atividades (teórico/práticas 

desenvolvidas ao longo do Estágio) e as estratégias e práticas profissionais utilizadas por eles 

no cotidiano dos seus processos de trabalho; utilização da estratégia de Apoio institucional 

enquanto produtora de aprendizagens críticas e reflexivas; e por último, apropriação do Apoio 

institucional enquanto dispositivo de transformação de saberes e práticas do trabalho em 

saúde (do próprio fonoaudiólogo e das diferentes equipes que ele atua), analisadas pela 

perspectiva da análise temática. As atividades do estágio pautados no apoio propiciam uma 

atuação dos estagiários de forma humanizada e acolhedora, ao considerar o outro como 

sujeito e responsáveis pelo cuidado, o que contribui para transformação na construção da 

identidade profissional dos estagiários envolvidos. 

 

Descritores: Formação em Saúde, Atenção Básica em Saúde, Apoio Institucional, 

Comunicação em Saúde; Fonoaudiologia.  
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ABSTRACT    

Current thoughts show the need of a professional practice integrated with the health system, 

being extremely important to formation the critical analysis of the society issues, looking for 

individuals or collective solutions. This paper aims to describe how undergraduate experience 

in different spaces of the internship has contributed to the formation of their work processes. 

It will be made on focal groups with the speech therapist undergraduates, with 4 synergetic 

questions, articulation of knowledge and speech-language practices and their interfaces with 

the production of the host;  linkage and articulation between the activities (theoretical / 

practices developed during the Internship) and the professional strategies and practices used 

by them in the daily life of their work processes;  use of the Institutional Support strategy as a 

producer of critical and reflexive learning; and finally,  appropriation of institutional support 

as a device for transforming knowledge and practices of health work (of the speech therapist 

himself and of the different teams he works), and it will be analyzed by the thematic analysis. 

The internship activities based on support provide a humanized and welcoming performance 

of the interns, considering the other as a subject and responsible for care, which contributes to 

the transformation of the professional identity of the interns involved. 

 

Keywords: health formation; basics health care; institutional support; health communication; 

speech therapy.  
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho será apresentado em seis capítulos. O primeiro, INTRODUÇÃO, 

apresenta os motivos que levaram a escolha do tema deste trabalho, assim como sua 

justificativa e relevância para o meio acadêmico fonoaudiológico e da saúde pública, os 

objetivos, gerais e específicos, e a questão norteadora da pesquisa.  

O trabalho apresenta na sequência o capítulo intitulado O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM FONOAUDIOLOGIA INSTITUCIONAL (COMPONENTE SAÚDE COLETIVA), em 

que são descritos o modelo operacional do estágio, assim como descrição dos cenários de 

vivência e as propostas do estágio para cada espaço.  

O terceiro capítulo, REFERENCIAL TEÓRICO, traz uma revisão da literatura dos 

temas que foram abordados neste trabalho, sendo eles: Humanização, Apoio Institucional e 

Formação em Saúde.  

Em seguida, no capítulo METODOLOGIA, é descrito as etapas de realização da 

pesquisa a fim de responder os objetivos iniciais apresentados. São apresentados o tipo de 

estudo, o cenário da pesquisa, os critérios de elegibilidade dos participantes, o recrutamento, 

os riscos e benefícios, os aspectos éticos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, assim 

como o detalhamento da técnica e instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dados e o 

tratamento e análise dos dados obtidos.  

 O quinto capítulo, RESULTADOS E DISCUSSÕES, pretende responder as questões 

apresentadas a partir dos subtemas identificados na análise dos achados obtidos pelo grupo 

focal corroborando-os com a literatura.  

 E por fim, capítulo CONSIDERAÇÕES FINAIS, que apresenta os aspectos 

significativos obtidos na pesquisa, as contribuições e limitações dos achados, além de 

complementações e sugestões para futuros estudos.  
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1- INTRODUÇÃO  

 

1.1 APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DA PESQUISA  

 

Este trabalho surgiu em um momento de reflexão sobre o processo de aprendizagem ainda 

na graduação, baseada em grandes quantidades de disciplinas, com cargas teóricas e 

cobranças exageras, desarticuladas da prática, com pouca valorização do sujeito, voltadas para 

identificação de diagnósticos e reabilitação terapêutica, desconsiderando conceitos defendidos 

pela saúde coletiva, potencializando uma formação fragmentada, seguindo o modelo de 

especialidades, em que os alunos não estão preparados para atuar de forma integral e 

humanizada, para além da patologia. A aproximação da fonoaudiologia com a saúde coletiva, 

evidencia possibilidades terapêuticas que envolvem o cuidado em saúde de forma integral, 

que precisam ser experimentadas ainda na graduação.  

Este trabalho teve como elemento disparador minha inserção como professora substituta 

de um curso de Fonoaudiologia em uma universidade federal, que tem a construção do curso 

baseada nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (2012) e tem seu Projeto Político 

Pedagógico pautado nessas diretrizes, comparada com o meu processo de aprendizagem na 

graduação que ainda passaria por mudanças no currículo em que esse projeto pedagógico 

pautado na saúde coletiva e de inserção na rede não era valorizado, reproduzindo o modelo 

biomédico predominante. Esse questionamento me fez querer entender o impacto da 

graduação na construção da identidade profissional, potencializando as vivências do estágio 

em fonoaudiologia institucional (componente saúde coletiva). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Os debates e desafios vividos cotidianamente nas instituições de ensino e do cuidado 

sobre a formação dos profissionais de saúde orientado pelos elementos normativos inscritos 

nos dispositivos institucionais legais do Sistema Único de Saúde (SUS), na Norma 

Operacional de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos universitários da área da saúde (DCN’s) e nas políticas do Ministério 

da Saúde que tratam do tema, têm sido objeto de diferentes abordagens teóricas e conceituais  

(ALMEIDA, 2003; BRASIL, 2005). 
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A discussão de uma nova proposta de formação acadêmica aos profissionais da saúde, 

através de projetos inovadores que articulam ensino-serviço-comunidade, se estende a 

formação dos fonoaudiólogos, evidenciado pela aproximação com a saúde coletiva durante a 

formação, ressalta o processo de mudança com aprovações das DCN’s (2012) que traz o SUS 

como eixo orientador das práticas em saúde, tendo como destaque a discussão entre reflexão, 

ação e problematização, valorizando os aspectos envolvidos no ambiente de trabalho e na 

sociedade, qualificando a prática em saúde (OLIVEIRA; CAMPOS, 2017). 

 Entende-se que formação requisita uma configuração mergulhada de práticas 

cuidadoras em saúde, considerando a pluralidade e a singularidade do processo de viver, que 

coloca o usuário no centro da atenção. Isso cresce a partir da necessidade de criar relações 

dialógicas entre os sujeitos implicados no cuidado. É exatamente no campo prático que 

surgem as inovações da gestão e o uso de novas tecnologias na atenção, que ao buscarem 

melhorias para os usuários mostram a necessidade de rever idéias e modelos tecno 

assistenciais, como os evidenciados a partir de experiências que tem trazido significação 

teórico-prática para a compreensão das práticas de apoio, já que esse entendimento acarreta 

repensar aspectos do processo de trabalho, da gestão e do planejamento, principalmente, 

construir novas saberes e práticas em saúde (PINHEIRO et al, 2014).  

A aprovação das DCN’s para o curso de graduação em fonoaudiologia representou um 

importante movimento para a inserção de mudanças no processo de formação e colocou um 

grande desafio às instituições formadoras, ao evidenciar a necessidade de avanços no perfil do 

egresso, na busca por formar profissionais generalistas capazes de desenvolver assistência 

humanizada, de alta qualidade e resolutiva. Além da necessidade de conferir ao 

fonoaudiólogo formação técnico-científica em consonância com princípios e valores que 

regem o exercício profissional nos campos clínico terapêuticos e da promoção da saúde, com 

autonomia pessoal, intelectual e consciência da importância da formação 

continuada/permanente e do seu compromisso como agente de transformação da realidade 

social (GARCIA; SEBASTIÃO, 2009). 

Considerando a extensa atuação da Fonoaudiologia no SUS, perpassando diferentes níveis 

de assistência, requer o desenvolvimento de distintas tecnologias de trabalho em saúde que 

sejam capazes de cuidar dos processos de adoecimento de pessoas e de grupos sociais de risco 

ou em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente desenvolver ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde, diretamente relacionadas à melhoria dos 

indicadores de qualidade de vida e de saúde da população (MENDES, 2010).  
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A capacitação e transformação do sujeito e comunidade em cuidadores de sua própria 

saúde, com base na integralidade e universalidade da atenção à saúde é papel importante de 

universidades e profissionais. É necessário que o fonoaudiólogo tenha preparação para a 

atuação no sistema público de trabalho e que sua formação seja ampliada, com foco sobre o 

cuidado do indivíduo, não só na clínica e na reabilitação, a partir da visão de integralidade e 

universalidade de acesso, de acordo com princípios e diretrizes do SUS, de forma que esses 

aspectos sejam incorporados na graduação (RODRIGUES, 2014). 

As primeiras equipes do Programa Saúde da Família (PSF) foram implantadas com o 

objetivo de responder como porta de entrada para o sistema de saúde, por meio da atenção 

primária, reorganizando a prática assistencial.  Tendo como ferramenta importante para essa 

mudança o acolhimento, que busca construir novas posturas profissionais e também dos 

serviços, com objetivo de humanização do atendimento, organização do serviço, otimização 

dos atendimentos, estabelecer maior resolutividade e fluxo das demandas, além de trazer 

menos desgaste de equipe e maior união profissional em um mesmo objetivo (CHAGAS; 

VASCONCELOS, 2013).  

Para que se tenha o acolhimento, deve-se desenvolver maneiras de receber a população, de 

acordo com os diferentes modos que ela procura suporte nos serviços de saúde. Sendo 

apontado como possibilidade de transformação nos processos de trabalho, com objetivo de 

atender toda a demanda do serviço, visto que existem lacunas em atendimentos ao usuário, 

principalmente na oferta do serviço para população (ALMEIDA; FURTADO, 2006). 

Para o fonoaudiólogo participar desse processo, é essencial humanizar o atendimento, em 

que o procedimento não se centre apenas nas necessidades imediatas, mas atinja também as 

questões de vida diária. Além da prevenção e promoção de saúde, o fonoaudiólogo deve 

exercer o atendimento clínico ampliado, assegurando os meios necessários à saúde 

fonoaudiológica. Avaliar clinicamente em fonoaudiologia requer além do conhecimento 

técnico de ferramentas, mas exige também questões associadas às relações humanas. É 

necessário que exista aproximação entre o profissional e usuário, que este se coloque no lugar 

do paciente (ALMEIDA; FURTADO, 2006; GOULART; CHIARI, 2007). 

Mesmo com as mudanças atingidas, a atenção básica em saúde ainda retrata o modelo 

biomédico, sendo necessário continuar com os esforços para a reformulação dessas práticas e 

saberes (CAMPOS, 2013), adoção de modelos efetivos para condições crônicas e garantia da 

continuidade em todos os níveis da atenção. A opção por um modelo de atenção deve 
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abranger possibilidades de mudança, de reorganizar a assistência, integrar a atenção e 

humanizar o atendimento (SILVA; JÚNIOR, 2011).  

Muitos dispositivos têm sido criados para o enfrentamento das dificuldades cotidianas da 

rede, entre eles, está o acolhimento, qualificando o acesso e oferecendo resolutividade. É uma 

diretriz da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH-MS), tem como 

alguns de seus princípios: o atendimento universal a todos que buscam pelos serviços de 

saúde e resolutividade; reorganização de processos de trabalho, saindo do modelo centrado no 

médico para a equipe multiprofissional, com responsabilização pelo usuário e escuta 

ampliada; e a qualificação da relação entre usuário e trabalhador (BARROS et al., 2014). 

Vê-se assim a necessidade de discutir o Apoio, entendido aqui enquanto dispositivo 

relacional do método Paidéia, como elemento central de produção de corresponsabilizações 

dos sujeitos nos processos de deliberação e compreensão dos destinos de uma determinada 

instituição que são capazes de instaurar novos saberes e novas práticas, na direção da 

instauração de espaços permanentes de coprodução, negociação de contratos e compromissos 

sempre provisórios (CAMPOS, 2000), possibilitando a transformação, construindo o 

conhecimento transdisciplinar nas equipes multiprofissionais (CUNHA; CAMPOS, 2010). 

O método Paidéia, aposta na capacidade de análise e cogestão dos profissionais 

envolvidos, tem sido usado em diferentes níveis de ensino, em que são combinadas discussões 

de casos, reflexões sobre a prática e materiais teóricos, trazendo em suas vivências, pautadas 

no apoio, o “aprender fazendo” que se destaca como principal ferramenta para formação de 

apoiadores (OLIVEIRA; CAMPOS, 2017). Para haver uma mudança no processo de trabalho, 

é preciso que aconteça modificações provenientes da formação acadêmica, flexibilizar os 

modos de fazer (COSTA et al., 2012).  

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto deste estudo será o processo de formação de alunos de um curso de 

fonoaudiologia a partir das vivências em diferentes cenários de atuação na rede 

proporcionados pelo estágio em fonoaudiologia institucional (componente saúde coletiva) e 

sua importância na construção da identidade profissional desse aluno.  
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1.4 QUESTÃO NORTEADORA 

 

Considera-se, para fins de realização deste projeto, que os elementos normativos inscritos 

nos dispositivos institucionais legais do Sistema Único de Saúde (SUS), na Norma 

Operacional de Recursos Humanos para o SUS (NOB/RH-SUS), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos universitários da área da saúde (DCN`s), nas políticas do Ministério 

da Saúde que tratam do tema e nas atividades desenvolvidas cotidianamente nos processos de 

formação (aqui representados pelas atividades no estágio em fonoaudiologia institucional) 

devem vir acompanhadas por uma discussão e aprofundamento das análises como se efetivam 

no cotidiano dos processos de formação elementos potencializadores de novas formas de 

trabalho e de atuação dos futuros fonoaudiólogos. 

A partir destes pressupostos lançamos à seguinte questão: em que medida as vivências do 

Estágio em Fonoaudiologia Institucional (componente Saúde Coletiva), realizada em 

diferentes espaços da rede, é capaz de contribuir para a construção de uma “nova identidade 

profissional”? 

 

1.5  OBJETIVOS  

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL  

 

Descrever e analisar como se organizam os processos de formação desenvolvidos no 

Estágio de Fonoaudiologia Institucional (Componente Saúde Coletiva) da UFF e sua 

contribuição para o processo de aprendizagem e construção da identidade profissional do 

discente.  

 

1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

1) Identificar como discentes formandos do curso de Fonoaudiologia da UFF (conclusão 

prevista para segundo semestre de 2017) percebem os processos de construção da 

identidade profissional e do cuidado em saúde a partir das discussões, reflexões e 

vivências do Estágio de Fonoaudiologia Institucional; 
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2) Refletir sobre o papel do estágio em fonoaudiologia institucional na formação em 

saúde.  

 

3) Desenvolver ferramentas de análise e intervenção capazes de organizar um programa 

de formação (pautado em tecnologias de apoio) que possibilite uma maior integração entre os 

processos de organização do trabalho em saúde, formação e do cuidado. 
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2- ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM FONOAUDIOLOGIA INSTITUCIONAL 

(COMPONENTE SAÚDE COLETIVA) 

 

 O Estágio em Fonoaudiologia Institucional (Componente Saúde Coletiva) tem por 

objetivo geral formar profissionais Fonoaudiólogos, com sólida base em Saúde Coletiva em 

suas dimensões técnico-científicas e pedagógicas, capazes de conhecer e intervir sobre os 

problemas e situações de saúde-doença, com ênfase em sua região de atuação. Apresenta 

como objetivos específicos a capacidade de atuação futura na promoção da saúde e da 

qualidade da vida humana, realizando e participando de intervenções organizadas dirigidas à 

proteção da saúde, recuperação, reabilitação e educação em saúde; e, desempenhar funções de 

direção, planejamento, administração, gerência, assessoria, pesquisa e avaliação de práticas de 

saúde. 

Os saberes que sustentam as práticas do fonoaudiólogo na área de Saúde Coletiva devem 

ser capazes de: efetuar diagnóstico de grupos populacionais com base em estudos 

epidemiológicos, que contribuam na construção de indicadores de saúde e de identificação das 

necessidades da população, de ações no campo fonoaudiológico, bem como situacionais 

buscando identificar os elementos sanitários, assistenciais, ambientais, geopolíticos e sócios 

culturais de território locais que compõem os processos de Saúde/Doença; Planejar, coordenar 

e gerenciar programas, campanhas e ações articuladas interdisciplinar e intersetorialmente; 

definir e utilizar metodologias de avaliação e acompanhamento dos padrões de qualidade e o 

impacto das ações fonoaudiológicas e interdisciplinares desenvolvidas no contexto coletivo; e 

por último planejar, coordenar, gerenciar e assessorar políticas públicas ligadas à saúde e à 

educação, bem como as ações de vigilância a saúde (GURGEIRA, 2010). 

Destaca-se que a atuação  deste profissional na Atenção Básica de Saúde requer o 

desenvolvimento de habilidades que envolvam a escuta das manifestações absolutamente 

singulares dos processos de adoecimento e de manutenção da saúde que se expressam em 

sujeitos sociais, a partir de suas relações com o contexto ambiental e social, bem como com a 

dimensão subjetiva e os modelos pelos quais se apropriem de saberes de forma a cuidar de sua 

própria saúde e/ou de superar seus problemas (MENDES, 2010).  

O método Paidéia, proposta de apoio e cogestão dos coletivos, mostra a importância da 

transversalidade das instituições e a necessidade de entendimento dos espaços, por seus 
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aspectos negativos (controle) e também positivos (produção de subjetividade passiveis de 

transformação). Identifica-se 3 atores, sendo eles os usuários, os trabalhadores e gestores. A 

cogestão vem para viabilizar os compromissos entre esses sujeitos, pois politiza a gestão, por 

conhecer os conflitos existentes, viabilizando as organizações de trabalho. A gestão taylorista, 

que reforça o trabalho fragmentado é analisado e denunciado pelo Método Paidéia, que se 

coloca contrário esse tipo de gestão, trazendo a transversalidade como eixo de mudança da 

verticalização, partindo do princípio que os envolvidos reformulem seus processos de 

trabalho, disparando novos modos de gestão e de cuidado. Na saúde, vê-se profissionais que 

cuidam de um mesmo paciente, porém sem formar uma equipe, sem que exista 

responsabilização por um resultado geral (CUNHA; CAMPOS, 2010; CASSELA; 

MACHADO, 2017). 

O apoio institucional traz estratégias pautadas na potencialidade da construção de redes de 

sujeitos e de serviços, em que o processo de trabalho é o objeto da intervenção do apoiador, 

ao colocar em discussão os sujeitos envolvidos, dando-lhes voz e autonomia para mudanças 

em suas práticas, ao permitir a problematização do cotidiano ofertando metodologias de 

análise, planejamento e intervenção clínica.  O novo profissional de saúde necessita revisar a 

forma de trabalho a partir de demandas que implicam em maior autonomia e constante 

aprendizado. Mudanças não apenas técnicas, mas éticas e socioculturais (PAIXÃO; 

TAVARES, 2014).  

Tem-se no método Paidéia uma possibilidade de reformular os mecanismos tradicionais 

de gestão, em que equipes de referências buscam alterar o padrão de responsabilização nas 

organizações, construindo, a responsabilidade de pessoas por pessoas, e não de pessoas por 

procedimentos e condutas. É fundamental um coordenador que cuide de interação entre 

profissionais construindo objetos e objetivos comuns. A partir disso, temos aqueles 

profissionais que, por não terem relação direta e rotineira com o usuário, auxiliam a equipe de 

referência através da função apoio (CUNHA; CAMPOS, 2010). 

Os processos de formação necessitam interligar a teórica com a prática, a partir de 

problematização de vivências, habilitando a capacidade de refletir dos sujeitos. O método 

Paidéia, se apresenta como um referencial pedagógico para operar o trabalho de coletivos 

(FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014). 

Considerando estes pressupostos, o Estágio em Fonoaudiologia Institucional do curso de 

Fonoaudiologia da UFF tem sido desenvolvido em diferentes locais do município de Nova 

Friburgo, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles o Centro de Atenção 
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Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial a Infância (CAPSi), Policlínica Sílvio 

Henrique Braune, Unidade Básica de Saúde Tunney Kassuga (UBS) e Clínica Escola de 

Fonoaudiologia da UFF.  

A partir da identificação das necessidades apresentados pelos profissionais nos diferentes 

locais de inserção do estágio na rede, foram definidas propostas de intervenção com olhar na 

clínica ampliada, no usuário com singularidade e subjetividade, no cuidado em saúde e nos 

processos de trabalho. 

 Como estratégias de intervenção são realizadas ações de prevenção e promoção de saúde, 

visando informar o paciente e seus familiares\cuidadores sobre os diversos riscos, patologias 

fonoaudiológicas e seus cuidados, além da organização da porta de entrada através do 

acolhimento ao usuário, buscando melhorar o fluxo de pacientes em atendimento diminuindo 

as filas de espera dos ambulatórios fonoaudiológicos, podendo gerar transformação nos 

processos de trabalho dos envolvidos (equipe de referência e equipe de apoio formada por 

discentes e docentes do curso). 

Ao respeitar a singularidade de cada espaço, foram “ofertadas” ações e estratégias para 

cada local e momento. Sendo assim, no CAPS, foram feitas atuação no acolhimento e 

intervenção em grupo terapêutico com equipe multidisciplinar, com foco na comunicação dos 

usuários e fluxos de trabalho da equipe; 

No CAPSi, foi realizado um grupo terapêutico com adolescentes com destaque na 

expressividade e comunicação, além da participação em reuniões de equipe multidisciplinar;  

Na Policlínica Sílvio Henrique Braune, as ações foram por meio do trabalho com grupos 

de tabagista com equipe multidisciplinar composta por psicólogo, fonoaudiólogo, dentista e 

pneumologista, provocando mudanças no processo de trabalho dessa equipe;  

Na UBS Tunney Kassuga, foram realizadas organização de fluxo de entrada e grupo 

terapêutico com idosos afásicos e com seus cuidadores.  

E, por fim na Clínica Escola da UFF, com organização da porta de entrada e fila de espera 

a partir do acolhimento e da organização dos fluxos de trabalho, levando a transformação dos 

processos de trabalho, além da construção de grupos terapêuticos voltados para o 

desenvolvimento de linguagem infantil e aprendizagem. 

Em todo momento os estagiários são estimulados a agir de forma humanizada e 

acolhedora, considerando o outro como sujeito, e não apenas como uma queixa ou um 

diagnóstico preestabelecido. Ao se estabelecer troca entre os sujeitos, inicia-se os processos 

dialógicos, construindo as relações e os sujeitos sociais. A partir do momento que a clínica 
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fonoaudiológica desloca seu olhar para essas construções sociais, históricas e culturais, 

entende-se o sujeito como singular em seu processo cuidado. A linguagem é mediadora desse 

processo, construindo sujeitos a partir das interações. 

Assim como no trabalho com grupos, que ao refletir a valorização dessa construção e de 

espaços coletivos de comunicação, favorece o desenvolvimento da prática e da subjetividade 

através da mediação da linguagem. 

Ao considerar a fonoaudiologia como a área que tem a comunicação e a linguagem como 

base de suas intervenções, trazer a discussão das estratégias de apoio para formação é 

fundamental, principalmente por considerar o apoio como uma metodologia capaz de atuar 

nas relações interpessoais e gerar mudanças no processo de trabalho dos envolvidos na 

produção do cuidado integral.  

As propostas de acolhimento vêm como uma mudança de atitude diante do outro, diante 

de um sujeito que tem história e sofrimento, é preciso pensar no outro como sujeito, que busca 

por cuidado, de forma humanizada, sensível e resolutiva dentro das possibilidades. 

A organização dos fluxos de trabalho nos espaços gera transformações na forma de atuar, 

assim como a presença de alunos nos serviços faz refletir a prática, gerando possibilidade de 

mudança, como o agir coletivo, autonomia do cuidado, olhar diferenciado diante do outro, 

escuta qualificada, humanizando as relações entre os diferentes atores desse processo de 

cuidado e organizando a assistência a partir das mudanças no processo de trabalho.  
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3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE  

As atuais propostas de reestruturação das práticas de saúde têm dado destaque ao 

conceito de humanização, preconizando o atendimento integral e acesso à saúde (AYRES, 

2005). A partir do entendimento da importância da humanização nas políticas de saúde, é 

necessário revisitar seus conceitos para se realizar mudanças no modelo de atenção e de 

gestão diante da banalização do tema e da fragmentação das práticas em saúde, evidencia-se a 

necessidade de redefinição desse conceito, pensando na construção de políticas e a 

transversalidade do cuidado em saúde. Sendo importante garantir política nacional de 

humanização em consonância com a afetividade contemporânea (humanismo 

contemporâneo), já que as práticas têm sido marcadas por tecnicismo e anti-humanismo 

(BENEVIDES; PASSOS, 2005). 

A Política Nacional de Humanização (PNH), se constituí por um conjunto de 

princípios e diretrizes que funcionam a partir de diferentes dispositivos, é uma política 

baseada nos princípios de inseparabilidade da atenção e gestão, e transversalidade, gerando 

mudanças na prática de saúde e nos modelos de atenção e gestão, pautados no modelo 

biomédico predominante.  Suas contribuições têm características próprias, visto que seu 

intuito tem sido de mudanças no processo de trabalho no campo da saúde (SANTOS FILHO; 

BARROS; GOMES, 2009). 

 Ministério da Saúde (2008), traz o acolhimento como uma dessas diretrizes,  que se 

apresenta como um valor ético, por reconhecimento e compromisso com o outro e seu 

sofrimento; estético, por trazer ao cotidiano estratégias de construção da dignidade e 

humanidade; e político, que se baseia no compromisso com o acolhimento, com o 

protagonismo nos encontros,  em todos os que tivermos na vida, mesmo quando pouco 

percebido. Existe um processo de indiferença para com o outro, com suas necessidades e 

sofrimento, tal percepção produz uma sensação errônea de proteção, que na verdade geram 

isolamentos e debilitam as relações que constroem nossa própria história. 
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As diretrizes trazem orientações para o trabalho na produção de saúde, que conectam 

usuários, trabalhadores e gestores através de práticas clínicas diferenciadas, reforça a 

valorização dos atores implicados na produção do cuidado, a autonomia e protagonismo do 

usuário, responsabilização pela atenção e melhoria das condições de trabalho, produzindo um 

debate sobre questões éticas do cuidado, comunicação e projetos terapêuticos que se 

comprometam com o usuário e seus direitos (DESLANDES; MITRE, 2009; SANTOS 

FILHO; BARROS; GOMES, 2009), sendo elas: acolhimento, gestão democrática, clinica 

ampliada, valorização do trabalho e garantia de direitos dos usuários (PASCHE, 2010).  

1- Acolhimento: contrato ético entre os sujeitos (trabalhadores e usuários) produzindo 

cuidado de forma compartilhada, gerando corresponsabilizações do cuidado. Acolher 

implica em produzir reposicionamentos éticos, novas formas de cuidar. 

2- Gestão: organização dos processos de trabalho e da formação, da prática e da saúde 

coletiva. Implica no compartilhamento das decisões, de forma ética e política. Visa 

diminuir a verticalização do cuidado, construindo corresponsabilizações a partir de 

dispositivos, trabalho em equipe, rodas de discussão, inclusão.  

3- Clinica ampliada:  ampliação teórica, para além do biológico, com inclusão da 

perspectiva social e subjetiva, pensando que o cuidado em saúde contempla mais que a 

matéria corporal; amplia também a interdisciplinaridade, valorizando o trabalho em 

equipe. Valorizando as trocas entre sujeitos, construindo vínculos, ampliando os 

processos de troca e responsabilização.  

4- Valorização do trabalho: foco na saúde do trabalhador, garantindo sua participação na 

gestão, na organização da saúde, garantindo condições de trabalho, como remuneração 

e dignidade, assegurando que os locais não se tornem referência em práticas 

desumanizadas e de sofrimento. Valorizar o trabalho significa pensar de forma 

civilizada e democrática, de interesse público, não pessoal e político.  

5- Garantir direito aos usuários: a produção do cuidado exige corresponsabilização entre 

os envolvidos nesse processo, sendo eles usuário, trabalhador e equipes. Os usuários 

têm direito que devem ser respeitados em seu processo de saúde.  

 

Deslandes e Mitre (2009) e Pasche (2010) mostram que a identidade biomédica apresenta 

duas marcas que se destacam, a primeira com uma valorização exacerbada da doença sem a 

valorização do sujeito em sofrimento, o segundo, o tecnicismo, desvalorizando as narrativas 

dos encontros clínicos. E que essas questões vivenciadas por trabalhadores e usuários, são 
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expressadas em situações contínuas de desumanização, como as longas filas, o descaso com o 

usuário, a impessoalidade, discriminação, procedimentos desnecessários e abandono, o que 

caracteriza um problema maior, sendo extremamente necessário enfrentar as relações de 

poder, de trabalho e de afeto, que geram práticas desumanizadas.  

Essa fragmentação se dá pelas diferenças entre os modelos de atenção e gestão, que se 

baseiam em processos de trabalho distintos, e uma cultura de verticalização da gestão que não 

propiciam esses movimentos de análise, dificultando também a atenção. As práticas em saúde 

humanizadas perdem sua potência de transformação significativa ao se reduzirem a ações 

desarticuladas sem colocar o processo de trabalho em análise, por isso, os dispositivos da 

PNH, são grandes parceiros ao pensar as ações do “SUS que dá certo” (SANTOS FILHO; 

BARROS; GOMES, 2009). 

Inicialmente, o conceito de humanização expressava as práticas fragmentadas, sendo 

conectadas apenas ao assistencialismo. A PNH, por não se prender a relação de uma ação 

bondosa, busca ressignificar esse termo, na busca por produzir sujeitos no processo de 

trabalho (MORI; OLIVEIRA, 2009). 

De acordo com a PNH, a humanização das práticas em saúde vem da potência dos 

envolvidos no trabalho, que tem como desafio enfrentamentos na construção do SUS, 

problematizando os processos de trabalho. Esse movimento vai contra os modelos 

hegemônicos e centralizados, na busca por estabelecimento de espaços coletivos para 

enfrentar os desafios diários (SILVA; BARROS; MARTINS, 2015).  

Deslandes e Mitre (2009) entendem que discutir humanização possibilita relativizar essas 

marcas, consideradas o ETHOS da área biomédica, em que toda tecnologia sobressaia aos 

encontros subjetivos entre sujeitos, porém isso é relativizado quando consideramos que a 

realidade é mediada pela tecnologia, sendo de grande importância pensar qual é o papel dessa 

tecnologia no cuidado e nas construções de relações. Produzir cuidado vai além de uma 

atitude profissional, e sim de um ethos, tornar a humanização um ethos só será possível se for 

considerada como instituinte de práticas diárias, se forem subsidiadas por mecanismos de 

formação e reconhecida como prática coletiva e individual.  

Essas práticas preconizadas pela PNH, de acordo com Santos Filho, Barros e Gomes 

(2009), surgem no dia a dia dos serviços, através de pessoas que estão no SUS, e que, com 

suas vivências, produzem o cotidiano, construindo a política de humanização a partir desses 

encontros entre sujeitos, produzindo espaços diferenciados, elaborados por “humanos”, em 

constante processo de diferenciação, produzindo novas formas de trabalho e experiências. E 
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trazem que a efetivação desse processo tem sido realizada por meio de discussões do serviço 

entre trabalhadores, gestores e usuários; avaliação dos processos de trabalho na busca por 

formas de fazer do serviço; desenvolvimento do Apoio Institucional, com ressignificação das 

práticas em saúde e organização do serviço.  

Os autores compartilham o pensamento de que novas formas de gestão e cuidado, 

dependem de construir e colocar em prática dispositivos metodológicos de mudança, criando 

dinâmica organizacional do trabalho levando a novas experiências institucionais. A 

reformulação organizativa não exclui a democratização, descentralização, construções 

coletivas e transversalidade da atenção (MORI; OLIVEIRA, 2009; PASCHE, 2010). 

Busca-se assim, criar um diálogo aberto capaz de mediar as mudanças, em que se 

coloca em posição de revisão de nossas práticas e identidades sem tornar o outro inexpressivo. 

A comunicação vem para articular a prática e o diálogo, se construindo a partir de debates, 

envolvendo o agir ético e a compreensão do sofrimento e da dor. Trazendo o encontro entre 

sujeitos e conhecimentos distintos, com falas validadas pelo diálogo, que trazem em seu 

discurso diversidade de argumentos, acrescentando valores a compreensão, sendo 

imprescindível reconhecer a racionalidade do outro, conhecendo as condições que levaram 

aquela fala, tornando esse momento, um ato hermenêutico (DESLANDES; MITRE, 2009). 

O caminho indicado é o de estimular o grupo, provocando análise das experiências na 

busca por mudanças nas atitudes.  Os autores acreditam que o trabalho em equipe surge como 

um princípio da formação na PNH, ao enfatizar a importância das conexões entre diferentes 

atores envolvidos na produção do cuidado, articulando saberes e criando estratégias para 

produzir maior responsabilização para o caso. O trabalho que é realizado em equipe não pode 

deixar de lado a característica individual de cada área, cabendo a cogestão articular e 

assegurar saúde e bem-estar profissional dos trabalhadores (MORI; OLIVEIRA, 2009; 

SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009; PASCHE, 2010).  

O acolhimento, a escuta, as trocas e interpretações desses encontros, assim como as 

aprendizagens e experiências do outro, são consideradas tecnologias envolvidas no cuidado, e 

podem fortalecer a instituição de novas formas de produzir cuidado, criando uma 

racionalidade comunicativa (DESLANDES; MITRE, 2009). 

O acolhimento apresenta uma expressão significativa por ser realizado em todo lugar 

em que encontros acontecem, seja com o médico, com outro profissional de saúde ou com o 

porteiro da unidade, estabelecem escutas qualificadas e responsabilização, que se articula com 

o estabelecimento de vínculo e compromissos terapêuticos, demanda o compromisso de 
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reconhecer o outro, suas diferenças e sentimentos. É um compromisso de estar com o outro 

valorizando os diversos encontros estabelecidos. Vem como uma possibilidade de mobilizar 

energias e esperanças em seguimentos necessários dos serviços, como os grupos que se 

propõe a mudar e construir o novo. Traz um conjunto técnico robusto, que vai desde a 

organização dos serviços, através dos processos de trabalho, até a criação de dispositivos de 

análise da atenção e da gestão, gerando mudanças estruturais na gestão (FRANCO; BUENO; 

MERHY,1999; RIBEIRO, 2011).  

Ministério da Saúde (2009) e Ribeiro (2011), compartilham a concepção de que as 

diversas experimentações realizadas no SUS evidenciam pontos positivos e negativos nas 

vivências com acolhimento, legitimando que parte do saber atual surge dessas experiências 

práticas, mas realçam que é preciso compreender sobre que tipo de acolhimento se fala, visto 

que existem conceitos que não condizem com a PNH. Trazem a reflexão de que 

tradicionalmente, o acolhimento se restringe a uma ação de bondade por parte de algum 

profissional; a um espaço de recepção confortável; ou triagem com seleção de quem será 

atendido, porém evidenciam que agir a luz dessa concepção reduz o ato de acolher a apenas 

uma atitude, sem compromisso com a responsabilização do cuidado ou criação de vínculo, e 

com o acesso aos serviços, sem considerar os processos de trabalho envolvidos. Reforçam que 

este conceito não pode ser restrito apenas a receber a demanda, já que gera baixo estímulo e 

pouco envolvimento de profissionais e usuários no processo de saúde, tornando-o 

fragmentado, mas ganha sentido quando é compreendido como processo de produção de 

cuidado, qualificando as relações, podendo ser aprendido e usado em todo encontro que se 

realize no serviço de saúde.  

Para se realizar o acolhimento não se define horário ou profissional para fazê-lo, com 

objetivo de criar mudanças no processo de trabalho e seus impactos no modelo de atenção, 

com foco no usuário, exige trocas de saberes e responsabilização pelas demandas dos 

usuários, sendo o máximo resolutivo em cada caso. Isso é o que diferencia de triagem, já que 

não se constitui uma etapa, mas sim uma ação que deve acontecer em todos os locais e 

momentos dos serviços.  Exige um posicionamento de escuta qualificada, com respostas às 

demandas, que podem ser construídas coletivamente na busca pela resolução, em que 

orientações podem ser necessárias quanto aos seu próprio questionamento de saúde ou com 

relação a continuidade da assistência, estabelecendo, quando necessário, articulação com 

outros serviços, garantindo o acesso do usuário aquele serviço. É preciso também garantir um 

espaço com condições adequadas para que esse encontro se realize, que demandará a criação 
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de grupos multiprofissionais para identificar os fluxos de entrada; ter um levantamento e 

análise organizacional e de questões enfrentadas no serviço; criação de rodas coletivas com 

outros serviços, identificação dos avanços e limites; construção coletiva de rede; e 

indissociabilidade entre gestão e atenção (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999; BRASIL, 

2008).  

Ministério da Saúde (2008) preconiza que o acolhimento destitui uma ação pontual e 

isolada de produção de saúde e se transforma em diversas ações a partir dos encontros entre 

os sujeitos, demandas e profissionais, possibilitando uma escuta qualificada com criação de 

vínculo terapêutico; reorganização dos serviços; uso de saberes e afetos para a melhoria da 

qualidade dos serviços; humanização das relações; e análise das equipes e dos modelos de 

atenção vigentes. Considera também que a manutenção dessa concepção restrita, leva a longas 

filas “da madrugada”, com acesso sem critérios; valorização de procedimentos sem pensar no 

sujeito; quebra de vínculo, desconstruindo todo processo de produção de saúde; profissionais 

exaustos, sem conseguir qualificar as atividades que realizam; permanência em fila de 

pacientes graves por não distinção de riscos.  

Para o Ministério da Saúde (2008;2009), o acolhimento, é uma ação de aproximação 

com o outro, de se colocar em relação com o outro, entendendo que essa aproximação precisa 

ocorrer em todos os encontros da vida. Evidenciam que exercer esse acolhimento não tem 

sido fácil nas práticas diárias, mesmo com os avanços no SUS, ainda existem hiatos no acesso 

e na forma de acolhimento ao usuário. Mostram que o desafio que existe para efetivação das 

políticas públicas do SUS  é levar os direitos assegurados nas políticas para a 

operacionalização na atenção e gestão em saúde, sendo necessário o reestabelecimento de 

alguns princípios no dia a dia dos serviços, como a universalidade do acesso e a 

responsabilização pela saúde, estabelecidas a partir do vínculo entre usuários e profissionais 

que estejam envolvidos na produção coletiva de ações para promover as mudanças 

necessárias do serviço, com base nos princípios éticos de dignidade a vida.  

Ministério da Saúde (2008) favoreceu esse movimento por meio do acolhimento a 

partir da incorporação da análise crítica das práticas do dia a dia e gestão incorporadas nas 

unidades do SUS. E coloca que é necessário compreendê-lo como uma diretriz característica 

dos modos de produção de saúde e, concomitante a isso, como uma ferramenta de intervenção 

para qualificar a escuta, construir o vínculo e garantir acesso com responsabilidade e 

resolutividade. Em sua vertente tecno assistencial, viabiliza os processos em saúde, com 
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ênfase nas relações entre usuários, profissionais e a rede estabelecida, reconhecendo o outro 

como sujeito ativo em seu processo de produção de saúde. 

As ações propostas no acolhimento abordam a prevenção e promoção de saúde, o que 

gera autonomia aos sujeitos e corresponsabilizações na produção de saúde. Identificar novas 

atuações com o compromisso com singularidade dos usuários profissionais, o acolhimento 

visa potencializar as possibilidades de interação e reconhece os usuários como atores de seu 

próprio processo de saúde (RIBEIRO, 2011).  

Os processos de trabalho acontecem nesses encontros singulares, assim como a 

integralidade do cuidado, em que as interações viabilizam resoluções, construção de vínculos 

e responsabilidades. A partir disso, mudanças no modelo de atenção surgem, construindo uma 

rede de apoio à vida, tendo no cuidado a construção de autonomia de seu projeto de vida. As 

práticas de integralidade auxiliam na organização do trabalho em equipe e nas redes 

vivenciadas através da escuta qualificada, com um olhar diferenciado e interdisciplinar, 

garantindo o direito a saúde de forma digna (SILVA JÚNIOR; PONTES; HENRIQUES, 

2005) 

Ribeiro (2011) traz também que é preciso que se entenda o acolhimento como uma 

forma de produzir saúde, uma tecnologia de intervenção, garantindo acesso e resolutividade. 

Desta forma, é possível analisar o processo de trabalho em saúde, as relações gerando 

mudança na forma de atuação dos profissionais, sendo fundamental a articulação das práticas 

em saúde com as diretrizes, na tentativa de ampliá-las na busca pela reorganização dos 

serviços e práticas que promovam saúde e qualidade de vida a seus usuários. Confirma que é 

fundamental o repensar da atuação, os encontros e espaços coletivos, e seu papel 

transformador na atuação. 

 As concepções de acolhimento ganham corpo no cotidiano das práticas através da 

escuta qualificada e da possibilidade de estabelecer relações entre demanda e resposta da 

assistência. A qualidade do cuidado, vem da responsabilização mesmo quando não é possível 

resolver de imediato, mas que seu direcionamento seja realizado de forma ética, resolutiva e 

segura para o usuário. O acesso aos serviços de saúde, de modo geral, se organiza pela ordem 

de chegada, sem salientar para o potencial de risco ou sofrimento. Diante disso, a mudança no 

processo de trabalho e gestão, proposta pelo acolhimento, é um recurso fundamental para a 

humanização das práticas em saúde (BRASIL, 2008). 
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Essa visão é valorizada nas propostas utilizadas no estágio, trazendo para o dia a dia 

dos serviços e das relações uma mudança na postura de atuação e consequentemente, nos 

processos de trabalho, qualificando a atenção.  

 

3.2 APOIO INSTITUCIONAL    

 

Valorizar a cidadania faz parte da consolidação de políticas públicas, promovendo 

construção crítica e criativa, percebendo as mudanças constantes do cotidiano e das 

necessidades, em que as relações interpessoais são mediadoras do trabalho em saúde, 

considerando valores ético-políticos no cuidado (FIGUEIREDO; CAMPOS, 2014). 

Andrade et al., (2014), acredita que inserir apoiadores tem sido uma inovação para 

substituir os modelos assistenciais, gerando mudanças no processo de trabalho de forma 

individual ou coletiva na produção de saúde. Figueiredo e Campos (2014) apresenta sua 

concepção de que o apoio tem seu trabalho pautado na quebra de paradigmas do conceito 

biomédico tecnicista que permeia os cenários de formação, que não viabiliza a qualificação 

profissional pautadas na complexidade da subjetividade, funcionando no modelo clínico 

ambulatorial. Saldanha et al. (2014), acrescenta que criar equipes de apoio nos serviços gera 

mudança na formação de profissionais, de docentes e estudantes, visto que o apoio visa 

proporcionar espaços de diálogo compartilhado entre equipe e apoiadores. Diz também que 

esses recursos ainda são poucos ou inexistentes na graduação, como é percebido na realidade 

da universidade, em que a utilização de estratégias de apoio, acontecem apenas nos períodos 

finais da graduação.  

Figueiredo e Campos (2014), evidenciam que ao realizar o apoio em espaços 

coletivos, em que são possibilitados encontros entre os profissionais, de forma a se colocarem 

em relação e refletirem sobre a prática, com discussões sobre casos reais e temas relevantes, 

coloca-se em destaque a subjetividade do profissional, ao estabelecer uma relação clínica e de 

afeto, que favorece a criatividade para resolução a partir da interligação entre o conhecimento 

e a prática, que dá corpo ao processo ensino-aprendizagem. A valorização desses encontros é 

vivenciada nas reuniões de equipes em que as discussões são disparadas pelos profissionais e 

pelos alunos, que ao se colocarem em relação provocam reflexão sobre suas ações. 

O apoio institucional traz estratégias pautadas na potencialidade da construção de 

redes de sujeitos e de serviços, em que o processo de trabalho é o objeto da intervenção do 

apoiador, ao colocar em discussão os sujeitos envolvidos, dando-lhes voz e autonomia para 
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mudanças em suas práticas, ao permitir a problematização do cotidiano ofertando 

metodologias de análise, planejamento e intervenção clínica.  O novo profissional de saúde 

necessita revisar a forma de trabalho a partir de demandas que implicam em maior autonomia 

e constante aprendizado, mudanças não apenas técnicas, mas éticas e socioculturais 

(PAIXÃO; TAVARES, 2014).  

Cassela e Machado, (2017), entendem que a visão do apoio institucional, levou a 

quebra de paradigmas ao valorizar o trabalho, pois busca mudar processos consolidados que 

envolvem diversos obstáculos, como hierarquias profissionais, relação interpessoais 

fragilizadas, setores fragmentados e qualidade da prestação de serviços. Andrade et al. (2014), 

reforçam que estabelecer uma boa relação entre apoiadores e equipe permite a análise dos 

processos de trabalho e a efetivação de ações votadas pro direito do usuário.  

 A visão sobre o trabalho do apoiador nem sempre é clara para trabalhadores e 

gestores, e as vezes nem para os apoiadores, causados muitas vezes pela dificuldade em 

entender seu território de atuação e a forma de apoio que faz. Essa dificuldade vem do 

distanciamento da gestão, que não entende o apoiador como integrante da implementação da 

política, da  pouca circulação de fala, que estabelece relações de poder por aquele que tem 

como função a problematização nas equipes, demostra  insegurança de apoiadores em 

evidenciar situações da prática, por medo de gerar uma percepção equivocada, que 

desequilibre a relação com trabalhadores e profissionais, além da compreensão de 

humanização, que se caracteriza apenas pela cordialidade, sendo de grande importância 

repensar esse conceito, além das posturas endurecidas e fragmentadas que impedem a 

humanização das práticas (CASSELA; MACHADO, 2017; PAIXÃO; TAVARES, 2014).  

A concepção de gestão que destaca todos os envolvidos na produção de saúde ao 

problematizar o dia a dia e produzir mudanças no processo de trabalho, valoriza a autonomia 

dos espaços coletivos, desvia do conceito de pura burocratização do serviço, potencializa o 

diálogo, a promoção de saúde e diminui as situações de adoecimento dos trabalhadores. A 

cogestão, é um modelo que valoriza a participação do trabalhador e das equipes nas 

construções coletivas em saúde (SILVA; BARROS; MARTINS, 2015).  

Figueiredo e Campos (2014), percebem que transformação do trabalho acontece 

juntamente com os sujeitos e instituições a partir da formação, que se estabelece pela reflexão 

sobre a prática e suas relações. Necessitam interligar a teoria com a prática, a partir de 

problematização de vivências, habilitando a capacidade de refletir dos sujeitos. O método 

Paidéia, se apresenta como um referencial pedagógico para operar o trabalho de coletivos.  
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Furlan e Campos (2014) reforçam essa transformação ao evidenciar que o apoio tem 

sido usado na rede como um recurso na gestão participativa, no seguimento educacional e 

como analisador de projetos em andamento nos serviços, visando esse movimento de 

mudança na forma de trabalhar a partir da autonomia dos sujeitos envolvidos na produção de 

saúde, manejando aprendizados e pessoas.  

Com isso, busca-se na formação superior, profissionais para o SUS, que tenham 

sensibilidade ao cuidar, garantindo o direito à saúde, não apenas excelentes técnicos em 

saúde. Por outro ângulo, observa-se que a forma como os serviços funcionam impactam 

diretamente na formação, já que são realizados estágios nos serviços. Os alunos vivenciam a 

realidade atual, que nem sempre é discutida, acabam mergulhados nessas práticas e se tornam 

frutos do próprio serviço. A formação depende do seu caminho, tendo na aprendizagem a 

reflexão. O apoio acontece na problematização de casos e temas entre equipes de apoio, 

trabalhadores, gestores e usuários, constituindo redes e estabelecendo integração entre os 

sujeitos valorizando a singularidade do cuidado. 

As mudanças construídas são resultado da conexão ente trabalho, academia e prática, 

em que uma não evolui sem a outra. As mudanças no serviço são tão complexas quanto as da 

formação, a inserção no serviço precisa ser problematizada e condizentes com os princípios 

do SUS, não apenas colocar o aluno nos serviços (SALDANHA et al.,2014). 

Assim, a formação de apoiadores se dá diante da prática reflexiva e problematização 

delas, nos espaços coletivos com apoiadores. Se tornando diferente do ensino prescritivo. 

Tem-se evidenciado que investimento em métodos de formação que tem como foco a prática 

e vivências, entendê-las e transformá-las, são fundamentais. Vale ressaltar, que não se muda 

as perspectivas do SUS nas diferentes esperas política investindo apenas em formação de 

apoiadores, sendo imprescindível, criar possibilidades além dos limites administrativos e 

financeiros, rodas de discussões em todas os cenários (universidade, comunidade, usuários) e 

estabelecer um movimento político e ético para melhorar as produções de saúde na 

comunidade (CASTRO; CAMPOS, 2014). 

Assim, entende-se que o apoio tem no trabalho seu foco principal, valorizando o fazer, 

potencializando os encontros entre os diferentes atores envolvidos na produção do cuidado, 

em que são provocadas reflexões sobre a prática e problematização das atividades do 

cotidiano, levando a transformação do processo de trabalho e rompendo com o modelo 

assistencial predominante.  
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3.4 FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

Produzir cuidado remete reflexão sobre as relações entre os sujeitos envolvidos, em 

que uma única exclusão, não se efetiva as mudanças necessárias. Esse movimento se efetivará 

se houver relação com o processo de trabalho nos serviços de saúde.  É nesta área que a 

formação ganha corpo de intervenção, vivenciando os desafios diários dos serviços. Ao 

considerar a integralidade como um princípio das práticas do cuidado, evidencia-se a 

necessidade de discutir os processos de formação em saúde, discutir as práticas de formação 

baseadas na dissociação entre atenção e gestão, que ainda tem sua intervenção pautadas na 

queixa (HECKERT, NEVES, 2007). 

Roza et al. (2014) destaca que a formação em saúde busca habilitar a capacidade de 

reflexão sobre o trabalho, consolidando as mudanças nos modos de atenção, sustentado em 

prática de intervenção sólidas, operacionalizando os conceitos da PNH, na construção de 

práticas coletivas e valorização dos diferentes atores envolvidos no cuidado em saúde. 

Fortalece a formação dissociada da intervenção, sendo os cenários de atuação, locais 

privilegiados de aprendizagem.  

Cardoso et al. (2018) concorda com Heckert e Neves (2007) na percepção de que as 

instituições de ensino no campo da saúde auxiliam no movimento necessário de mudança no 

ensino e na prática, ao enfrentar questões voltadas a saúde pública brasileira. Destacam que na 

saúde, os currículos sofrem grande influência dos modelos biomédicos, em que se tem uma 

visão mecanicista e de partes inter-relacionadas, evidenciando o currículo apresentado de 

forma fragmentada, valorizando os atendimentos individuais, em que prioridade nesse modelo 

é a aquisição de teorias, com pouca valorização da prática e autonomia do aprendizado. 

Confirmam que um novo modelo de formação precisa contemplar em sua estrutura curricular, 

o conceito amplo de saúde, favorecendo os diferentes saberes e práticas.  

Essas propostas de mudanças são destacadas nas novas DCN’s, em que essa 

valorização do aprendizado a partir das prática e inserção no cotidiano dos serviços gerando 

mudanças no processo de trabalho e autonomia da aprendizagem é fundamental no processo 

de formação do aluno, porém Teles e Arce (2015), mostram que os problemas da 

fragmentação da formação em saúde ainda são verificados. As mudanças que vem ocorrendo 

no currículo da fonoaudiologia permitem a continuidade da fragmentação pela forma 

desarticulada que esse processo acontece, dificultando a inserção em cenários 

interdisciplinares.  
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           Heckert e Neves (2007) evidenciam que o conceito de formação que se deseja vai 

contrário às especialidades, que potencializam as hierarquias, busca-se então, valorizar os 

processos de formação pautados nas ações produtoras de saúde, que traz o conhecimento 

como efeito da prática.  

Roza et al. (2014) diz que pensar a formação com esses conceitos é poder produzir 

subjetividade, práticas que gerem mudanças e problematizações. Processo de formação é 

aprendizagem continua, estabelecendo formas de atuação que contemplem as necessidades 

variadas do processo de cuidado.  Heckert e Neves (2007) entendem que não se trata de 

discutir modelos ideais e sem relação com as práticas cotidianas, e sim pensar a formação 

num ethos integral e indissociável entre cuidar, gerir e formar.  

Integrar ensino-serviço, a partir da vinculação entre gestores, professores e alunos, 

visa, qualificar a formação e auxiliar no desenvolvimento do serviço. É fundamental que a 

formação esteja pautada em práticas e organização do trabalho, pautadas na problematização 

dos processos de trabalho e do cuidado. A fonoaudiologia, mesmo com sua inserção na saúde 

pública desde os anos 80, apresenta baixo envolvimento com as políticas públicas de saúde, 

apresentando em modelo de clínica reabilitadora, evidenciando a necessidade de formação 

pautadas nos aspectos políticos sociais, deslocando o eixo formativo individual e reabilitador 

(LEMOS, 2012). 

As discussões sobre o tema evidenciam a grande dificuldade de efetivação deste 

conceito. Mostra o grande afastamento entre o serviço e as instituições de ensino, com pouco 

diálogo e limitação de ações, gestão, organização e participação do usuário. Essa dificuldade 

surge no planejamento e corresponsabilizações do processo, na articulação com trabalhadores 

do serviço que se sentem sobrecarregados com a presença dos alunos, que colocam a relação 

teoria e prática como um elo importante para a diminuição da fragmentação do ensino, pelo 

prévio planejamento de ações pelas instituições desconsiderando o serviço e queixas das 

instituições do modelo tecnicista e de produtividade adotado pelos serviços. As práticas na 

formação precisam estar pautadas nas experiências do indivíduo, tanto no âmbito da 

universidade como da vida (TELES; ARCE, 2015). 

Assim, a partir do momento que essa integração acontece efetivamente, existe a união 

entre os envolvidos, diminui-se a distância entre ensino e cuidado, favorece a integração 

ensino-serviço consolidando o SUS (LEMOS, 2012). 

Roza et al. (2014) considera que constituir rede transdisciplinar, em busca de 

diferentes modos de trabalhar, desestabiliza as disciplinas, em que os campos de saberes não 
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são privilegiados, e sim as relações entre os sujeitos que se destaca. Esses modelos são 

evidenciados pela PNH e reafirma os conceitos do SUS, potencializando a descentralização, a 

autonomia e a responsabilização. O apoio vem com a função de operacionalizar os serviços de 

saúde pensando na cogestão, assumindo também a função de qualificador das ofertas clínicas 

e ampliação da grupalidade.  O apoiador tem o trabalho de dar suporte às mudanças, a partir 

da articulação de conceitos e tecnologias, fortalecendo os processos de trabalho.  

O olhar diferenciado do cuidado e da coletividade traz uma melhor concepção da 

integralidade, criando maior relação com a teoria a partir de práticas integrais do cuidado, 

extrapolando os limites que as especialidades impõem. Alunos entendem formação como 

construção do saber a partir de vivências realizadas na graduação e no dia a dia, sendo de 

grande valia a relação teoria e prática, não valorizando apenas a transmissão de 

conhecimentos técnicos (ROZA et al., 2014). Evidencia-se a necessidade de criação de 

espaços interdisciplinares de atuação e vivências, fortalecendo a discussão de reorganização 

na formação profissional com inter-relações curriculares, dissolvendo a fragmentação 

(TELES; ARCE, 2015).  

Entende-se assim, que a integração ensino-serviço é fundamental para transformação 

na formação e construção da identidade profissional desse aluno. Estar nos serviços desde o 

início da graduação possibilita o desenvolvimento de um olhar crítico e reflexivo sobre o 

cuidado, produzindo mudanças na conduta diante do outro. O estágio em fonoaudiologia 

busca trazer essa reflexão da prática e sua contribuição para a formação a partir do momento 

que o aluno vivencia situações reais e problematizam sobre ela na tentativa de ser resolutivo e 

responsável, trazendo humanização ao processo de saúde.  
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4- METODOLOGIA    

 

4.1 – CENÁRIO DA PESQUISA  

 

É uma pesquisa descritiva-qualitativa, por objetivar proximidade com as situações 

vivenciadas, nesta pesquisa, o objetivo é compreender o impacto do Estágio em 

Fonoaudiologia Institucional (Componente Saúde Coletiva) no processo de formação em 

saúde e na construção da identidade profissional dos egressos do curso de Fonoaudiologia da 

UFF. A pesquisa também apresentou levantamento bibliográfico, e coleta de dados através da 

técnica de grupo focal, que considera as relações simbólicas entre os sujeitos e os temas 

abordados na pesquisa descritiva, que promovem o debate das diversas concepções e 

percepções sobre o tema abordado (NETO; MOREIRA, 2002)  

A pesquisa ocorreu a partir da realização de um grupo focal com egressos (formandos 

2017.2) do curso de fonoaudiologia de uma Universidade Pública, que se disponibilizaram a 

responder quatro grandes perguntas abordando os temas acolhimento, formação em saúde, 

apoio institucional e processo de trabalho, a partir das vivências realizadas no Estágio em 

Fonoaudiologia Institucional (componente Saúde Coletiva) que acontecem em diferentes 

cenários da rede de Atenção à Saúde de um Município da Região Serrana, sendo eles, a 

Clínica Escola de Fonoaudiologia, CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), CAPSi (Centro 

de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil), uma Policlínica e uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS). 

Foram convidados a participar do grupo focal alunos do 9º período do curso de 

fonoaudiologia de uma Universidade Federal que haviam finalizado a disciplina “Estágio 

obrigatório em fonoaudiologia institucional (componente saúde coletiva)” ministrada em dois 
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períodos (8º e 9º). Foram convidados 15 alunos, porém o grupo contou com a participação de 

8 alunos, todos do gênero feminino, entre 22 e 29 anos que se disponibilizaram a participar. 

O recrutamento para o grupo focal se deu a partir de uma carta convite aos 

participantes convidados para o grupo focal, enviados por e-mail, juntamente com o TCLE e 

as questões norteadoras da discussão para leitura prévia.  

O mesmo procedimento foi feito em um segundo momento devido à necessidade de 

mudança da data de realização do grupo focal. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o parecer de 

aprovação 2.086.912, garantindo desta maneira o cumprimento das especificações éticas e 

legais contidas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012). 

O presente estudo não apresenta riscos significativos, podendo ocorrer algum 

desconforto ao longo da realização dos grupos focais, com duração de aproximadamente 1 

hora,   e que ao longo deste processo foram tomados os devidos cuidados para que o 

participante tenha assegurado  o direito de interrompê-lo, sugerir pausas, a fim de garantir que 

se sinta confortável na condição de participante da pesquisa; garantindo ainda sigilo e 

privacidade durante todo o período da pesquisa e na divulgação de seus resultados. 

 

4.2 – TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

4.2.1 – GRUPO FOCAL  

Para garantir a coleta de informações necessárias a construção deste trabalho, foram 

consideradas algumas etapas para se obter o consentimento dos participantes antes da 

realização do grupo focal, que se caracteriza por uma entrevista em grupo, usado em 

pesquisas qualitativas, que visa a coleta de informações a partir da interação entre os 

participantes. Através dele, é possível coletar dados detalhados sobre os temas específicos 

determinado pelo pesquisar, que estabelece os critérios de formação do grupo, cabendo a ele 

também estabelecer um ambiente favorável a realização do grupo, propiciando as relações 

entre os participantes. O grupo focal favorece um debate democrático e acessível nos temas de 

interesse, é fundamentado em uma relação de horizontalidade entre os participantes (TRAD, 

2009). 

Para a realização do grupo focal, uma carta convite foi enviada por e-mail juntamente 

com o TCLE para que fosse feito uma leitura prévia do termo (enviado em 2 de outubro de 
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2017), visto que o grupo focal havia sido agendado para o dia 10 de outubro de 2017 às 

16:30hrs.  

Não foi possível realizar o grupo focal neste dia, pois imprevisto de horários surgiram 

impossibilitando a realização do mesmo. O espaço que seria realizado o grupo demorou para 

ser liberado, atrasando o início do grupo em 1 hora. Com isso os participantes não puderam 

permanecer para que fosse realizado o grupo já que haviam se programado com as 

informações do convite (ex.: horário de ônibus e outros compromissos). A partir disso, foi 

acordado entre pesquisadora e participantes uma nova data e horário na tentativa de evitar 

novas situações que impeçam a realização do grupo. 

Foi enviado novo convite aos participantes com nova data e horário na expectativa de 

mais pessoas poderem participar (convite enviado em 11\10\2017). 

O grupo focal aconteceu no dia 17 de outubro de 2017 às 17hrs.  Com a presença de 8 

egressos do curso de fonoaudiologia da UFF (formandos 2017.2) que se dispuseram a 

participar respondendo à 4 grandes questões sinérgicas que buscam entender as conexões 

entre humanização, apoio e formação a partir das seguintes questões:  

 a) articulação de saberes e práticas fonoaudiológicas e suas interfaces com a produção 

do acolhimento; 

 b) vinculação e articulação entre as atividades (teórico/práticas desenvolvidas ao 

longo do Estágio) e as estratégias e práticas profissionais utilizadas por eles no cotidiano dos 

seus processos de trabalho; 

 c) utilização da estratégia de Apoio institucional enquanto produtora de aprendizagens 

críticas e reflexivas e por último  

d) apropriação do Apoio institucional enquanto dispositivo de transformação de 

saberes e práticas do trabalho em saúde (do próprio fonoaudiólogo e das diferentes equipes 

que ele atua).  

O grupo, com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos, iniciou com a apresentação 

do roteiro para realização do grupo focal, com informações relevantes para o bom 

desenvolvimento do grupo, como a assinatura do TCLE, autorização para gravação do áudio, 

função dos participantes e apoiadores da pesquisa e as regras para a condução do grupo, 
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seguido do recolhimento dos TCLE assinados e início das discussões a partir das perguntas 

norteadoras.  

Após estes esclarecimentos, e o recolhimento dos TCLE assinados, deu-se início às 

17:25hrs o grupo focal com a primeira pergunta “Pra você como se dá a articulação entre os 

conhecimentos teóricos e a prática fonoaudiológica no processo de acolhimento?”, as 

discussões duraram 25 minutos e teve a participação de todos os convidados. Foram 

ressaltados temas como acolhimento ao usuário, do usuário e da equipe com o estagiário; a 

compreensão do sujeito e de suas demandas; e a humanização do atendimento. 

  A segunda questão, “ Como essa articulação entre a teoria e pratica, contribui para 

construção de sua identidade profissional?” , também com duração aproximada de 25 

minutos, evidenciou nas discussões pontos relacionados a forma fragmentada que é feito a 

articulação entre a teoria e a prática; a dificuldade de transição entre os diferentes cenários de 

atuação fonoaudiológica; a percepção do sujeito além da patologia; a compreensão de que a 

teoria passa a fazer sentido com a prática; e a importância da mediação do professor \ 

supervisor para o estabelecimento dessa relação.  

Observou-se que na questão 3, “ Na sua opinião como  as estratégias de apoio 

institucional, desenvolvidas no Estágio de Fonoaudiologia Institucional contribuem  para sua 

aprendizagem  crítica e reflexiva?”, durando em torno de 10 minutos, tiveram destaques a 

dificuldade do trabalho em grupos terapêutico; a ampliação da visão das práticas em saúde; a 

necessidade do olhar diferenciado para os diferentes cenários de atuação; assim como a 

percepção do trabalho em conjunto.  

Finalizando o grupo focal, com duração de 15 minutos, a questão 4 “ De que maneira  

as práticas do apoio institucional contribuem para a construção  do seu processo de trabalho 

enquanto futuro fonoaudiólogo?” trouxe para o debate a importância da autonomia do aluno 

em seu processo de aprendizado; as diferentes experiências trazendo diferentes percepções 

sobre o campo e atuação;  e como todos esses momentos, desde a teoria, contribuíram para a 

construção da identidade profissional de cada um. 

O grupo focal contou com a participação da pesquisadora como mediadora do grupo e 

com auxílio de 3 pessoas envolvidas com o projeto, como apoiadores do grupo, que fizeram 

anotações de pontos destacados durante a realização do grupo que contribuíram para a análise 

dos dados e para levantamento dos temas que foram discutidos.  
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4.3 - TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A metodologia de análise dos achados nos grupos focais ocorreu a partir da análise 

temática e buscou descobrir os núcleos de sentido visado, a partir da construção de unidades 

de significação, categorização das narrativas e registro das temáticas e temas elaborados 

previamente e emergentes, seu resultado foi compreendido enquanto um processo social e de 

conhecimento multideterminado que ganha contornos específicos de acordo com os processos 

comunicacionais envolvidos (MINAYO, 2003; 2007). 

A análise ocorreu seguindo três movimentos: Pré-análise, com organização do que vai 

ser analisado; exploração do material por meio de várias leituras a partir de processos 

sistemáticos de triangulação das informações obtidas; e, por último, classificação e agregação 

dos dados, organizando-os em categorias teóricas ou empíricas possibilitando a elaboração de 

um texto que seja fiel aos achados do campo, contextualizado e acessível capaz de transmitir 

informações concisas, coerentes e, o mais possível, fidedignas, configurado numa síntese 

(MINAYO, 2012). 

 Os dados produzidos no grupo focal foram gravados e transcritos respeitando de forma 

fidedigna o que foi falado, assim como o sigilo da identidade a partir da atribuição de nomes 

de flores aos participantes da pesquisa.  

 

4.4 – SÍNTESE DO ESTUDO  

  

Os dados desta pesquisa foram levantados através de uma discussão a partir de quatro 

grandes temas disparadores, sendo eles acolhimento, apoio institucional, formação e processo 

de trabalho, a respeito do impacto das vivências em diferentes cenários da rede a partir do 

estágio em fonoaudiologia institucional em sua formação e construção da identidade 

profissional. Após esse análise e transcrição dos dados foram identificadas categorias 

analíticas, sendo elas, humanização da atenção, apoio institucional e formação em saúde. Em 

seguida, foram identificadas as categorias empíricas e organizadas no quadro abaixo (quadro 

1):  

 

Quadro 1: categorias analíticas e empíricas 
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5- RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Para fins desta dissertação, foram organizadas três categorias analíticas, sendo eles 

humanização da atenção, formação em saúde e apoio institucional, com suas respectivas 

categorias empíricas para discussão, dentre eles estão o acolhimento, subjetividade, 

humanização do atendimento, integralidade do cuidado, atuação em equipe multidisciplinar e 

percepção da prática (quadro 1). 

 

Humanização da atenção 

Considerando a criação de diversos dispositivos para o enfrentamento das dificuldades 

cotidianas da rede, tem-se no acolhimento, uma ferramenta que qualifica o acesso e oferece 

resolutividade. Surge como uma diretriz da Política Nacional de Humanização do Ministério 

da Saúde e tem como alguns de seus princípios: o atendimento universal e resolutividade; 

reorganização de processos de trabalho, saindo do modelo centrado no médico para a equipe 

multiprofissional, com responsabilização pelo usuário e escuta ampliada; e a qualificação da 

relação entre usuário e trabalhador (BARROS et al., 2014). 

Diversas concepções surgem sobre o acolhimento, como instrumento de triagem, 

funcionando como porta de entrada do serviço; enquanto “ato de acolher” em diferentes 

espaços e momentos da rotina humanizando as relações entre usuários e trabalhadores; como 

um analisador do processo de trabalho, observando a assistência realizada ao usuário; 

estabelecimento de vínculo a partir da escuta ampliada, responsabilização do cuidado e 

resolutividade; além do reconhecimento da singularidade do usuário criando um ambiente 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO APOIO INSTITUCIONAL FORMAÇÃO EM SAÚDE

Humanização Apoio institucional Percepção da prática 

Acolhimento Conceito de saúde coletivo Integração ensino e serviço

Escuta ampliada e olhar diferenciado Relação teoria x prática Fragmentação da atenção e da formação 

Subjetividade do usuário Construção da identidade profissional Processo de trabalho

Integralidade do cuidado Aprendizagem a partir das vivências 

Transversalização do cuidado 

Equipe multidisciplinar 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

E
M

P
ÍR

IC
A

S



42 

 

 
 

agradável e de confiança (PEGARORO; BASTOS, 2017; ANDRADE; FRANCO; 

FERREIRA, 2007).  

A dificuldade em compreender o conceito de acolhimento está presente desde a graduação 

como mostra Hortência, que teve “muita dificuldade em conseguir utilizar os conhecimentos 

teóricos pro acolhimento no estágio” e que mesmo tendo “toda experiência teórica sobre 

como acolher o paciente, (...) é muito difícil”, e acredita que “ainda não tinha preparação” 

par lidar com essa temática. Rosa relata que “nas aulas que falam de acolhimento, que você 

não pode ver a doença ou o problema, que você tem que ver o ser humano como um todo: 

não, ele é um ser humano!”.  Violeta complementa esse momento relatando que “A minha 

concepção sobre o paciente, é o que eu achei na minha avaliação, mas e o que é mais 

importante pra ele? O que vai afetar, o que tá afetando na vida dele?”    

Mesmo com divergências em relação ao conceito de acolhimento, é possível perceber que 

existe insegurança nos encontros, e que é preciso entender a necessidade do outro, não apenas 

realizar uma identificação diagnóstica.  

Hoje, as relações entre os sujeitos nos espaços de saúde, muitas vezes carecem de 

conceitos como responsabilidade e acolhimento, respeitando os direitos a saúde O 

acolhimento é apontado como possibilidade de mudança no processo de trabalho na tentativa 

de atender a todos que buscam pelo serviço de saúde (ALMEIDA; FURTADO, 2006). 

(CELÍN; GOBBI; LEMOS, 2011). 

Violeta compreende essa mudança no processo de trabalho, pois entende que “não é só 

você fazer uma terapia, é você acolher o paciente”, e complementa que “(...) no institucional, 

as vezes a gente não conseguia fazer as nossas oficinas que a gente ia fazer naquele dia, que 

a demanda que eles traziam pra gente era maior que a oficina, era mais acolher. A gente não 

deixou de fazer a terapia, a gente fez, a gente fez o acolhimento”.  

Rosa  confirma essa sensação  de não cumprimento dos objetivos quando diz “ a gente 

pensa que se a gente não tiver fazendo aquela terapia bonitinha, chega aqui com o papel, vou 

fazer o jogo tal e tal, se eu não fizer aquilo eu não tô fazendo terapia”, assim como 

Margarida, que entende “ essa questão do acolhimento é muito interessante porque, eu fiquei 

um tempo aqui olhando pra pergunta e pensando, é que a gente acha que vai chegar no 

estágio e vai acolher o paciente, mas na minha experiência , não é só a gente acolher o 

paciente, é muito mais. “ 

Liz faz uma relação com o momento que vivenciou quando diz que o “acolhimento era 

muito importante, porque, era a primeira vez desse paciente chegava até a clínica. Então eles 
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tinham tudo aquilo pra contar sabe, tanto que você precisa saber quanto de outras questões 

da vida deles, também era, era muito importante”, diz também que “Você saber colocar e 

dar o apoio, dar o acolhimento, mas também sem perder o foco, foi muito bom.” Esses relatos 

evidenciam uma mudança na forma de lidar com o outro, em se colocar, em ser acolhedor e 

resolutivo, pensando na subjetividade do usuário e no que é necessário para ele naquele 

momento, levando a uma ação mais humanizada.  

Implantar o acolhimento requer ressignificação do trabalho, em que todos acolham e 

sejam acolhidos, estabelecendo uma relação prazerosa entre usuários e trabalhadores, gerando 

mudança no processo de trabalho, e, por consequência, no modelo assistencial, tendo como 

pressuposto para reorganização do serviço a integralidade do cuidado, com foco no usuário e 

responsabilização (ANDRADE; FRANCO; FERREIRA, 2007), como Hortência nos mostra 

“Eu acho que com o tempo a gente foi aprendendo, criando vínculo com as participantes do 

grupo, e ai, veio o acolhimento de fato”. 

O olhar diferenciado do cuidado e da coletividade traz uma melhor concepção da 

integralidade, criando maior relação com a teoria a partir de práticas integrais do cuidado, 

extrapolando os limites que as especialidades impõem (TELES; ARCE, 2015). 

Margarida mostra seu crescimento com as vivências do estágio “eu acho que contribuiu 

muito, assim, pro meu crescimento profissional, pra ver outras estratégias, pra não ficar 

presa naquela questão de consultório, sabe? De você e paciente, eu faço exercícios pro 

paciente, e ele faz e melhora. É muito diferente, tem todo um contexto, né, pessoas 

envolvidas, cenários diferentes envolvidos, e que a nossa atuação pode ser em diferentes 

lugares \...\ não só como fonoaudiólogo, mas como profissionais de saúde também.” 

Rosa acrescenta sua percepção de que “em muitas instituições tem essa concorrente, tipo 

eu sou a minha caixinha, eu sou fono, então você não se mete e eu não me meto no seu, e a 

gente trabalha cada um no seu quadrado, isso não serve. Principalmente pra um lugar assim 

\...\”, e enfatiza “eu acho que os profissionais, eles têm que ter um pouco mais humildade e 

um pouco mais de companheirismo e trabalhar junto. E refletir que o que a gente tá fazendo 

ali é o bem do paciente, então a gente tem que fazer pelo paciente”. Violeta complementa que 

trabalhar em equipe, “as vezes não é fácil, porque depende da aceitação do outro 

profissional”. 

Os achados corroboram com a literatura, ao evidenciar a necessidade de articulação entre 

os envolvidos na produção de cuidado, a partir de uma assistência humanizada, com 
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estabelecimento de vínculo e responsabilidade, considerando o usuário e não apenas os 

conceitos e considerações de cada profissional isoladamente.  

Um dos desafios são os processos comunicativos, que vão além do entendimento do 

diálogo, e sim da capacidade de criar entendimentos pelos atos de fala, das relações diárias.  

Ter a capacidade de expandir os atos comunicacionais é a base para a autonomia do cuidado, 

gerando reconhecimento e implicação na produção do cuidado a partir de diferentes sujeitos 

(DESLANDES; MITRE, 2009). 

Hortência mostra que “olhando a realidade da UBS, né, que a gente fez, foi a falta de 

comunicação dos profissionais da UBS, e que falta comunicação. Eu acho que isso precisa 

muito ser trabalhado entre os profissionais, sabe, entre a equipe, porque tem muita gente que 

tá fazendo coisas legais lá, mas que essas coisas não chegam nos outros, sabe? Não dá pra 

fazer um trabalho articulado lá. \...\ a gente tinha que pensar em levar algumas estratégias 

pra esses lugares nesse sentido, de gerar comunicação entre a equipe de profissionais desse 

lugar, pra dar benefícios pros usuários”. 

 Rosa já relata um cenário dialógico diferenciado em que  “a gente tinha um pouco isso de 

se comunicar com outros profissionais \...\ mesmo a gente sendo só estagiário, a gente tinha 

voz, tanto que quando tinha reunião de equipe, eles faziam questão que a gente estivesse na 

reunião de equipe, e que a gente desse a nossa opinião sobre os pacientes que estavam no 

nosso grupo, sobre a instituição, então nossa  voz era importante lá mesmo sendo só 

estagiários, \...\  e eles fizerem um trabalho em equipe, quem vai ganhar é o paciente.” 

A diferença de cenário vivenciada por Hortência e Rosa, mostram como as relações entre 

profissionais refletem no dia a dia do serviço, em que são observadas boas propostas de 

atuação, mas sem articulação e diálogo entre os envolvidos, levando a uma atuação 

profissional isolada, e em  contrapartida, um cenário em que as relações acontecem 

proporcionando novas formas de se produzir cuidado, em benefício do usuário. 

Assim, a quebra da verticalização da organização serviço de saúde vem com a 

formação de uma equipe multiprofissional atuando no acolhimento, trazendo uma grande 

mudança no processo de trabalho. Criar espaços de escuta qualificada e individualizada, com 

foco no sujeito e suas necessidades, proporciona um atendimento humanizado, terapêutico 

(ALMEIDA; FURTADO, 2006; ANDRADE; FRANCO; FERREIRA, 2007).   
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A vivência de Violeta mostra que o trabalho em equipe “não é um encaminhamento para  

uma profissional como a gente vê na teoria, é a gente estar junto com ele, dividindo o mesmo 

espaço, mesmo com objetivos diferentes, mas com uma proposta de trabalho nova”, e 

exemplifica isso ao relatar que “Quando a gente chegou lá no CAPS, mudou totalmente esse 

meu modo de ver, a minha reflexão mudou, porque a gente se deparou com estagiários de 

psicologia, que a gente também trabalhou em conjunto com visões diferentes”. Margarida 

complementa dizendo “que a gente ouvia falar muito na graduação sobre a importância da 

equipe multiprofissional, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ver” e relata que foi 

“muito válido conviver com uma equipe multiprofissional” e que “ajudou a gente a lidar com 

o grupo, aprender assim, como lidar com o usuário”. 

Experimentar a atuação em equipe multidisciplinar faz refletir sobre o cuidado integral, 

em que os saberes profissionais se relacionam na construção de saúde para além da queixa ou 

patologia, mas para a qualificar a atenção, de acordo com a necessidade do usuário.  

Para isso, é necessário fortalecer a possibilidade de trabalho em equipe, de conexão de 

saberes e afetos, visto que tal constituição ainda não supera a fragmentação das ações, assim 

como na relação com profissionais de diferentes formações. Não existindo mobilização para 

mudança, para criar articulação que supere as rupturas existentes estabelecendo relações 

(SANTOS FILHO; BARROS; GOMES, 2009). 

A Política Nacional de Humanização evidencia a necessidade de se desenvolver 

programas humanizadores nas instituições de saúde. Mesmo existindo no SUS, diversos 

programas e ações com este tema, observam-se erros que verticalizam, fragmentam e 

banalizam esses programas (CELÍN; GOBBI; LEMOS, 2011).   

Rosa relata que “passava o tempo todo achando que ia ser ali, você e o paciente, você e o 

paciente, no institucional não, raramente é você e o paciente, é você e um grupo, é você e 

uma instituição, é você e outros profissionais”, mostrando que é possível diminuir essa 

verticalização da atenção, e acrescenta em sua reflexão que isso ainda não acontece na 

graduação porque “até quando você tem a disciplina de acolhimento, que a gente fazia 

aqueles teatros, era sempre o paciente, você fonoaudiólogo e um acompanhante, não tinha a 

dinâmica do local, que no institucional tem que ter”, Violeta aproveita o momento para 

complementar que “a gente tem que trabalhar em grupo, que a gente não tem só que pensar 

na nossa hipótese diagnóstica”, e que “embora seja difícil, a gente pode tentar. É isso, a 

gente pode tentar trabalhar em conjunto” trazendo assim, uma reflexão sobre a importância 

da atuação em grupo e sua potência na transformação dos processos de trabalho.  
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Formação em saúde 

A saúde só é produzida a partir da conexão de saberes, sejam elas acadêmicas ou culturais. 

Com isso, as ações de uma unidade de saúde não devem ser fragmentadas, pois são 

responsáveis pela saúde de forma integral (ALMEIDA; FURTADO, 2006), Margarida 

acredita que esse olhar diferenciado também é “(...)uma questão da formação que não nos 

prepara pra essa, ter essa visão mais ampla, visão mais geral da promoção de saúde” , 

Acácia também  traz essa percepção com o que vivenciou e reforça a fragmentação na 

graduação: “Lá é um trabalho muito assim, esse conceito que a gente tem de caixinha na 

faculdade. Lá na UBS é assim, é todo mundo no seu quadrado, ninguém se mete ali, sabe?”  

 Identifica-se a partir disso, a necessidade de mudanças ainda na graduação a partir de 

propostas que visem quebrar com essa fragmentação, para que as transformações cheguem 

aos serviços a partir das mudanças no processo de trabalho dos profissionais. 

Observa-se que a implantação dos conceitos da PNH ainda são um grande desafio, diante 

da resistência de profissionais que não aderem aos processos de mudanças, mantém a 

verticalização da gestão e demais características que fragilizam o trabalho e o trabalhador 

(ROZA et al, 2014). Essa perspectiva se estende a formação do fonoaudiólogo, sendo 

fundamental que este esteja baseadas em práticas e organização do trabalho, pautadas na 

problematização dos processos de trabalho e do cuidado (LEMOS, 2012).  

Para superar esse modelo, a fonoaudiologia tem discutido a formação, valorizando a 

formação generalista, reflexiva e humanista (TELES; ARCE, 2015), com práticas que se 

evidenciam nas relações com a construção do cuidado, no acolhimento, na gestão, na escuta 

qualificada (HECKERT; NEVES, 2007). 

As atividades propostas pelo estágio surgem para auxiliar no superação de modelo de 

formação, e fez com que os alunos refletissem sobre a construção de sua identidade 

profissional, Hortência diz “enxergar novas possibilidades da atuação do fono, que eu não 

conhecia, que eu ainda tenho dificuldade de enxergar, mas de olhar pra diferentes espaços, e 

perguntar o que que a gente poderia fazer pra contribuir nesses locais” 

Rosa afirma que “ poxa eu gostei mais de ser essa fono, que pode fazer grupo, que pode 

fazer uma coisa maior do que em clínica,” e confirma a fragmentação da formação relatando 

que “a gente é formado pra trabalhar em clínica, pra clinicar, a gente não é formado pra 

trabalhar na saúde coletiva.” Mostra também que a inserção no serviço ainda é difícil, assim 

como possibilidades de atuação em grupos terapêuticos, por exemplo:  “  A gente não é 
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formado pra ir pra uma instituição e ir trabalhar lá , porque a gente chega lá e não sabe se a 

gente está entrando, se a agente está sendo psicólogo, se está indo lá pra brincar, \...\ então a 

gente é ensinado a “ você vai sentar estudar um paciente, e vai sentar  “você não está lá pra 

trabalhar com grupo, com as questões de todo mundo, você não pode pensar em um paciente, 

eu tinha que pensar em todos os pacientes e trabalhar uma coisa que fosse benefício pra todo 

mundo, que a minha questão ali era, reinserir aquelas pessoas na sociedade, \...\ E isso não 

acontece, a gente chega aqui, na faculdade a gente é formado pra tratar patologia, é pessoas, 

eu aprendi a ser humana.”  

As alunas mostram como a olhar diferenciado precisa estar presente, não só com relação 

ao usuário, mas também ao pensar o território e as necessidades da comunidade daquele 

serviço, além de potencializar intervenções multidisciplinares e em grupos terapêuticos, que 

são pouco abordados durante a formação, sendo necessário vivenciar esses momentos na rede.  

Ao trazer o apoio como uma função na formação acadêmica proporcionou uma 

remodelação do lugar da academia e seu compromisso com a produção do conhecimento e do 

cuidado (MELLO; BOTTEGA, 2009). Liz evidencia que o “institucional da clínica, pra mim 

foi um divisor de águas na graduação. \...\pra mim contribuiu muito que parece que foi um , 

foi um meio termo, que me preparou muito pra clínica”  e relata que “ eu sai me sentindo 

preparada pra fazer um atendimento de qualquer tipo de paciente, que eu sei num primeiro 

momento o que eu preciso perguntar, qual são as questões básicas e daí for saindo outras 

coisas , porque vai vindo da fala das pessoas, ter essa atenção assim maior”, Rosa 

complementa a percepção de Liz e relata que “O institucional me trouxe isso: humanidade”,  

assim como Acácia, que também conseguiu sentir essa transformação com os experiências do 

estágio: “Eu me humanizei mais como profissional, né, com abordagens diferentes, me 

coloquei no lugar do outro de uma forma diferente.” Acácia complementa sua reflexão 

dizendo que “a questão do institucional, desse apoio, da saúde coletiva foi muito importante, 

pelo menos pra mim\...\ contribuiu muito, assim, por meu crescimento profissional, pra ver 

outras estratégias, pra não ficar presa naquela questão do consultório.”  

Em contrapartida, Hortência relata a dificuldade em lidar com esse conceito ao iniciar sua 

pratica : “ falando sobre o estágio institucional em si, a gente não tem essa bagagem teórica, 

então, sim a gente tem muita coisa de teoria na mente e que a gente, eu pelo menos tive 

dificuldade, ver sentido nele quando eu vim pra prática clínica, de conseguir ver da mesma 

forma que a gente aprende na faculdade, de conseguir me posicionar como terapeuta, e 

enxergar as coisas pra além do paciente, de livro né, paciente bonitinho de livro.” Acácia, 
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mesmo com a mudança que sentiu em sua forma de lidar com o outro, concorda com 

Hortência com relação ao iniciar as atividades ao dizer “que em momento nenhum a gente 

nem teve essa oportunidade de conhecer esse apoio institucional que a gente faz e muito 

menos saber da existência, de como são os estágios, em qual período a gente tá em cada 

estágio.” Hortência complementa sua fala dizendo que “no estágio institucional ainda acho 

que é uma situação ainda pior, porque a gente não tem essa bagagem teórica, de apoio 

institucional, da fono institucional. E aí você chega no ambiente e você não sabe qual seu 

papel nesse lugar.” Esse impacto ao iniciar as atividades do estágio reforçam a desvalorização 

dos conceitos utilizados pela saúde coletiva e suas relações com o cuidado integral.  

Os espaços de troca e diálogo na graduação são poucos ou até inexistentes, o que pode ser 

uma barreira quando esse profissional é inserido na rede, ao ser colocado a atender de forma 

interdisciplinar, evidenciando dificuldades por não terem vivenciado realidades distintas em 

sua formação (TELES; ARCE, 2015), como mostra Hortência “Que a gente fica muito 

restrito à prática que a gente teve, a realidade que a gente vivenciou. Acho que seria, hoje 

por exemplo, de estar ouvindo um pouquinho da realidade de vocês também tá agregando 

conhecimento \...\ Comunicação profissional que a gente estava falando agora, né? Que a 

gente não faz, nem entre a gente!” 

O estágio em fonoaudiologia institucional (componente saúde coletiva) possibilitou a 

vivência em diferentes espaços da rede, trazendo um olhar diferenciado para cada território, 

sendo necessário que o aluno refletisse sobre sua atuação e sobre a construção da identidade 

profissional que está em desenvolvimento neste período da graduação. Mesmo com os 

cenários apresentados, desafios e dificuldades precisaram ser enfrentados, inclusive entre os 

envolvidos no desenvolvimento do estágio, proporcionando maior articulação e diálogo entre 

alunos, trabalhadores, professores e gestores para que o aproveitamento e benefícios do 

estágio fossem maiores.  

 

Apoio Institucional 

Integrar ensino-serviço, a partir da vinculação entre gestores, professores e alunos, visa, 

qualificar a formação e auxiliar no desenvolvimento do serviço (LEMOS, 2012). 

Liz analisa seu processo de aprendizagem “eu nunca fui a aluna nota dez, sempre era a 

mediana, não reprovava, mas também não tirava notão, e ficava ali na média. E ai, vem esse 

medo de : nossa será que eu vou ser boa? ” e percebe que o estágio  “ foi o momento que eu 
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me encontrei, que eu vi, que eu  não precisava tirar as notas pra ser uma boa(...) né, pratica, 

e eu tive muito mais interesse de estudar agora do que antes quando era uma prova”.  

Assim como Liz, Margarida relata a importância do estágio em seu processo de 

construção profissional: “quando a gente entra no estágio, a gente vê o que que leva uma 

pessoa a fumar, não é porque ela quer fumar, é uma dependência, é uma doença mesmo. \...\ 

então acho que estar nesse estágio me faz ter essa sensibilidade. Eu não vou mais desse 

estágio em diante até a minha prática profissional, simplesmente chegar pro paciente e falar 

„não você tem que parar de fumar e ponto‟, (...) entender qual é o contexto familiar, qual é o 

contexto social, por que ele tá fumando, então faz a gente ter esse olhar mesmo diferencial 

nesse caso”. 

 Violeta também apresenta uma análise positiva das experiencias do estágio, diz que “Eu 

acho que se eu não tivesse pegado esse estágio no CAPS, é uma visão diferente da clínica, eu 

acho que faltaria, como a Margarida falou, na minha maleta um pedação de alguma área 

que eu gostaria de ter conhecido na minha formação \...\ experiência boa que eu teria 

deixado pra traz na graduação.” 

As discussões da integração ensino-serviço evidenciam a grande dificuldade de efetivação 

deste conceito. Mostram o grande afastamento entre o serviço e as instituições e ensino, com 

pouco diálogo e limitação de ações, gestão, organização e participação do usuário. Essa 

dificuldade surge pelo prévio planejamento de ações pelas instituições desconsiderando o 

serviço e queixas das instituições do modelo tecnicista e de produtividade adotado pelos 

serviços (TELES; ARCE, 2015). 

Acácia mostra essa defasagem pois “Eu acho que na nossa graduação, a saúde coletiva 

precisava de um espaço maior, uma valorização maior, que a gente vê muito nos primeiros 

períodos, e a gente não vê a importância da saúde coletiva. \...\, mas a gente vê que a 

realidade ali a gente precisa da saúde coletiva, e chega no institucional, gente, cadê a nossa 

bagagem de saúde coletiva?” A fala de Acácia mostra que a saúde coletiva não é valorizada 

durante a graduação, se restringindo apenas às disciplinas da área, não perpassando as demais 

áreas da fonoaudiologia. A visão de que é necessário conexão entre todas as áreas não é 

potencializada, e gera insegurança ao iniciar o estágio, como mostra Hortência: “É o primeiro 

contato que a gente tem com esse estágio, já começa por aí, da dificuldade inicial.  É o único 

estágio que a gente não tem preparação teórica pra vir. A gente é preparado a graduação 

inteira pra atender clinicamente, e quando a gente vai pro estágio institucional é uma coisa 
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muito mais ampla, a gente tem que pegar conhecimento de várias disciplinas que a gente fez 

diferentes, diferentes áreas, juntar tudo ... E da saúde coletiva” 

Violeta complementa que a “formação da gente não faz com que a gente não trabalhe em 

grupo, mas sentar na mesa atender o seu paciente, mas ali com aquela disciplina eu pude 

perceber que eu cheguei mais tranquila no estágio”, e evidencia a importância dessa relação 

para construção de seu processo de trabalho, impactando nos demais estágio e futuramente em 

sua atuação profissional.  

Tem-se no método Paidéia uma possibilidade de reformular os mecanismos tradicionais 

de gestão (BARROS, 2014), sendo usado em diferentes níveis de ensino, em que são 

combinadas discussões de casos, reflexões sobre a prática e materiais teóricos.  A 

metodologia aposta na capacidade de análise e cogestão dos profissionais envolvidos 

(OLIVEIRA; CAMPOS, 2017). Margarida relata que a experiência com o apoio “fez a gente 

refletir nossa prática”, e Rosa complementa essa reflexão ao dizer que “consegui me achar 

lá (no estágio institucional). Que eu podia agir mais, que não precisava ser aquela coisa tão 

quadrada. Tenho que ser uma fonoaudióloga quadrada, tenho que fazer isso assim. Não, eu 

vou fazer do meu jeito, utilizando de outros recursos pessoais meus, dentro do 

profissional(...), eu consigo hoje ver e analisar estratégias que consiga atingir a queixa do 

paciente, que hoje eu aprendi que é o paciente, a vontade do paciente, não a minha.” 

As vivencias, valorizadas no apoio, estão ligadas ao “aprender fazendo” que se destaca 

como principal ferramenta para formação de apoiadores. Acredita-se que o trabalho 

interdisciplinar deveria fazer parte da formação em saúde, promovendo articulação da prática 

e gestão para promover mudanças, ressignificando a prática, propondo aprendizagem por 

meio de vivências, tendo a formação pedagógica aliada às políticas públicas e subjetividade 

dos sujeitos (OLIVEIRA; CAMPOS, 2017).  

Essa visão é confirmada por Violeta quando diz que “a prática, na minha opinião, ela 

ainda sobressai ainda, (...) a teoria te dá a base, mas a pratica molda essa teoria de acordo 

com o que você vai ver no dia a dia”, da mesma forma que Margarida exemplifica essa 

aprendizagem na prática ao comparar seu aprendizado teórico e sua vivência ao relatar que 

“na disciplina teórica são tantas coisas que a gente se preocupa...são aquelas disciplinas 

básicas né... vem as disciplinas especificas, vem as patologias, e a gente fica dentro daquela 

caixinha. Quando a gente chega no estágio, a gente ainda tá muito dentro da caixinha, então 

ah, quando o supervisor fala “ah hoje vocês vão tocar o grupo”. Tipo, dá um mini infarto 

(risos) e como que eu vou fazer isso? aí tá, a gente vai, se prepara, toda aquela dinâmica, a 
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gente se programa tudo, fala assim “vai bombar!”. Aí o grupo tem uma hora, em cinco 

minutos a dinâmica já se esgotou, o que que você vai fazer? você está sozinho na sala, só 

você e o grupo... E a gente só aprende isso não prática.” 

Rosa complementa relatando que “... nunca fui lá muito boa na teoria... quando eu 

estudava a teoria eu não conseguia ver aquilo, eu falava assim... eu lia, lia e tá , não tá 

fazendo sentido nenhum pra mim, ai eu passava, quando eu comecei a ver a prática, eu já fiz 

ao contrário, eu já comecei a conseguir encaixar aquilo que falavam pra mim dentro do 

paciente”.  

Já Acácia, traz uma reflexão sobre o processo de formação e mostra importância da 

relação da saúde coletiva durante toda graduação, dizendo  “que poderia ter sido trabalhado 

mais, assim nas disciplinas e tal, pra isso ficar mais ... pra isso ficar mais enfatizado ainda, 

porque nem todo mundo às vezes pegou essas questões, né.\...\ então assim o institucional é 

um estágio pra gente abrir a mente assim, do que que a gente pode fazer, dessa construção 

do nosso papel em lugares que a gente nem imaginava.”  

 Iris complementa percepção, pois, entende que “isso não é falado, é como se falassem 

assim: vocês têm que saber tudo! Vocês têm que chegar lá e tem que saber! Você tem que está 

com o paciente, fazer uma anamnese, você já tem que saber identificar o que que ele tem, pra 

fazer, aplicar um protocolo... e não é bem assim, não é!” 

São esses momentos e reflexões que fortalecem a construção do conhecimento, e reforçam 

a necessidade de integrar ensino-serviço, potencializando as rotinas dos serviços, 

apresentando uma formação baseada nas políticas públicas, formando no SUS e para o SUS.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Os conceitos envolvidos na humanização do atendimento, evidenciado a partir da 

Política Nacional de Humanização, trazem como questionamento para a prática o atendimento 

universal e resolutivo, organização dos processos de trabalho, valorização de equipes 

multiprofissionais, tanto no acolhimento como nas práticas terapêuticas, e a qualificação das 

relações entre todos os envolvidas na produção do cuidado, englobam a atuação dos 

fonoaudiólogos, como profissionais de saúde responsáveis também pelo cuidado integral do 

sujeito. Essas concepções precisam estar presentes desde a formação, já que esse momento 

refletirá diretamente na atuação profissional futura, na construção do processo de trabalho de 

cada um, consequentemente na forma como o serviço funciona. A vivência em diferentes 

cenários pelos alunos neste estágio proporcionou a construção crítica de sua formação e 

identidade profissional por meio da imersão em práticas cuidadoras em saúde com foco no 

sujeito integral, porém evidenciou situações que precisam ser repensadas ainda na graduação, 

na busca por melhores relações interpessoais, possibilitando as mudanças no processo de 

trabalho necessários para uma reformulação do modelo assistencial, a partir da humanização 

das relações, com atenção digna e responsável com estabelecimento de vínculo e acolhimento 

ao usuário. A formação em saúde reforça o atendimento fragmentado existente no SUS, não 

apresentando esse olhar diferenciado para a atenção e o cuidado em saúde.  

A dificuldade em compreender alguns conceitos são evidenciados na hora de colocar 

em prática a teoria aprendida, gerando uma insegurança ao pensar a identidade profissional 

que está se construindo. O apoio institucional surge como uma ferramenta para quebrar a 
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fragmentação do serviço. A resistência à mudanças não se apresenta apenas no serviço em 

saúde, mas também na formação, em que a problematização do trabalho e do cuidado não 

estão em evidência.  

 O estágio em fonoaudiologia institucional vem como uma contribuição para a 

reformulação da formação, comprometidos com o cuidado em saúde, aproximando o serviço 

da academia, relação esta ainda distanciada pelo pouco diálogo entre os envolvidos e 

limitações de ações da gestão.  

Este trabalho mostra o quanto a inserção do aluno no ambiente do SUS ainda em seu 

período de formação pode ser importante para construção de sua identidade profissional ao 

apresentar diferentes possibilidades de atuação fonoaudiológica, por ser uma área que está 

presente nos diferentes níveis de atenção à saúde e podendo fazer parte de diversos programas 

na rede, incluindo a presença no acolhimento, trazendo para sua construção o olhar ampliado 

e a escuta qualificada,  contribuindo para organização da porta de entrada e responsabilização 

pelo cuidado.  

É perceptível a partir das falas dos participantes, que a graduação forma para a clínica, 

não para atuar no SUS, e que não existe relação entre as disciplinas das demais áreas da 

fonoaudiologia com a saúde coletiva, potencializando uma visão fragmentada do cuidado, 

sem foco no sujeito, mas nas hipóteses diagnósticas. A valorização da saúde coletiva na 

graduação surge na prática, quando percebem que seus conceitos são fundamentais para 

atuação profissional. 

A teoria precisa ser experimentada na prática, articulando disciplina e pedagogia com 

as políticas públicas em saúde. O apoio institucional valoriza o “aprender fazendo”, 

confirmado pelos participantes quando relatam que as vivências nos diferentes espaços de 

atuação na rede foram essenciais para a compreensão da teoria estudada, percebendo que 

essas experimentações em muitos momentos estava para além da teoria, que seria uma base 

para construção do processo de aprendizagem a partir da prática.  

O estágio, ao valorizar a prática, por meio de propostas que envolvem acolhimento ao 

usuário, atendimento multidisciplinar e grupos terapêuticos evidenciam o movimento 

necessário e atual de aproximação da formação com a rede de atenção à saúde do SUS, a 

percepção diferenciada da construção da identidade profissional, além de identificar novas 

possibilidades de atuação fonoaudiológica, para além do consultório e da visão fragmentada 

do sujeito, trazendo a humanização do cuidado, a subjetividade e integralidade do sujeito 
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como  maiores aprendizados a partir das experiências do estágio, afirmando a necessidade de 

formação para o SUS e no SUS. 

 As experiencias de atuação em grupo terapêutico surgem como estratégia de 

mediação das relações, em que a palavra circula e contribui para construção subjetiva do 

sujeito, que se coloca em relação e leva a reflexão sobre a importância da atuação em grupo 

como proposta terapêutica, não apenas com objetivo de diminuição de filas de espera, cada 

vez maiores, para atendimento terapêutico. A presença desses alunos em diversos espaços fez 

com que diferentes situações viessem à tona, uma delas foi a convivência com equipe 

multiprofissional, mostrando que é possível fazer terapia fonoaudiológica com foco no 

sujeito, não apenas na patologia, pensando no bem-estar e qualidade de vida daquele 

usuário\paciente. Esses momentos proporcionados pelo estágio, são pouco observados tanto 

nos serviços quanto na graduação, e nos mostram que os esforços para integrar serviço-

ensino-comunidade tem apresentado impacto significativo na construção da identidade 

profissional dos alunos que passam por essa experiência, sendo considerado por eles como 

“ferramenta” para futuras intervenções fonoaudiológicas e tornando-os profissionais mais 

humanizados.  

A fonoaudiologia precisa estar envolvida no processo de mudança dos serviços de 

saúde, e apresentar desde a graduação envolvimento com as políticas públicas de saúde, 

valorizando uma formação generalista, reflexiva e humanizada, através de práticas de 

construção do cuidado, com acolhimento, escuta ampliada, vínculo e resolutividade.  
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7- PRODUTO: 

RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA A PARTIR DE 

PRÁTICAS DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

A promoção da saúde envolve uma área conceitual que implica mudanças profundas de 

valores sociais, políticos e culturais, levando a um processo de transformação social, do 

trabalho e da construção de políticas públicas. Envolve também um processo de 

transformação nas concepções da sociedade para melhora na qualidade de vida, em busca de 

um bem estar social. Promover saúde significa, criar estratégias integrais e intersetoriais 

direcionas aos diferentes sujeitos sociais e suas valorizações culturais e sociais, voltadas para 

a historicidade e condições de vida da comunidade. Os conceitos da promoção de saúde 

trazem uma reflexão sobre a atuação dos  profissionais para exercer uma prática mais 

humanizada e interdisciplinar com objetivo de superar os modelo tecnicista predominante na 

assitência. E para isso a  formação precisa estar articulada com as políticas públicas 

desenvolvendo habilidades e competências para atuar no SUS (CASANOVA; MORAES; 

MORENO, 2010). 

As instituições de ensino no campo da saúde auxiliam no movimento necessário de 

mudança no ensino e na prática, ao enfrentar questões voltadas a saúde pública brasileira. 

Nesta área, os currículos sofrem grande influência dos modelos biomédicos, em que se tem 
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uma visão mecanicista e de partes inter-relacionadas, evidenciando o currículo apresentado de 

forma fragmentada, priorizando os atendimentos individuais. A prioridade nesse modelo é a 

aquisição de teorias, com pouca valorização da prática e autonomia do aprendizado. Um novo 

modelo de formação precisa contemplar em sua estrutura curricular, o conceito amplo de 

saúde, favorecendo os diferentes saberes e vivências (CARDOSO et al.,2018). 

 Historicamente, a fonoaudiologia tem sua atuação restrita a clínica assistencial e 

reabilitadora, centrada no indivíduo, pautadas no modelo biomédico, valorizando o 

conhecimento técnico-científico, desconsiderando os determinantes sociais que envolvem 

esses sujeitos e comunidade. A construção histórica da profissão ainda é muito marcada pelo 

tecnicismo, com grande aproximação com a medicina, ficando evidente a necessidade e 

desafio da fonoaudiologia em promover mudança nesse cenário e nas concepções sobre o 

tema, adequando a ensino às políticas públicas, reformulando seus processos de trabalho 

(ARCE, 2014; CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010). 

Essa caracterização da clínica fonoaudiológica, se deu pelo excesso de demanda nos 

serviços e a escassez de profissionais, fazendo com que o perfil de atendimento fosse de 

acordo com o perfil de formação, priorizando casos de rápida resolução e menos investimento 

terapêutico, e não de acordo com as necessidades identificadas. Essa prática prioriza 

atendimentos clínicos individualizados e longos, sem possibilitar orientações gerais, e 

proporcionando uma prática não acolhedora dos sofrimentos. Evidencia-se assim, a 

necessidade de mudanças na prática clínica na busca por ações reestruturadoras dessas ações, 

buscando a interdisciplinaridade e a rupturas de práticas fragmentadas. A criação de espaços 

para viabilizar propostas coletivas e qualificadas para debates e reflexão de novos arranjos 

clínicos é fundamental para horizontalizar as relações e atuações clínicas (ARCE, 2014).  

A assistência fonaoudiológica inicialmente oferecia atendimentos clínico e individual, e 

aos poucos foi aumentandosua inserção na saúde pública. Seu foco inicial era evitar o 

agravamento de quadros ja estabelecidos ou reabilitar as patologias, com pouca presença de 

ações voltadas para prevenção e promoção de saúde.  A fonoaudiologia passa a atuar na 

promoção de saúde mas ainda de forma a alcançar doenças e não sujeitos. Essa percepção 

restrita do processo de saúde e com currículos organizados em disciplinas isoladas, o aluno 

precisa se especializar mais rapidamente. Sua presença em equipes multiprofissionais do 

serviço público exigiu uma qualificação profissional para atendimento na atenção básica, 

visto que as práticas vigentes naquele momento eram distanciadas da realidade dos processos 
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de saúde, com acesso dificultado. A inserção da fonaoudiologia na saúde publica ainda é 

recente e com pouco desenvolvimento (CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010).   

A fonoaudiologia, a partir de uma influência biomédica, se tornou tecnicista, desvinculada 

da complexidade do sujeito e da humanização do atendimento, consequentemente, o currículo 

se tornou esvaziado dessas práticas. No final dos anos 1990, iniciou-se o resgate da formação, 

com a inserção de outras áreas, permitindo a reflexão da prática profissional  para adequação 

e transformação social. Mudar a formação demanda a adoção de currículos interdisciplinares e 

que desloquem o eixo da formação, centrada no indivíduo, para uma formação 

contextualizada, pensando nos aspectos sociais, econômicas e culturais da comunidade, de 

forma que os profissionais consigam enfrentar os problemas nos diferentes cenários. Para 

inserir a fonoaudiologia na saúde pública, é preciso estar no SUS, com as atuais propostas de 

reflexão da formação, busca-se um dialógo com outras áreas da saúde para embasar suas 

ações (CARVALHO, 2009; CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010). 

 

O impacto da formação tecnicista ao receber a demanda fonoaudiológica no serviço 

também reproduz esse modelo. A fonoaudiologia recebe usuários que chegam através dos 

encaminhamentos de outros profissionais da área da saúde, por profissionais da educação e 

também os pacientes de livre demandas, que mesmo sem encaminhamentos específicos 

buscam por auxilio em alguma situação que esteja vivenciando. A oferta de fonoaudiólogo na 

rede não supre a demanda atual, com isso os serviços que contam com presença desse 

profissional são poucos, fazendo com que o usuário precise percorrer por vários locais até que 

encontre, e mesmo que o encontre, não é garantia de ser atendido ou sequer orientado.  

O fato de ainda existirem conflitos com relação ao conceito de acolhimento, dificulta o 

acesso desse usuário aos serviços de saúde, muitas vezes o que acontece quando o usuário 

chega para um acolhimento, ele passa por uma triagem ou anamnese inicial, para então ser 

redirecionado, muitas vezes esse percurso não é realizado, colocando o paciente\usuário 

diretamente na fila de espera do setor, sem que passe pelo momento de acolhimento, 

aguardando o início do atendimento,  em sua maior  parte,  para o atendimento individual, que 

ainda pode passar por restrições para atendimento de acordo com as características do serviço 

ou do profissional, que por vezes não se sente apto a realizar determinado tipo de 

atendimento, fragmentando o cuidado em áreas de atuação. 
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O mesmo acontece com os grupos terapêuticos, em que a proposta para sua realização 

nem sempre fica clara, podendo ser montado apenas para redução da fila de espera do serviço, 

utilizando como critérios a idade ou possibilidade diagnóstica para definição de público-alvo. 

Os encaminhamentos após acolhimento podem acontecer dependendo da demanda, o que não 

se pode garantir é o retorno, fazendo com que o paciente retorne para a fila de espera para ser 

atendido novamente. 

CNE (2002) entende que a formação tem como objetivo dar informações para que o 

profissional esteja apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 

em saúde, de forma integral e responsável pelo sujeito; deve estar preparado para efetivar suas 

decisões com base nos conhecimentos técnico científicos; ter acessibilidade comunicacional; 

liderança, ao atuar em equipes multiprofissionais; conhecimento administrativo em saúde; e 

educação  permanente, em que o aprender contínuo deve estar presente na formação e na 

prática. 

A PNH traz o acolhimento como estratégia para ampliação e qualificação do acesso aos 

serviços de saúde, reorganizando os processos de trabalho ao promover a humanização 

assistencial, perpassando a individualidade e a verticalidade do atendimento. As concepções 

de humanização na saúde ainda não são nítidas, trazendo como desafio da formação que 

precisa ser enfrentando ao inserir o tema humanização no contexto do SUS ainda na 

graduação. Durante a formação, o saber é apresentado de forma técnica, com práticas 

fragmentadas, desconsiderando a subjetividade dos sujeitos. As relações existentes entre 

gestão, atenção e cuidado deveriam ser inseridas ao processo de aprendizagem (MIRANDA; 

ARCE, 2015). 

Essas mudanças exigem uma reformulação dos processos de trabalho na saúde, inclusive 

para os fonoaudiólogos, que priorizam abordagens terapêuticas pautadas no indivíduo e no 

diagnóstico. A análise das experiências fonoaudiológicas realizadas por profissionais em 

equipes interdisciplinares identificam possibilidades e limitações desse processo, e permite 

evidenciar elementos que precisam ser considerados no processo de formação nos cursos de 

fonoaudiologia que contribuam para as transformações das práticas fonoaudiológicas (ARCE, 

2014). 

A DCN em vigor atualmente, a partir da análise de diversos documentos e incorporações 

de aspectos fundamentais apresentam este documento como orientações para o currículo 

adotado pelas instituições de ensino superior para garantir uma base sólida de formação, 
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preparando os alunos para os desafios a serem enfrentados. Recomendam a contemplação de 

elementos fundamentais nas diferentes áreas de conhecimento, na busca por desenvolver no 

estudante a continuidade do desenvolvimento intelectual e profissional, permitindo dar 

continuidade ao processo de formação (CNE, 2001). 

Apresenta ainda como princípios a garantia de liberdade na composição da carga horária 

para integralização do currículo; indicar os campos de estudo, evitando a fixação de conteúdo 

específicos pré-fixadas (não superior a 50%),  admitindo a definição de carga horária para 

estágios.; evitar prolongamento de duração dos cursos de graduação; estimular a autonomia da 

aprendizagem com práticas de estudo independentes; fortalecer a articulação da teoria com a 

prática; valorizando as experiências sociais dos alunos. Acrescentou ainda, a articulação entre 

educação e saúde, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação como 

competências gerais para o perfil de formação, considerando os conceitos de saúde e 

diretrizes do SUS (CNE, 2001). 

A DCN  tem como função permitir que as propostas curriculares de formação acadêmica 

construam profissionais dentro das perspectivas contemporâneas da formação, sendo capazes 

de atuar com resolutividade no SUS. E tem como objetivo o aprender a aprender, garantindo 

capacitação de profissionais com autonomia e discernimento assegurando a integralidade da 

atenção e a humanização do atendimento. Trazendo um perfil de egresso em fonoaudiologia 

generalista, humano e reflexivo, com atuação ético-político, compatíveis com os princípios do 

exercício profissional (CNE, 2001; 2002).  

O apoio vem como uma proposta com potência pedagógica e terapêutica, ao passo que 

estabelece espaços para construção coletiva de subjetividade, que através da cogestão e 

criação de novos meios e estruturações, são adquiridos habilidades de reflexão e intervenção 

sobre o cotidiano e si mesmo. Para exercer o apoio não é necessário um espaço especifico, 

pode ser estabelecido como uma postura metodológica, em que gestores e profissionais criem 

relação com os usuários e comunidade. O método Paidéia funciona tanto com cognição, com 

ferramentas conceituais, e subjetivas, ao desenvolver sensibilidade com o outro e em equipe, 

se colocando em relação. O apoio se estabelece no encontro, na relação entre apoiador e 

apoiados. É na roda que essas questões são disparadas e refletidas (FERNANDES; 

FIGUEIREDO, 2015). 

O método Paidéia se refere a um conceito de aprendizagem significativo, em que este 

processo abrange aspectos éticos, políticos, técnicos e da própria cogestão. Utiliza a 
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coprodução de coletivos, em que produto e produtor se colocam em relação dinâmica e 

dialética, busca por uma interação entre saberes e afetos, em que exista diálogo entre equipe e 

apoiador, com discussões sobre práticas e gestão em saúde (CASTRO; CAMPOS, 2014). 

A proposta fonoaudiológica de um atendimento clínico-privado no serviço público não 

tem sido adequado, o que leva a busca por novas formas de atuação com melhor desempenho, 

atingindo os diferentes níveis de atenção à saúde (CÉSAR, MAKSUD, 2007). 

A promoção de saúde baseada na integralidade do cuidado, é realizada nos serviços por 

meio de práticas interdisciplinares e intersetoriais, a partir da territorialização com base na 

atuação em rede.  Com isso, as concepções e práticas clínicas são ressignificados, em que a 

interdisciplinaridade e foco nos sujeitos passam a ser o ponto principal dos processos 

terapêuticos, desviando o olhar da clínica individualizada, com foco no diagnóstico e distante 

da realidade vivenciada (ARCE, 2014).  

As especificidades da região também precisam fazer parte dessa atuação no serviço 

público, diante da necessidade de identificação de alterações que acometem a população em 

geral. O território, uma das diretrizes do SUS, é entendido como um conceito já internalizado 

pelas equipes, e está invadido no dia a dia delas, porém ainda é tratado de forma 

epidemiológica, ao reduzir a visão à população ou às condições de moradia. O olhar 

diferenciado do apoio, proporciona pensar o território, não de forma estática, epidemiológica, 

mas como algo em constante movimento, potencializando as ações diárias (CÉSAR; 

MAKSUD, 2007; CASTRO, CAMPOS, 2014). 

A interdisciplinaridade vem para romper com a clínica tradicional a partir da construção 

de saberes e de redes de apoio. Entender o território a partir dos recursos necessários à 

população é fundamental para realização de ações de inclusão social e cidadania.  Diversas 

práticas contribuem para que a fonoaudiologia amplie seu olhar, saindo de uma clínica de 

consultório, sendo elas reuniões de equipe, atendimento em grupos, discussão de caso em 

escolas e demais instâncias de saúde no município (Conselho tutelar, associação de pais, 

dentre outros). É uma importante atitude diante do atendimento tecnicista da terapia, já que 

essas ações obrigam o planejamento e execução de ações juntamente com outros 

profissionais, compartilhando responsabilidades durante o processo terapêutico, trazendo para 

seus atendimentos novos conceitos de clínica, evidenciando uma postura interdisciplinar 

(ARCE, 2014).  
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O Projeto Político de Curso da Fonoaudiologia da UFF-RJ, destaca que a atividade de 

ensino ganha um sentido mais amplo, para além da formação teórica e competências, e 

contribui para uma formação com valores éticos, comprometidos com a construção social. É 

necessário estabelecer um equilíbrio para estabelecer um currículo a partir das mudanças nos 

paradigmas da formação. Atualmente, a universidade recebe alunos que almejam uma 

mudança, em contrapartida, o ensino ainda é centrado na figura do professor, formado com 

antigos paradigmas, e que entendem que o ensinar é transmitir conhecimento, e se deparam 

com a criticidade atual aluno, que pretende ser ativo em seu processo de aprendizagem 

(CARVALHO, 2009).  

O modelo pedagógico tradicional, com foco no professor, vai contrário aos diversos 

cenários de prática na rede que os estágios podem proporcionar. A formação generalista e a 

atuação em equipes multiprofissionais preconizada pelos DCN’s para serem desenvolvidas 

nos estágios, apresentam inserção ainda muito pequena no início da graduação 

(CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010).  

Atualmente, o pressuposto de que o conhecimento teórico vem antes da prática, tem sido 

amplamente discutido, já que a prática problematizadora pode estimular esse processo de 

aprendizagem. Porém ainda existem limitações na integração com os serviços para 

estabelecimento desses cenários para a pratica. O ensino ainda predominante nas instituições 

superiores é o modelo reprodutivo, centrado no professor, com uso de aulas expositivas para 

transmissão do conteúdo. As aulas mesmo que expositivas, na modalidade dialógica promove 

o conhecimento através das relações interpessoais. É evidente a necessidade de mudança na 

formação, em que o professor que ensina também aprende, e se torna o mediador do processo 

de aprendizagem, e o aluno passa a ter autonomia em sua busca ativa e comprometimento 

com seu conhecimento.  As DCN’s preconizam diferentes cenários de ensino aprendizado, 

porém as pesquisas inda evidenciam que as salas de aula são predominantes nas atividades 

(CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010).  

AS diciplinas de embasamento teórico apresentam carga horaria de 2340 horas, 

contemplando 60 % do total de carga horária da graduação e envolvem as ciências biológicas 

e da saúde, ciências sociais e humanas, e as ciências fonoaudiológicas, garantem uma sólida 

formação adequada para fundamentação teórico-prático; as práticas interdiciplinares são 

oferecidas desde o primeiro período pelas disciplinas de Trabalho de Campo Supervisionado 

em Fonoaudiologia, com carga horária total de 360 horas e os Estágios Obrigatórios, 
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apresentam carga horária de 900 horas, que juntas equivalem a 35% da carga horária 

obrigatoria do curso. Além disso, são oferecidos 20% da carga horária para disciplinas 

optativas e atividades complementares, possibilitando autonomia no processo de 

aprendizagem.  

O PPC do curso foi elaborado pensando em preparar o aluno para uma metodologia de 

aprendizagem diferenciada. Um dos princípios que contribuiu para a construção desde PPC, 

foi a promoção da integração entre os alunos com o serviço real, considerando aspectos da 

gestão, estratégias de atenção, controle social e processos de educação em saúde. Busca 

promover reflexões quanto o papel do aluno enquanto transformador da realidade social, 

ampliação do conceito de saúde, contemplando o bem-estar físico, mental e social, não apenas 

a ausência de doença, considerando a visão integral do sujeito, além de objetivar contribuir 

para o aprimoramento da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade e para a integração 

ensino-serviço. Os PPC devem garantir o acesso a práticas para além do saber técnico. Os 

cenários para essa atuação podem ser os mais diversificados, gerando aprendizagens distintas, 

refletir a prática possibilita transformação nas formas tradicionais de concepção do currículo 

(CARVALHO, 2009).  A formação está em continuo movimento, a partir das vivências que 

significam esse processo.  (MIRANDA; ARCE, 2015).  

A atuação da fonoaudiologia em um espaço com práticas voltadas para humanização da 

assistência, ampliam as possibilidades do processo de ensino-aprendizagem, saindo de um 

perfil de clínica fragmentada e descontextualizada da realidade social. Estas vivências 

contribuem para construção de um modelo de atenção voltado para práticas de integralidade e 

universalidade da saúde, tendo a humanização, o acolhimento e a escuta ampliada como bases 

de valorização do sujeito. Sendo fundamental que os currículos de fonoaudiologia considerem 

as práticas voltadas para a humanização e responsabilidade integral do cuidado em saúde 

(MIRANDA; ARCE, 2015). 

O conhecimento sobre saúde pública tem sido mais explorado na graduação, porém a 

prática ainda é caracteriza por ações técnicas e limitadas. O movimento crescente nas 

instituições de ensino a partir da inserção de disciplinas em diferentes momentos do currículo 

e em alguns cursos, a carga horaria dessas disciplinas variam entre 30 e 80 horas 

(CASANOVA; MORAES; MORENO, 2010).  

A carga teórica do curso precisa estar relacionada com o cuidado integral, com todo 

processo de saúde-doença do usuário. Os conteúdos para isso englobam: ciências biológicas, 
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ciências sociais e humanas e ciências fonoaudiológicas, envolvendo áreas da linguagem oral e 

escrita, audição, voz, fala, fluência e sistema miofuncional e cervical., considerando também 

os aspectos de promoção e prevenção envolvidos nessas áreas de atuação. Preconiza também 

os estágios supervisionados, para aquisição de experiência profissional, que precisam ter 

carga horaria mínima de 20% do total, ocorrendo prioritariamente nos dois últimos anos da 

graduação, e em sua maior parte nas clínicas escolas, com equipamentos adequados para estes 

fins (CNE, 2002). 

O PPP precisa ter o aluno como sujeito de sua aprendizagem, tendo o professor como 

apoiador e facilitador deste processo, buscando por uma formação integral, articulando 

ensino-pesquisa e extensão. Estes documentos contribuem para orientação do perfil do 

egresso nos cursos e graduação  e  para a estruturação do curso, que precisa estar organizada 

de forma a proporcionar uma formação gradual e coerente, garantindo a complexidade da 

formação, estabelecer estreita relação entre teoria e prática, fornecer elementos necessários 

para essa relação clínica-terapêutica, apresentando os princípios éticos e técnicos envolvidos 

no trabalho fonoaudiológico, e apresentar carga horária disposta de forma proporcional entre 

as atividades teórico-práticas e estágios. (CNE, 2002) 

O perfil generalista de um profissional possibilita que este identifique questões de saúde 

de forma ampla na comunidade, assim como utilizar ações de prevenção e promoção de saúde 

plausíveis, gerando atendimento de qualidade para a população (CASANOVA; MORAES; 

MORENO, 2010). 

Conhecer as noções de acolhimento, como uma postura diante do outro, tem como 

operadores do cuidado a escuta qualificada, o vínculo, corresponsabilização e humanização da 

atenção. O ambiente do acolhimento precisa ser agradável e facilitar o vínculo entre usuário e 

profissional, em que exista comprometimento com o outro, com acompanhamento 

longitudinal. A preconização das mudanças tem sido relacionada ao cuidado, mudando a 

perspectiva para um envolvimento acolhedor, de construção de vínculo e confiança, escuta 

qualifica, valorizando o sujeito e suas situações de vida. Muitas das dificuldades em efetivar 

esse modelo de cuidado vem da falta de recursos e serviços, organização de trabalho e 

atendimentos desumanos (DELFINI; BASTOS; REIS, 2017). 

O entendimento da singularidade do usuário, com suas necessidades especificas, é 

humanizar a atenção, criando possibilidades de autonomia. A atuação fonoaudiológica em 

diferentes cenários do sistema de saúde atual, deve se articular com demais profissionais 
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implementando o apoio, a fim de dar assistência técnico-pedagógica (ARAKAWA et al, 

2012; MIRANDA, ARCE, 2015). 

O apoio  preconiza a construção de uma clínica ampliada e compartilhada, valorizando 

o sujeito, não a patologia; a autonomia do cuidado; diagnóstico a partir da singularidade do 

usuário; estabelecimento de relação dialógica, potencializando a construção de vinculo e 

responsabilização e o trabalho em equipe com estabelecimento de rede (FIGUEIREDO; 

CAMPOS, 2014). 

A clínica ampliada tem como proposta a produção de saúde juntamente com a promoção 

de autonomia dos diferentes sujeitos envolvidos no cuidado. Pode ser um modo de fazer 

clinica diferenciado, como também pode ser o uso de novos recursos ao trabalho. A clínica 

ampliada tem como proposta que o profissional esteja apto a ajudar pessoas, não apenas suas 

doenças (RIBEIRO, 2011). 

A atenção à saúde ao ser pautada na clínica ampliada, evidencia o acolhimento universal, 

encaminhamento implicado e responsável, com o estabelecimento de rede intersetorial.  A 

assistência precisa ocorrer de forma transversal, em oposição ao modelo verticalizado 

predominante, em que o sujeito que sofre é o centro do cuidado, assim como seu contexto 

social e cultural; deve existir articulação com os demais serviços da rede, valorizando o 

cuidado de forma partilhada e corresponsável; o acolhimento propõe o estabelecimento de 

vínculo através da escuta qualificada; participação ativa em seu processo de saúde. A clínica 

ampliada, tem como proposta uma ampliação do processo de saúde e das intervenções, vem 

de encontro com as clínicas restritivas, que tendem a fragmentar e isolar o cuidado.  Isso se dá 

pela organização fragmentada dos serviços, com predomínio de encaminhamentos não 

implicados, distanciamento com os usuários e seus familiares, pouca comunicação e com 

baixa resolutividade (DELFINI; BASTOS; RESIS, 2017). 

Esta pesquisa proporcionou a reflexão sobre o processo de formação e consequentemente 

sobre o processo de trabalho do fonoaudiólogo, já que as experiências durante a graduação 

têm estreita relação com construção da identidade profissional que se forma.  

Atualmente as DCN’s dos cursos da área de saúde tem trazido como proposta para a 

formação uma maior articulação com a rede, com diferentes áreas do cuidado e, 

principalmente com as políticas públicas de saúde, com o objetivo de formar profissionais que 

atuem no SUS, dentro de seus princípios e diretrizes. Infelizmente, a universidade ainda não 
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consegue realizar essa inserção no serviço preconizada pela DCN por diversos motivos, 

dentre eles, temos a resistência dos profissionais do serviço em receber o aluno, pouca 

articulação entre trabalhadores e gestores da unidade, professores\supervisores que planejam 

ações desarticuladas do serviço, ou que não conseguem fazer a ponte com os serviços 

públicos do município, com isso, evidencia-se pouca inserção nas unidades de saúde pública 

do município, desarticulação entre teoria e prática, aprendizagem restritas a salas de aula ou 

clínicas escolas, que em sua maioria apresentam acesso verticalizado e fragmentado, pautados 

no modelo biomédico de assistência.  

A reprodução desse modelo, por vezes vem de uma formação também fragmentada, já que 

existe uma tendência em manter ou repetir o modelo aprendido, sem que haja reflexão sobre o 

processo de trabalho. Gestores que não conseguem propor mudanças no serviço e 

profissionais que chegam ao serviço já com essa perspectiva de atuação, acabam se isolando e 

atuando de forma individual, com foco no diagnóstico. O mesmo é identificado na formação, 

em que existe uma reprodução do processo de trabalho do professor, que por vezes é 

resistente as mudanças necessárias, e optam por manter o padrão vivenciado anteriormente.  

O Estágio Obrigatório em Fonoaudiologia Institucional (Componente Saúde Coletiva), 

acontece no 8º e 9º períodos da graduação, que inicia no penúltimo ano e termina no último 

ano do processo de formação em fonoaudiologia, proporciona a vivência em diferentes 

cenários da rede do Município de Nova Friburgo, com possibilidades diferenciadas de atuação 

fonoaudiológica e de conhecer o funcionamento de um serviço público. São feitas articulações 

entre o serviço (gestores e trabalhadores) e a universidade para que o estágio ocorra com base 

no apoio institucional, através de vivências em grupos terapêuticos, organização de fluxos de 

trabalho e de porta de entrada, além do acolhimento ao usuário.  

A partir dessas experiencias, ficou evidente que esse momento da formação teve grande 

influência e contribuição para a construção da identidade profissional dos alunos que 

participaram do estágio. Suas falas refletem a importância da prática na graduação para que a 

teoria seja efetivamente compreendida, por vezes os relatos mostram que estar no serviço e 

vivenciando diferentes situações reais sobressaem a teoria, além da percepção de que os 

conhecimentos da área de saúde coletiva, são de extrema importância para a compreensão da 

humanização do atendimento e para a quebra na verticalização da atenção e da formação, e 

que a inserção na rede através das vivências precisam estar presentes deste os primeiros 

períodos da graduação.  
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O fluxograma traz uma proposta de ressignificação da prática fonoaudiológica que vem 

para auxiliar a minimizar fragmentação e verticalização da assistência e da formação, na 

busca por um atendimento humanizado e resolutivo, tendo o usuário como centro da atenção, 

com toda sua subjetividade, história e cultura, ativo no seu processo de cuidado. O 

acolhimento não pode ser uma ação inicial e isolada, precisa potencializar os encontros ente 

sujeitos, entre usuário e profissionais, que são operacionalizados pela escuta qualificada, 

estabelecimento de vínculo, olhar diferenciado e responsabilização pelo cuidado. Esse 

movimento auxilia na reorganização dos serviços, e utiliza os diferentes saberes e sentimentos 

para qualificar as relações e o serviço.  Adotar o acolhimento e a escuta ampliada como 

ferramenta, potencializa a relação com usuário, que ao se sentir confortável e bem acolhido, 

adere mais facilmente a proposta terapêutica, e se torna ativo em seu processo de cuidado.  

O usuário ao trazer sua demanda ao serviço, precisa ser acolhido com responsabilidade, na 

busca por uma resolução por todo e qualquer profissional deste espaço. Por vezes o usuário 

precisa de orientações e não necessariamente de um atendimento ambulatorial 

individualizado, ao se manter o atendimento verticalizado, o usuário permaneceria por um 

longo período em fila de espera, sendo que sua demanda poderia ser resolvida de forma rápida 

e eficaz se passasse por um acolhimento responsável, em que esse usuário é orientado  de 

acordo com a demanda que apresenta, não sendo necessário permanecer em uma fila de 

espera, por exemplo, já que o acolhimento não se restringe a um único encontro. O mesmo 

acontece com casos que precisam ser encaminhados a outros setores, em que a articulação 

com outros profissionais ou serviços é fundamental para que se atinja o máximo de 

resolutividade possível em cada caso, caracterizando um encaminhamento implicado, que 

tende a diminuir a peregrinação desse usuário na rede, que bate de porta em porta, muitas 

vezes sem respostas para seus questionamentos e possibilita o retorno ao seu profissional de 

referência.  

É preciso potencializar os atendimentos multiprofissionais e em grupos terapêuticos, 

diante de um cenário em que a assistência individual ainda é a prioridade nos serviços. Estes 

encontros precisam trazer a singularidade do usuário como potencializador da estratégia 

terapêutica, ao estabelecer vínculo, valorizar as relações dialógicas e os diferentes saberes, em 

que a palavra circula e promovendo reflexão e transformação em todos os envolvidos na 

produção de saúde.  
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A ressignificação da prática fonoaudiológica vem dessa transformação no processo de 

trabalho, em que o acolhimento é entendido como uma forma de produzir saúde, não como 

aplicação de protocolos de triagem, que garantem acesso e resolutividade das demandas, 

acontecendo em todos os momentos de encontro, sejam eles o primeiro contato do usuário ao 

serviço ou em qualquer etapa de seu processo terapêutico, potencializando as relações e 

humanizando o cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1: Proposta de ressignificação da prática 

 

 

 

 

    VÍNCULO  RESPONSABI

LIDADE 



68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. ALMEIDA, E.C.; FURTADO, L.M.- Acolhimento em saúde pública: a contribuição 

do fonoaudiólogo - Rev. Ciênc. Méd., Campinas, 15(3):249-256, maio/jun., 2006. 

2. ALMEIDA, M. (Org.) - Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

Universitários da Área da Saúde. Londrina, RedeUnida, 2003. 

USUÁRIO 

ACOLHIMENTO  

ENCAMINHAMENTO 
IMPLICADO 

ORIENTAÇÕES  

ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL 

ACOMPANHAMENTO 
ASSITIDO 

GRUPO TERAPÊUTICO 

     ESCUTA  

 QUALIFICADA 
        OLHAR  

DIFERENCIADO 

HUMANIZAÇÃO 

DO CUIDADO   E 

RESOLUTIVIDADE 



69 

 

 
 

3. ANDRADE, C.S; FRANCO, T.B; FERREIRA, V.S.C. - Acolhimento: uma 

experiência de pesquisa-ação na mudança do processo de trabalho em saúde - Revista 

APS, v.10, n.2, p. 106-115, jul./dez. 2007 

4. ANDRADE, M.A.C., BARROS, S.M.M., MACIEL, N.P, SODRÉ, F., LIMA, R.C.D.- 

Institutional support: democratic strategy in the everyday practices of the Brazilian 

Health System (SUS); Interface (Botucatu), 18 Supl 1:833-44. 2014. 

5. ARAKAWA, A.M.; LOPES-HERRERA, S.A., CALDANA, M.L., TOMITA, N.E. – 

Percepção dos usuários do SUS: expectativas e satisfação do atendimento na estratégia 

de saúde da família - Rev. CEFAC. 2012 Nov-Dez; 14(6):1108-1114. 

6.  ARCE, V.A.R. – Fonoaudiologia e Saúde Mental: reorientando o trabalho na 

perspectiva da atenção psicossocial - Rev. CEFAC. 2014 Mai-jun.; 16(3):1004-1012. 

7. AYRES, J.R.C.M.- Hermenêutica e humanização das práticas de saúde. Ciência & 

Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 549-560, jul./set. 2005.  

8. BARROS, M.E.B; ROZA, M.M.R., GUEDES, C.R, OLIVEIRA, G.N. O apoio 

institucional como dispositivo para a implantação do acolhimento nos serviços de 

saúde COMUNICAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO 2014; 18 Supl. 1:1107-17 1107. 

9. BENEVIDES, R.; PASSOS, E.- A humanização como dimensão pública das políticas 

de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 3, p. 561-571, jul./set. 2005 

10. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n 
o
 466, de 12 de dezembro de 

2012. Brasília, 2012.  

11. ______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e diretrizes para 

a gestão do trabalho no SUS (NOB/RH-SUS) /Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional de Saúde. – 3. ed. rev. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.98 p. 

12. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Acolhimento e classificação de risco nos 

serviços de urgência / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009. 56 p.: il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) ISBN 978-85-334-

1583-6 1. Humanização do atendimento. 2. Saúde Pública. 3. Gestão do SUS. I. 

Título. II.  

13. ______. Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização: Acolhimento nas práticas de produção de saúde - 

2.ª edição -2.ª reimpressão -Série B. Textos Básicos de Saúde -Brasília – DF, 2008.  



70 

 

 
 

14. CAMPOS, G.W.S. Um método para análise e co-gestão de coletivos. São Paulo: 

Hucitec, 2000. 

15. CARDOSO. G. M. P.1; LOPES, T. C.2; FERREIRA, M. E. R.3; VÉRAS, R. M .4; 

COELHO, M. T. Á. D. 5. Caminhos do ensino superior brasileiro: formação em ciclos 

em saúde. URL: www.italo.com.br/portal/cepep/revista eletrônica.html. São Paulo SP, 

v.8, n.1, p. 44-64, jan/2018. 

16. CARVALHO, M.C.A.- Projeto Pedagógico do Curso de Fonoaudiologia- Polo 

Universitário de Nova Friburgo- Niterói, RJ 2009. 

17. CASANOVA, I.A.; MORAES, A.A.A.; MORENO, L.R.-O ensino da promoção da 

saúde na graduação de fonoaudiologia na cidade de São PauloPro-Posições, 

Campinas, v. 21, n. 3 (63), p. 219-234, set./dez. 2010. 

18. CASSELLA, N.A., MACHADO, F.R.S.- Apoio Institucional: a percepção dos 

apoiadores em uma maternidade pública de Alagoas - Trab. Educ. Saúde, Rio de 

Janeiro, 2017. 

19. CASTRO, C.P.; CAMPOS, G.W.S.- Apoio Institucional Paidéia como estratégia para 

Educação Permanente em saúde - Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 12 n. 1, p. 29-

50, jan./abr. 2014 

20. CELÉN, S.H.; GOBBI, F.H.A; LEMOS, S.M.A. - Fonoaudiologia e humanização: 

percepção de fonoaudiólogas de um hospital público. - Revista CEFAC, SÃO 

PAULO, 2011. 

21. CESAR, A.M.; MAKSUD, S. S. – Caracterização da demanda de fonoaudiologia no 

serviço público municipal de Ribeirão das Neves -MG - Rev. CEFAC, São Paulo, v.9, 

n.1, 133-8, jan. Mar, 2007. 

22. CHAGAS, H.M.A; VASCONCELOS, M.P.C. Quando a porta de entrada não resolve: 

análise das unidades de saúde da família no município de Rio Branco, Acre. Saúde 

Soc. São Paulo, v.22, n.2, p.377-388, 2013. 

23. CNE. Resolução CNE/CES 1.210/2001- Diário Oficial da União, Brasília, 10 de 

outubro de 2001, Seção 1, p.22. 

24. CNE. Resolução CNE/CES 5/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 

2002. Seção 1, p. 12. 

25. COSTA, JC; GIUSLTI, SA; MUROFUSE, IS; GUMZ, AL. Acesso ao serviço de 

fonoaudiologia: A implantação do acolhimento no município de Toledo-PR. Rev. 

CEFAC.  Set-Out; 14(5): 977-983 2012. 



71 

 

 
 

26. CUNHA, G.T.; CAMPOS, G.W.S.- Método Paidéia para Co-gestão de coletivos 

organizados para o trabalho - ORG & DEMO, Marília, v.11, n.1, p. 31-46, jan./jun., 

2010. 

27. DELFINI, P.S.S.; BASTOS, I.T.; REIS, A.O.A.- Peregrinação familiar: a busca por 

cuidado em saúde mental infantil- Cad. Saúde Pública 2017; 33(12):e00145816 

28. DESLANDES, S.F.; MITRE, R.M.A. Communicative process and humanization in 

healthcare. Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.13, supl.1, p.641-9, 2009. 

 Disponível em: http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep.  Acesso em 

10 de outubro de 2016.  

29.  FERNANDES, J.A.; FIGUEIREDO, M.D. - Apoio institucional e cogestão: uma 

reflexão sobre o trabalho dos apoiadores do SUS Campinas - Physis Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 25 [1]: 287-306, 2015  

30. FIGUEIREDO, M.D., CAMPOS, G.W.S. - Paideia support as a methodology for 

healthcare education processes. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl. 1:931-43. 

31. FRANCO, T.B.; BUENO, W.S.; MERHY, E.E.- O acolhimento e os processos de 

trabalho em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais, Brasil - Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 15(2):345-353, abr-jun, 1999.  

32. FURLAN, P.G, CAMPOS, G.W.S.- Support research: participatory research and the 

Paideia method of institutional support. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:885-94. 

33. GARCIA, V.L.; SEBASTIÃO, L.T. Formação e educação na saúde. In: 

FERNANDES, F.D.M., MENDES, B.C.A., NAVAS, A.L.P.G.P. (Org). Tratado de 

Fonoaudiologia. 2.ed: p.674-81- São Paulo: Roca; 2009. 

34. GOULART, B.N.G., CHIARI, B.M.- Avaliação clínica fonoaudiológica, integralidade 

e humanização: perspectivas gerais e contribuições para reflexão; Rev. Soc. Bras. 

Fonoaudiol. 2007;12(4):335-40. 

35. GURGUEIRA, A. L. Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde. In: ROCA (Ed.). 

Tratado de Fonoaudiologia. 2º Edição, 2010.  p.619 a 626.  ISBN 978-85-7241-828-7. 

36. HECKERT, A. L. C.; NEVES, C. E. A. B. Modos de formar e modos de intervir: 

quando a formação se faz potência de produção do coletivo. In: MATTOS, R. A.; 

BARROS, M.E.B.; PINHEIRO, R. (Org.). Trabalho em equipe sob o eixo da 

integralidade: valores, saberes e práticas. 1 ed. Rio de Janeiro: CEPESC-

IMS/UERJABRASCO, 2007, v. 1, p. 145-160. 

http://www.conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep


72 

 

 
 

37.  LEMOS, M. – A integração ensino-serviço no contexto da formação do 

fonoaudiólogo: um relato de experiência da prática de ensino-aprendizagem no estágio 

de saúde coletiva - Revista Baiana de Saúde Pública v.36, n.4, p.1068-1076 out./dez. 

2012. 

38. MELLO, V.C.M.; BOTTEGA, C.G.- A prática pedagógica no processo de formação 

da Política Nacional de Humanização (PNH) - COMUNICAÇÃO SAÚDE 

EDUCAÇÃO v.13, supl.1, p.739-45, 2009 739 

39. MENDES, V. L. F. Fonoaudiologia, Atenção Básica e Saúde da Família. In: ROCA 

(Ed.). Tratado de Fonoaudiologia. 2º edição, 2010.  p.612 a 618.  ISBN 978-85-7241-

828-7. 

40. MINAYO, M.C.S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciência & 

Saúde Coletiva, 17(3): 621-626, 2012. 

41.  ______. Hermenêutica-Dialética como caminho do pensamento social. In: Minayo 

MCS, Deslandes SF, (orgs.). Caminhos do pensamento: epistemologia e método. Rio 

de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 83-107 

42. ______. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 10. Ed. São 

Paulo: HUCITEC, 2007. 

43. MIRANDA, A.O.; ARCE, V.A.R.- Humanization in health professional education: the 

experience of a speech, language and hearing sciences student Distúrbios Comun. São 

Paulo, 27(3): 600-607, setembro, 2015. 

44. MORI, M.E.; OLIVEIRA, O.V.M. Collectives for the National Humanization Policy 

(PNH): co-management in action. Interface - Comunic., Saude, Educ., v.13, supl.1, 

p.627-40, 2009. 

45. NETO, O.C; MOREIRA, M.R. – Grupos focais e pesquisa social-qualitativa: o debate 

orientado como técnica de investigação - Trabalho apresentado no XIII Encontro da 

Associação Brasileira de Estudos Populacionais, realizado em Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brasil de 4 a 8 de novembro de 2002. 

46. OLIVEIRA, M.M; CAMPOS, G.W.S. - Formação para o Apoio Matricial: percepção 

dos profissionais sobre processos de formação - Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio 

de Janeiro, 27 [2]: 187-206, 2017. 

47. PAIXÃO, L., TAVARES, M.F.L.- The development of the project “Networking 

Support” as an institutional strategy. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:845-58. 



73 

 

 
 

48. PASCHE, D. – Humanizar a formação para humanizar o SUS- In: BRASIL. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização. Formação e intervenção / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Política Nacional de Humanização. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 

p.- (Série Textos Básicos de Saúde) (Caderno HumanizaSUS; v.1). 

49. PEGARORO, R.F; BASTOS, L.S.N. -Experiências de acolhimento segundo 

profissionais de um centro de atenção psicossocial.  Rev. Enferm Atenção Saúde 

[online]. Jan/Jun 2017; 6(1):3-17 

50. PINHEIRO, R.,JUNIOR, A.G.S.,ASENSI, F.D., da SILVA, F.H., LOPES, T.C. – 

Experienciação, Integralidade e Direito à Saúde: articulando conceitos, práticas de 

pesquisa e percepções para (re)pensar o agir do apoiador institucional – In: 

PINHEIRO, R.; LOPES, T.C.; SILVA, F.H.& JUNIOR, A.G.S.- Práticas de apoio e 

integralidade no sus: por uma estratégia multicêntrica de pesquisa – Rio de Janeiro: 

CEPESC\ABRASCO, 2014. Pág.27-43. 

51. RIBEIRO, M. G., Proposta de Acolhimento Diferenciado a Pais de Crianças com 

Queixas de Alterações de Linguagem. São Paulo, 2011. 

52. RODRIGUES, Ana Paula Mendes. “A INSERÇÃO DO FONOAUDIOLOGO NA 

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ.” 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial para obtenção do grau Bacharel em Fonoaudiologia. 53.p 

53. ROZA, M.M.R.; BARROS, M.E.B.; GUEDES, C.R.; SANTOS FILHO, S.B.- 

Experience of an educacion process linking humanization and institutional support 

within healthcare work. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:1041-52. 

54. SALDANHA, O.M.F.L., PEREIRA, A.L.B., MEDEIROS, C.R.G., DHEIN, G., 

KOETZ, L.C.E., SCHWERTNER, S.F., et al.- Clinic-school: innovative institutional 

support to the practices of management and health care as part of the teaching-work 

integration. Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:1053-62. 

55. SANTOS FILHO, S.B.; BARROS, M.E.B.; GOMES, R.S. The National 

Humanization Policy as a policy produced within the healthcare labor process. 

Interface - Comunic., Saude, Educ., v.13, supl.1, p.603-13, 2009. 

56. SILVA JUNIOR, A.G.; PONTES, A.L.M.; HENRIQUES,R.L.M. - O cuidado como 

categoria analítica no ensino baseado na integralidade -  in: Ensinar Saúde: a 



74 

 

 
 

integralidade e o SUS nos cursos de graduação da área da saúde Roseni Pinheiro, 

Ricardo Burg Ceccim e Ruben Araujo de Mattos (Orgs.) 1ª edição / julho 2006. 

57. SILVA, F.H, BARROS, M.E.B., MARTINS, C.P., Experimentations and reflections 

on institutional support within healthcare: study starting from HumanizaSUS. 

Interface (Botucatu). 2015;19(55):1157-68. 

58. SILVA, S. F. DA; JUNIOR, H.M.M “Redes de atenção à saúde: importância e 

conceitos” em Redes de atenção à saúde no SUS: o pacto pela saúde e redes 

regionalizadas de ações e serviços de saúde\ Silvio Fernandes da Silva, organizador- 

autores Gilson Carvalho...(et al.); 2.ed.- Campinas, SP: Saberes Editora, 2011. 202p 

59. TELES, M.W.P.; ARCE, V.A.R.- Formação e Pet-Saúde: experiências de estudantes 

de fonoaudiologia na Bahia - Rev. CEFAC. 2015 maio-jun.; 17(3):695-706. 

60. TRAD, Leni. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexes baseadas em 

experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 19 [3]: 777-796,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE: 



75 

 

 
 

FORMAÇÃO DOCENTE INTERDISCIPLINAR PARA O SUS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: O APOIO INSTITUCIONAL COMO TRANSFORMADOR DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO NA FORMAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

 

Parecer de aprovação no CEP:  2.086.912 

Pesquisador Responsável pelo Projeto:  

Aluna de mestrado: MARIANA CABRAL DA ROCHA 

Orientador: Prof. Dr. Gilson Saippa de Oliveira 

Contato: (22) 988043021                 E-mail: marianacabral.fono@yahoo.com.br 

Endereço Institucional dos Pesquisadores: 

Universidade Federal Fluminense – UFF, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, R. 

Dr. Celestino, 74, Niterói - Centro Niterói-RJ. Tel.: 21- 26299483 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa em que o Pesquisador Registrou o Projeto de 

Pesquisa: 

Universidade Federal Fluminense –ISNF- Rua Dr Silvio Henrique Braune, nº 22, Centro 

Nova Friburgo-RJ – Tel.: 22- 25287168 / 22- 25287166     http://www.ceppunf.uff.br/  

 

Este documento que você está lendo é chamado de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), ele contém explicações sobre o estudo que você está sendo convidado a 

participar. 

Antes de decidir se deseja participar (de livre e espontânea vontade) você deverá ler e 

compreender todo o conteúdo. Ao final, caso decida participar, você será solicitado a assiná-

lo e receberá uma via do mesmo. 

Antes de assinar faça perguntas sobre tudo o que não tiver entendido bem. O 

pesquisador deste estudo responderá às suas perguntas a qualquer momento (antes, durante e 

após o estudo). 

http://www.ceppunf.uff.br/
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O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: O 

APOIO INSTITUCIONAL COMO TRANSFORMADOR DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO NA FORMAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA que busca compreender em que 

medida a vivência dos alunos nos diferentes espaços de Estágio em Fonoaudiologia 

Institucional é capaz de estabelecer conexões comunicativas que apontem caminhos para que 

os usuários e trabalhadores possam construir uma organização do trabalho em saúde orientado 

pelos componentes biológicos, subjetivos e sociais envolvidos na produção do processo saúde 

e doença 

Informa-se ainda que: 

 O(a) Sr.(a) tem o direito de analisar se quer ou não participar desse estudo e que será 

garantido o tempo suficiente para que decida autonomamente se deseja ou não 

participar e que em caso de dúvidas, será garantido e informado o seu direito de 

consultar pessoas de sua confiança para após isso dar o seu consentimento; 

 O(a) Sr.(a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre quaisquer dúvidas acerca dos 

procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa, ainda que isto possa 

afetar a sua vontade de continuar dela participando; 

 A participação não gera ônus financeiro para o participante; 

 O(a) Sr.(a) terá liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar da pesquisa; 

 

Observar que o estudo não apresenta riscos significativos, podendo ocorrer algum 

desconforto ao longo da realização dos grupos focais, que terão duração média de 50 minutos,  

e que ao longo deste processo será tomado o devido cuidado para que o participante tenha 

assegurado  o direito de interrompê-los, sugerir pausas, afim de garantir que se sinta 

confortável na condição de participante da para pesquisa; garantindo ainda sigilo e 

privacidade durante todo o período da pesquisa e na divulgação de seus resultados.  

A interpretação do material produzido no primeiro Grupo Focal servirá de elemento 

norteador para realização do segundo Grupo Focal, possibilitando, assim, um maior 

aprofundamento e validação de seus achados a partir de um processo de triangulação de fontes 

ocorrerá a partir da análise temática. 

Além dos objetivos definidos, esta pesquisa será utilizada para fins pedagógicos e 

acadêmicos respeitando os preceitos éticos definidos pela Resolução 466/2012, as 
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informações coletadas ficarão sob a responsabilidade do pesquisador tendo como garantia 

inequívoca de que durante e após este estudo sua identidade não será exposta; 

Teremos como benefícios indiretos, o desenvolvimento de ferramentas de análise e 

intervenção capazes de organizar um programa de formação em saúde que possibilitem uma 

maior integração entre os processos de organização do trabalho em saúde, formação e do 

cuidado pautados em estratégias de Apoio institucional junto a Rede de Atenção à Saúde do 

Município de Nova Friburgo-RJ. 

 Os resultados serão divulgados por meio de Periódicos Científicos, Anais de 

Congressos Científicos, Trabalhos de Conclusão de Mestrado e Livros Impressos e 

Eletrônicos e que neles se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas 

a sua privacidade; 

  Que sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. 

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre quaisquer momentos desta 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética  em Pesquisa (CEP ISNF-

UFF) do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, pela internet: http://www.ceppunf.uff.br/ 

ou no telefone (22) 25287168. 

 Informamos também que o registro das narrativas produzidos nas entrevistas ficará de 

posse do pesquisador durante (3) três anos e após este período será descartado. 

Após ser informado declaro que: 

( ) foi garantido o tempo suficiente e a possibilidade de consulta a pessoas de minha confiança 

sobre a possibilidade de participar ou não desta pesquisa; 

( ) fui suficientemente esclarecido sobre os objetivos e os métodos a serem utilizados,  

( ) me foi informado que participaria desta pesquisa integrando a realização de Grupos Focais, 

com duração média de 50 minutos; 

( )  fui informado sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na 

pesquisa, além dos benefícios esperados, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;  

( ) recebi a garantia de plena liberdade de recusar em participar ou retirar meu consentimento, 

em qualquer momento da pesquisa, sem penalização alguma e que este termo atendeu as 

exigências contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

http://www.ceppunf.uff.br/
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( ) recebi uma via deste Termo de Consentimento, rubricado e assinado em todas as suas 

folhas, 

Registramos ainda que, após a concordância de sua participação O(a) Sr.(a) tem direito 

à indenização, caso ocorra algum descumprimento de tais prerrogativas, conforme item V.7 

da resolução 466/12 do CNS. 

Declaro que fui suficientemente esclarecido sobre os objetivos e os métodos a serem 

utilizados, que fui informado sobre os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 

participação na pesquisa, além dos benefícios esperados, inclusive considerando benefícios e 

acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa; garantia de 

plena liberdade ao participante da pesquisa de recusar se a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer momento da pesquisa, sem penalização alguma e que este termo 

atendeu as exigências contidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Participante da Pesquisa, __________________________________________________ 

Idade:____________ R.G______________Tel. contato: _________________________ 

_____________________________, ___ de ___________201__ 

Assinatura do participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador que obteve o consentimento 

_________________________________ 

 

 

 

ROTEIRO –GRUPO FOCAL  

 

1- Apresentação dos objetivos:  

Em que medida a vivência dos alunos, nos diferentes espaços de Estágio em 

Fonoaudiologia Institucional, estabelece conexões comunicativas capazes de apontar 
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caminhos para que os usuários e trabalhadores possam construir maiores coeficientes de 

autonomia a partir de uma organização do trabalho orientado pelos componentes biológicos, 

subjetivos e sociais envolvidos na produção singular do processo saúde e doença?  

Objetivos específicos: 1) Identificar como discentes formandos do curso de 

Fonoaudiologia da UFF (conclusão prevista para segundo semestre de 2017) percebem os 

processos de construção da identidade profissional e do cuidado em saúde a partir das 

discussões, reflexões e vivências do Estágio de Fonoaudiologia Institucional; 2) Sistematizar 

informações que envolvam os temas e desafios centrais da formação em saúde, pautados em 

estratégias de Apoio institucional junto a Rede de Atenção à Saúde do Município de Nova 

Friburgo-RJ; 

2- Informações gerais: presença e função dos envolvidos no grupo; gravação e TCLE.  

 

3- Exposição de regras do grupo focal:  

1) falar uma pessoa de cada vez;  

2) evitar discussões paralelas para participação de todos 

3) discussão livre  

4) evitar o domínio da discussão de apenas um integrante 

5) manter a atenção e a fala na temática em questão. 

 

4- Exposição das perguntas que serão respondidas:  

a) Pra você como se dá a articulação entre os conhecimentos teóricos e a prática 

fonoaudiológica no processo de acolhimento? 

 

(  ) a formação teórica te dá bagagem suficiente para a pratica  

(  ) existe articulação da pratica com a teoria ainda em sala de aula 

(  ) essa articulação é aplicável no processo de acolhimento 

 

b) Como essa articulação entre a teoria e pratica, contribui para construção de sua 

identidade profissional? 

 

c) Na sua opinião como as estratégias de apoio institucional, desenvolvidas no 

Estágio de Fonoaudiologia Institucional contribuem para sua aprendizagem crítica 

e reflexiva? 
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(  ) quais estratégias  

(  ) existiu contribuição  

 

d) De que maneira as práticas do apoio institucional contribuem para a construção do 

seu processo de trabalho enquanto futuro fonoaudiólogo? 
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