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Introdução 

 A Saúde Coletiva é um campo de estudo e ação multidisciplinar. Atuar 

nesta área significa desenvolver uma prática que transcende a doença e 

mesmo a formação específica do profissional (1). O campo da saúde coletiva 

pode ser associado à imagem de um mosaico (partes que estão separadas, 

mas que se aproximam), pois exige constantes arranjos interdisciplinares, 

frente à constatação de que os problemas ou planejamentos de ações situam-

se, muitas vezes, além dos limites que competem a cada “campo disciplinar” (2).  

Nesta concepção, a prática interdisciplinar preenche lacunas deixadas 

por um modelo biomédico, fragmentado, e valoriza a prática compartilhada de 

saberes com o objetivo do cuidado integral. Deste modo, a saúde coletiva não 

é uma ciência de um acúmulo de saberes e práticas desarticuladas, mas se 

compõem de acordo com as necessidades em descrever, explicar e/ou 

interpretar a realidade de saúde que se deseja estudar, avaliar ou transformar 

(2).  



 

 

Historicamente, a fonoaudiologia é uma ciência clínica que busca, em 

suas intervenções, a ação nas áreas da linguagem, voz, audição e motricidade 

orofacial. A partir das décadas de 1970 e 1980 ocorre a inserção da 

Fonoaudiologia na atenção básica. No entanto, a visão da sociedade sobre a 

fonoaudiologia e atuação do fonoaudiólogo ainda é limitada no atendimento 

clínico (3). Esse cenário vem mudando lentamente, decorrente da integração 

entre o saber pautado em métodos e técnicas e a reflexão sobre o seu papel 

na sociedade como profissional de saúde, que considera a saúde como 

resultado das condições sociais, culturais e biológicas. O que tem voltado as 

ações ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade (4).  

Neste sentido, o fonoaudiólogo é desafiado a desenvolver práticas 

destinadas à coletividade no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), e a 

considerar os vários atos em saúde na produção do cuidado, o que engloba 

compreender o processo de trabalho em saúde no cotidiano dos serviços de 

saúde (5).  

Objetivo 

Relatar a experiência das autoras em uma atuação interdisciplinar 

vivenciada no estágio de Fonoaudiologia em Saúde Coletiva. 

Métodos 

As vivências de atuação interdisciplinar se deram no estágio 

supervisionado em saúde coletiva do curso de Fonoaudiologia de uma 

universidade pública da Paraíba, durante o período de setembro de 2014 a 

fevereiro de 2015, desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família – USF, 

na cidade de João Pessoa. Trata-se de uma unidade integrada, que funciona 



 

 

com mais de uma equipe no mesmo prédio, atendendo áreas distintas da 

região (6), no caso relatado, a USF é composta por quatro equipes Saúde da 

Família, cuja composição mínima contempla um médico, um enfermeiro, um 

técnico de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório dentário e 

seis ACS, respeitando-se a abrangência geográfica, populacional e 

administrativa. 

 O relato de experiência é utilizado na pesquisa descritiva, com o 

objetivo de apresentar uma reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações 

referentes a uma vivência na esfera profissional de interesse da comunidade 

cientifica (7).  

Para coletas de dados foram utilizados os registros no diário 

cartográfico, dados da territorialização, observação semi-estruturada, 

participação nas visitas domiciliares e análise da situação local de saúde da 

população adscrita.  

O diário cartográfico é um instrumento utilizado para registrar as 

vivências e reflexões causadas durante uma determinada experiência. O diário 

não prevê um roteiro ou método pré-estabelecido, mas pressupõe liberdade 

para a imaginação e criatividade, dando ao autor oportunidade de diversos 

recursos para expressar e desenvolver suas afecções (8).  

Através da territorialização é possível realizar a caracterização da 

população e de seus problemas de saúde, bem como avaliar o impacto dos 

serviços sobre os níveis de saúde dessa população. Além disso, permite o 

desenvolvimento de um vínculo entre os serviços de saúde e a população, 

dando oportunidade de conhecer a saúde em sua coletividade (9).  



 

 

Já as visitas domiciliares ocorrem um contato de forma mais 

individualizada, através de diálogos entre profissional-família, sendo 

complementar a territorialização. As mesmas foram realizadas com auxílio dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na referida área da Unidade de Saúde 

da Família. Baseado nos dados colhidos e observados durante elas foi 

elaborado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) para programar as 

ações coletivas e o Plano Terapêutico Singular (PTS) para àquelas de cunho 

individual. Para essa etapa de produção do plano de cuidado foram utilizadas 

as ferramentas de Genograma e Mapa vivo. 

Resultados 

A utilização do diário cartográfico de campo, a partir dos diferentes 

pontos de vistas dos estagiários, contribuiu para estudos, discussões e 

planejamento das ações em saúde. A partir dos registros feitos nele foi possível 

refletir sobre as vivências, possibilitando expressar as expectativas e 

questionamentos, através da observação do processo de trabalho das equipes 

da estratégia de saúde da família da USF, onde se deu nossa prática, os 

encontros com os usuários e as informações obtidas com os ACS. Essa 

atividade gerou a curiosidade em buscar informações além da fonoaudiologia 

clínica, demostrando a importância das interrelações das ciências, levando os 

estagiários a pensar novas possibilidades de planejamento em saúde para o 

local.  

O processo de territorialização possibilitou conhecer o território, suas 

potencialidades, além dos problemas de infraestrutura, saneamento, falta de 

recursos, baixa segurança, falta de escolas públicas e a aparente falta de 

interesse da população para solucioná-los. Além disso, também permitiu o 

desenvolvimento de vínculo entre o serviço de saúde e a população, 



 

 

aproximando e possibilitando o entendimento dos problemas e necessidades 

de saúde (10).  

Assim se prosseguiu com as visitas domiciliares, sempre acompanhadas 

por um ACS, de modo a entrar no ambiente familiar e conhecer melhor sua 

realidade, sendo esta uma estratégia fundamental na atenção primária, pois 

viabiliza o desenvolvimento de ações que visem à promoção da saúde e 

prevenção de agravos à saúde (11).  

A constatação de que alguns usuários precisavam de um 

acompanhamento mais frequente, e na maioria dos casos, requeriam um 

cuidado interdisciplinar, já que os agravos em saúde não tem um fim em si, 

mas envolvem diversos aspectos biopsicossociais do indivíduo que influenciam 

o modo como organizam suas vidas, e por consequência, produzem o cuidado 

de si, nos fez refletir sobre a necessidade de se produzir um cuidado/atenção 

que transcenda o que se conhece hoje como a prática clínica fonoaudiológica.  

Fato esse examinado, principalmente, após a criação de vínculo com os 

usuários e no momento em que as particularidades foram estudadas mais a 

fundo, por meio dos prontuários dos usuários e pela elaboração de um plano 

de cuidado individual/projeto terapêutico singular (PTS), que oportunizaram 

pensar estratégias de ação e produção do cuidado que colocassem o usuário 

no centro da atenção (12).  

O PTS foi fundamental para se aperceber a necessidade de se 

desenvolver um agir comunicativo eficiente e trabalho em equipe, pois ele 

incorpora a noção interdisciplinar que recolhe a contribuição de várias 

especialidades e de distintas profissões, na intersecção que se dá entre o 

problema identificado e o olhar que o profissional volta sobre o mesmo, e que 

acontece na produção de qualquer ato de saúde, no qual vários núcleos da 



 

 

saúde coabitam o mesmo espaço (5), como é o caso das equipes de saúde da 

família na atenção básica. Assim, na construção do plano de cuidado/PTS são 

acordados procedimentos a cargo dos diversos membros da equipe 

multiprofissional (13). Os PTS em nossa experiência foram planejados para 

produção do cuidado em saúde de alguns dos usuários que visitamos no 

domicílio e que apresentaram maior vulnerabilidade.  

Na perspectiva de que saúde é realizada na interrelação dos saberes, foi 

proposta a construção desse cuidado, de forma interdisciplinaridade, com os 

profissionais e estagiários que compunham a equipe de saúde da unidade 

naquele momento (enfermagem, medicina, nutrição), que se estendeu à 

elaboração das ações coletivas (ações educativas em saúde). Para tanto, se 

utilizou do Planejamento Estratégico Situacional (PES), método que possibilitou 

identificar, priorizar e explicar possíveis causas e a busca por diferentes modos 

de abordar e propor soluções relacionadas aos problemas de saúde (14), 

considerando as particularidades do território em questão.  

A elaboração e execução das ações tiveram o intuito de levantar 

assuntos relevantes para o público em questão, o que gerou a necessidade da 

presença de outros profissionais da equipe de saúde da família, e em alguns 

casos, dos equipamentos sociais no entorno da USF, como a escola, 

destacando deste jeito a interdisciplinaridade.  

Conclusão 

As experiências obtidas na atenção básica promovidas possibilitaram 

troca de conhecimento, reflexão de que o exercício do fonoaudiólogo no SUS 

precisa ir adiante das práticas de promoção da saúde e prevenção de agravos 

à saúde focados em seu núcleo de conhecimento, que contemplem um cuidado 

integrado e integrador. Exercer um cuidado integrado significa centrar suas 



 

 

práticas no usuário e nas suas demandas em saúde, assim como ampliar a 

conversa com os demais profissionais. Este deveria ser o norte de nossas 

ações. um agir motivado pelo cuidado com o outro, e ao mesmo tempo deveria 

ser o fim, isto é, produzir cuidado na vida das pessoas em tudo aquilo que for 

feito. 
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