Fonoaudiólogo em casa: Consulte seu PSF mais próximo!!

Com a reestruturação do sistema de saúde a fonoaudiologia se inseriu na atenção básica
e deve atuar em todas as fases e níveis de atenção da saúde.

Atualmente a fonoaudiologia conquista um grande espaço na saúde pública com a
integração em equipes do núcleo de apoio à saúde da família (NASF), de acordo com a
portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. O NASF tem como objetivo de ampliar a
abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando
a inserção da estratégia de saúde da família na rede de serviços e o processo de
territorialização e regionalização a partir da atenção básica.

O profissional de fonoaudiologia está presente em todos os segmentos da saúde, desde a
baixa até a média e alta complexidade. Atuando assim em três níveis de saúde: primário,
secundário e terciário.

Na prevenção primária o fonoaudiólogo visa eliminar ou inibir fatores responsáveis pela
ocorrência e desenvolvimento das patologias de comunicação através de medidas de ordem
geral e de combate a patologias fonoaudiológicas especificas, podendo ser incorporadas com
estratégias de imunização, saúde ocupacional, educação nas escolas, aconselhamento
genético, cuidados pré-natais, tratamento precoce, planejamento familiar, screening, cuidados
médicos contínuos, controle da qualidade ambiental, qualidade de vida, e uso de alimentos
específicos.

Na prevenção secundária a ação diagnostica é rápida e o tratamento é imediato com
objetivo de curar ou estacionar o processo evolutivo da doença, evitando a contaminação de
terceiros se a moléstia for transmissível, a fim de evitar complicações e seqüelas, evitar a
invalidez prolongada, através de ações como provisão de meios para limitar a invalidez e evitar
a morte, inquérito para descobertas de casos na comunidade, exames periódicos, detecção
precoce de casos, pesquisas de triagem e tratamento para evitar a progressão.

Na prevenção terciária o principal objetivo é de recolocar o individuo afetado na sociedade
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com a máxima utilização de sua capacidade restante, reintegrando esse individuo na
sociedade com ações de reabilitação fonoaudiológicas, emprego para o reabilitado, prestação
de serviços hospitalares e comunitários para reeducação e treinamento para utilização máxima
das capacidades, educação do púbico e indústria no sentido de que empreguem o reabilitado,
emprego tão completo quanto possível e utilização de asilos. Atualmente a reabilitação passa a
ter importância em decorrência do aumento da expectativa de vida.
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