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Introdução e justificativa: 
A fonoaudiologia tem como principal objetivo trabalhar para a promoção, proteção e resgate ou recuperação da comunicação humana, que em sua abrangência compreende cuidados
com a voz, audição, linguagem e funções orofaciais e cervicais; cuidados esses indispensáveis à constituição de cada sujeito e à promoção da qualidade de vida individual e coletiva.
A Fonoaudiologia está presente em todas as fases da vida. Desde o atendimento de gestantes e de bebês tanto em âmbito ambulatorial como hospitalar; de crianças, adolescentes,
adultos e idosos, o fonoaudiólogo atua sempre de forma a prevenir ou tratar intercorrências que podem afetar a comunicação humana em qualquer de seus aspectos.
Diferentes demandas sociais têm levado a Fonoaudiologia a contribuir nas mais diversas áreas, como por exemplo, na área da saúde, na educação, perícia, entre outros.
Assim, a fonoaudiologia enquanto importante ciência na interface saúde e educação, realiza na construção de trocas de saberes com outros profissionais da saúde o Matriciamento
em Campinas.

Objetivos :
Aproximar  o atendimento fonoaudiológico  às equipes das Unidades Básicas de Saúde. Qualificar os encaminhamentos melhor ando o acesso do usuário a esta especialidade.

Metodologia:

A complexidade do sistema de saúde em Campinas levou à distritalização, que hoje compreende 5 distritos de Saúde: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste. Este projeto
contempla a área do distrito Noroeste. Campinas conta com 61 Unidades básicas, sendo que 12 estão localizados na região Noroeste. São eles: Centro de Saúde Integração, Centro
de Saúde Pedro Aquino Neto, Centro de Saúde Perseu Leite Barros, Centro de Saúde Ipaussurama, Centro de Saúde Florence, Centro de Saúde Valença, Centro de Saúde Itajaí,
Centro de Saúde Floresta, Centro de Saúde Rossim, Centro de Saúde Satélite Íris, Centro de Saúde Lisa e Centro de Saúde Campina Grande.
O Matriciamento da região Noroeste, compõe-se de atividades como participação de reuniões de equipes, visitas e palestras em escolas, participação em projetos de saúde
conjuntamente com outras especialidades, orientações e discussões em encaminhamentos realizados por outros profissionais, além do atendimento terapêutico. Esse atendimento é
realizado em 2 polos de referência à todas as unidades de saúde, e teve início no ano de 2008.
Uma vez que as equipes de saúde e profissionais diretamente envolvidos são capacitados através do matriciamento, os encaminhamentos devidamente qualificados são recebidos 
pelo DSNO, onde são avaliados pelo profissional de fonoaudiologia e atendidos ou redirecionados aos serviços de referências mais adequado para cada caso, conforme orienta o 
manual de fonoaudiologia da prefeitura de Campinas. Campinas conta com serviços especializados nas diversas áreas da fonoaudiologia, como Serviço de Atenção às Dificuldades de 
Aprendizagem (SADA), Centro de Referência em Reabilitação (CRR), Centro de Vivência Infantil (CEVI), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Os pacientes pós 
avaliados com alterações de linguagem, fonético-fonológico, alterações de leitura escrita decorrente de alterações de fala, gagueira, alterações de funções oro faciais relacionadas a 
má articulação são inseridos em terapia fonoaudiológica. Aqueles que porventura tem que aguardar atendimento em fila de espera já foram avaliados e classificados conforme o risco, 
portanto não correm o risco de ter sua saúde agravada enquanto aguardam atendimento. 
Os usuários que são avaliados, são atendidos pelo profissional de fonoaudiologia conforme a regionalização, centralizados em 2 unidades. O Centro de saúde Pedro Aquino Neto, é 
referência para mais 3 unidades, enquanto o Centro de saúde Florence por sua localização recebe pacientes de outras 7 unidades. Estas unidades que se tornaram centros de 
referência para atendimento fonoaudiológico foram previamente adaptadas com materiais e espaço apropriados. Os usuários são atendidos em pequenos grupos de 4 ou 5 
(geralmente crianças) em sessões semanais com duração de uma hora. Os usuários são selecionados conforme os critérios de patologia, idade, compatibilidade de horário e grau de 
risco. 
Abaixo segue fluxograma do sistema organizacional do matriciamento em fonoaudiologia da região Noroeste de Campinas.
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Projetos:
Foram realizados Projetos de promoção em saúde na escola, em parceria com a Secretaria da Educação; Projeto de promoção de saúde auditiva, com realização de triagem 
auditiva na unidade básica de saúde; Projeto em comemoração ao dia da saúde vocal e Projeto em atenção ao ruído, em parceria com CEREST, Unicamp, e fonoaudiólogas de 
outros distritos; Projeto de orientação aos cuidadores em relação as alterações de linguagem, em parceria com profissionais da saúde mental; Projeto de pesquisa em alterações 
auditivas em crianças com alterações de linguagem.
Atendimentos:
Foram disponibilizadas 65 vagas para atendimento terapêutico semanal.
10 vagas para atendimento de novas avaliações semanais.
08 vagas para atendimento de avaliações auditivas semanais.
Todas as vagas foram preenchidas na totalidade. O tempo em espera de vaga para avaliação foi em média de 30 a 40 dias, para início terapêutico variou em função dos critérios de 
seleção e para atendimento de avaliações auditivas foi de 15 dias em média.
Aprendizado com a vivência:
Ganhos: 
- qualificação dos encaminhamentos
- conhecimento da especialidade por parte dos outros profissionais
- agilidade em agendamento
- proximidade  para os usuários 
- envolvimento contínuo de outros profissionais nas discussões de casos
- demanda reprimida qualificada
Dificuldades:
- impossibilidade de inserção terapêutica imediata
Bibliografia:
Manual de Fonoaudiologia da Prefeitura Municipal de Campinas
Texto base para discussão sobre Matriciamento - Campinas
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