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Introdução: A promoção da saúde consiste na melhoria da qualidade de vida do 

indivíduo, promovendo uma modificação na sua maneira de pensar e agir. O presente 

trabalho enfatiza a importância dos temas relacionados a fonoaudiologia para prevenção 

e promoção da saúde. Objetivo: Relatar as atividades realizadas no estágio de Saúde 

Coletiva, visando estratégias para a promoção de saúde e conscientização da 

comunidade presente. Metodologia: Foram realizadas palestras e abordagens em grupos 

para os frequentadores do Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de Castro Filho, 

localizado em Belo Horizonte – MG, com duração de 2 horas todas ás terças-feiras, com 

temas variados sempre relacionados à fonoaudiologia. Resultados e Discussão: Foram 

apresentados temas como; a importância do teste da orelhinha e teste da linguinha, 

estimulação da fala e desenvolvimento da linguagem, disfonia infantil e adulta, perda de 

audição, entre outros. As palestras foram realizadas no ambiente de espera de 

atendimento do centro de saúde. Para estas ações foram utilizados folders com 

orientações e cartazes. Além das palestras, foram feitas abordagens nas filas da 

vacinação e farmácia. Em alguns dias foram realizados atendimentos infantis, com 

aplicação de anamnese, recursos de avaliação, orientações e condutas para os pais. 

Considerações Finais: Firma-se a importância da atuação da fonoaudiologia na atenção 

primária e nas ações voltadas para a saúde da família.  
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