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✓ As Clínicas-Escolas têm o propósito do ensino-aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de experiências clínicas aos alunos,

levando-os a relacionar teoria e prática, possibilitando que os mesmos construam uma postura crítica mediante os desafios clínicos

vivenciados, além disso, proporcionam atendimentos gratuitos de qualidade à comunidade (MARAVIESKI; SERRALTA, 2011).

✓ Tais espaços absorvem altos fluxos de pacientes, encaminhados principalmente pela atenção primária de saúde, desencadeando,

inevitavelmente, formação de filas de espera (DANZIGER; BIAZIN, 2012).

✓ O projeto “demanda versus atendimentos da Clínica-Escola de Fonoaudiologia” foi uma ação extensionista do curso de Fonoaudiologia da

Universidade Federal de Sergipe do Campus Lagarto, que surgiu com o intuito de gerenciar as demandas fonoaudiológicas encontradas na

lista de espera da respectiva clínica-escola.

✓ Orientar familiares acerca dos distúrbios da comunicação e demais temas relacionados à saúde;

✓ Avaliar as estratégias adotadas para o enfrentamento da acessibilidade à clínica-escola de Fonoaudiologia da UFS Lagarto;

✓ Oferecer terapia breve (individual ou em grupo) aos pacientes que aguardam por atendimento fonoaudiológico.

✓ O projeto foi composto por subprojetos, dentre os quais se destacam: triagem, orientações aos pais/familiares e atendimentos breves.

✓ As atividades foram realizadas semanalmente por dez discentes dos diferentes ciclos do curso de Fonoaudiologia, com a supervisão da 

fonoaudióloga do departamento.

✓ Como o foco principal foi o gerenciamento da lista de espera, realizou-se uma análise acerca da composição de tal lista.

O projeto construiu um modelo de triagem com viés acolhedor incluindo um atendimento com resolutividade e responsabilização, fazendo as 

orientações para o paciente e sua família em relação às queixas apresentadas, ao atendimento e funcionamento dos demais serviços de saúde 

ofertados no Centro de Simulações e Práticas.

• 87 pessoas foram triadas e/ou avaliadas;

• 20 familiares recebam orientações em grupo sobre autismo e gagueira;

• Foram realizadas 12 avaliações audiologicas e 16 atendimentos breves.

As ações realizadas nos fizeram refletir sobre a dinâmica da fila de espera, a importância das orientações, a necessidade de mais atendimentos

breves e a construção de novos critérios para alta terapêutica favorecendo a diminuição do tempo de espera e promovendo um atendimento

humanizado.
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