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Deployment of the Telephoneaudiology in the Hospital Network of 
Pernambuco: Experience Report

Objective: to report the process of implementation of education-
al actions in the subject of human communication health and 
speech therapy for professionals working in the Hospital Network 
of Pernambuco. Methods: This is an experience report devel-
oped after approval of the ethics committee in partnership with 
the State Nucleus of Telehealth of the Health Secretariat of Per-
nambuco. The methodological route for implantation consisted of 
four stages namely: 1- Technical analysis of the videoconference 
points 2-videoconferencing offer; 3- Evaluation of satisfaction 
by the target audience. Results: To date, two videoconferences 
have been carried out out of a total of four planned. Four State 
Hospital Hospitals participated in the sessions. At the events, 23 
professionals participated, with an average training time of 17.86 
years and who had been following up for approximately five 
years. The vast majority (95%) reported being satisfied with the 
proposal, 100% reported satisfaction with the topic addressed, 
with the material made available and with the technical quality 
and infrastructure. All said that the topics covered were import-
ant in their work process and that they would use the knowledge 
in their daily work. Unanimously, professionals said that the pro-
posal should continue and that they participated in other projects 
in the same format. Conclusion: It is verified that the actions of 
permanent education mediated by information and communi-
cation technologies contribute in the professional qualification 
process of speech-language pathologists assisting in the clinical 
decision-making and in the support to integral health care of hu-
man communication.
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INTRODUCTION 

Distance education has been considered an 

effective tool for spreading knowledge, so it is 

evident that the use of technology can contribute 

to the strengthening of the work process of 

health professionals, especially in hospital 

environments that require constant updating due 

to the complexity in providing care. of health 

care1. 

In this context several technological resources 

can be used as: Video conferencing (real time 

interactions); internet-based systems (Future 

Classroom, Online Tutor, web conferencing) and 

learning objects (videos and other resources 

that enable demonstrative demonstration of 

educational, diagnostic, clinical, surgical, etc.) 2. 

Telehealth encompasses more than one 

technological resource to provide remote 

activities, as it acquires effectiveness when 

associated with strategic plans that include a 

logistics process for the distribution of health 

services. Linking with health strategies can, 

besides expanding information, positively 

contribute to access and / or improvement of 

health conditions in various segments3. 

Since the actions in tele-education correspond 

to powerful instruments in the propagation of 

knowledge, especially among health 

professionals, this article aims to report the 

process of implementation of educational 

actions on the subject of human communication 

health and speech therapy. for professionals 

working in the Pernambuco Hospital Network. 

METHODS 

This study is part of a research project, approved 

by the Ethics Committee of the Federal 

University of Pernambuco under CAAE No. 

50782015.7.000.5208, organized according to 

the guidelines and standards for research 

involving human subjects, in compliance with 

resolution 466 / 12, of the National Health 

Council of the Ministry of Health - Brasília - DF4. 

This is an experience report developed from 

June 2018 to October 2018, in partnership with 

the State Department of Health Telehealth 

Center of Pernambuco with four Hospitals that 

are part of the State Hospital Network of 

Pernambuco. 

The deployment process was organized into 

three steps namely: 

1- Technical analysis of videoconferencing 

points; 

2- Offer of videoconferences; 

3- Assessment of satisfaction by the target 

audience. 

RESULTS 

So far two videoconferences have been held out 

of a total of four planned. Four State Network 

Hospitals participated in the sessions. 

The event was attended by 23 professionals, 

with an average training time of 17.86 years and 

who had been following for approximately five 

years. 

In the satisfaction survey (Table 1) it was found 

that the vast majority (95%) reported being 

satisfied with the proposal, 100% reported 

satisfaction with the topics addressed (Adult 

Dysphagia in videoconference 1 and Child 

Dysphagia in videoconference 2), with the 

material available and the technical quality and 

infrastructure. 

They all mentioned that the topics addressed 

were important in their work process and that 

they would use the knowledge in their 

professional daily life. The professionals 

unanimously stated that the proposal should 

continue and that they participated in other 

projects in the same format. 

In the initial phase of the proposal of a 

videoconferencing cycle, it was possible to verify 

that in fact the use of technologies has great 

potential to help speech-language professionals. 

Godoy, Guimarães and Assis5 state that, in fact, 

the implementation of Tele-education actions 

has been consolidating in Brazil as an effective 

practice, in which technologies contribute to the 

reduction of geographical barriers and promote 

the extension of the care process practiced in 

large cities. centers with the possibility of quick 
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access to the most advanced and effective 

methods of health. Regarding public 

satisfaction, it was observed that despite this 

proposal being a pioneer action in the field of 

speech therapy in Pernambuco, the acceptance 

was immediate by professionals. 

Regarding this issue Dias and collaborators 

(2015) 6 state that, in fact, one of the biggest 

challenges of telehealth is the involvement of 

teams of professionals, either due to their lack of 

affinity with technologies, connectivity difficulties 

or not incorporating this routine in any way. your 

work practices. However, the results achieved 

so far demonstrate the opposite. 

Nascimento et al. (2017) 7 also highlight that the 

qualification of the work developed by the 

speech therapist, when mediated by 

Telessaúde, can contribute and fill some existing 

gaps in health care and enable the multiplication 

of information for the production of knowledge in 

the health of human communication. 

 

Table 1- Distribution of the public satisfaction assessment with the proposal by 

videoconference session. 

Nº  da 

Videoconferê
ncia 

Satisfação com 

a proposta  

Satisfação com 

os temas 
abordados 

Satisfação com 

o material 
disponibilizado 

Importância do tema no 

processo de trabalho 

Acredita que irá 

utilizar os 
conhecimentos 
em seu cotidiano 

profissional? 
Si
m 

Nã
o  

Nã
o 

sei 

Si
m 

Nã
o  

Nã
o 

sei 

Bo
m 

Rui
m  

Nã
o 

sei 

Importa
nte 

Sem 
importânc

ia 

Nã
o 

sei 

Sim Nã
o  

Nã
o 

sei 

Videoconfere
ncia 1 

95
% 

0% 5% 100
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Videoconfere
ncia 2 

100
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

In summary, it can be considered that the 

implementation was satisfactory, contributing to 

the construction of new similar proposals both in 

the field of speech therapy and in other health 

areas, whose purpose is to strengthen the 

process of continuing education in the hospital 

environment. 

CONCLUSIONS 

It is verified that the actions of permanent 

education mediated by information and 

communication technologies contribute to the 

process of professional qualification of speech 

therapists assisting in the clinical decision 

making and in the support to the integral health 

care of human communication. 

REFERENCES 

1. Prado C et al. Teleamamentação no Programa 

Nacional de Telessaúde no Brasil: a experiência 

da Telenfermagem. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 2013; 47(4):990-996. 

2. Novaes MA. Lemos JM, Verde FCV, Campos AS, 

Rodrigues TRC.Tele-educação para educação 

3. continuada das equipes de saúde da família em 

saúde mental: A experiência de Pernambuco, 

Brasil. Interface (Botucatu) [Internet]. 

2012;16(43):1095-1106. Organização Mundial da 

Saúde. Telemedicine.2010. Disponível em: 

http://www.who.int/goe/publications/goe_telemed

icine_2010.pdf. [acesso em 2015 nov 17]. 

4. WEN, Chao Lung. Telemedicina e telessaúde-um 

panorama no Brasil. Informática Pública, v. 10, n. 

2, p. 7-15, 2008. 

5. Brasil. National Health Council. Resolution nº 466, 

de 12 de december de 2012a [Internet]. [cited in 

2018 Nov. 07]. Available in: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes 

/2012/Reso466.pdf. 109 Frankl.  

6. Godoy SCB, Guimaraes EMP, Assis DSS. 

Avaliação da capacitação dos enfermeiros em 

unidades básicas de saúde por meio da 

telenfermagem. Esc. Anna Nery. 2014;18(1):148-

55. 

7. Dias RS, Marques AFH, Diniz PRB, Silva TAB, 

Cofel L, Mariani MM C et al. Telemental health in 

Brazil: past, present and integration into primary 

care. Arch Clin Psychiatry. 2015;42(2):41-4 

8. Barboza do Nascimento, CM, Lopes Timóteo de 

Lima, ML, de Oliveira Silva Sousa, F, de Araújo 

Novaes, M, Rodrigues Galdino, D, Honorato 

Silva, ÉC, Guedes de Sá Leitão, G, Santana da 

Silva, TdP. Telefonoaudiologia como estratégia 

de educação permanente na atenção primária à 



Tatiana de Paula Santana da Silva et al., IRJHE, 2019 2:8 

IRJHE:https://escipub.com/international-research-journal-of-health-education/                 4

saúde no estado de Pernambuco. Revista 

CEFAC [Internet]. 2017;19(3):371-380. 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169351955

010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tatiana de Paula Santana da Silva et al., IRJHE, 2019 2:8 

IRJHE:https://escipub.com/international-research-journal-of-health-education/               5

Implantação da Telefonoaudiologia na Rede 

Hospitalar de Pernambuco: relato de 

Experiência 

Objetivo: relatar o processo de implantação de 

ações educativas na temática da saúde da 

comunicação humana e fonoaudiologia para os 

profissionais que atuam na Rede Hospitalar de 

Pernambuco. Métodos: Trata-se de um relato 

de experiência desenvolvido após aprovação do 

comitê de ética em pareceria com o Núcleo 

Estadual de Telessaúde da Secretaria de Saúde 

de Pernambuco. O percurso metodológico para 

implantação constou de quatro etapas a saber: 

1- Análise técnica dos pontos de 

videoconferência 2-oferta das 

videoconferências; 3- Avaliação da satisfação 

pelo público alvo. Resultados: Até o momento 

foram realizadas duas videoconferências de um 

total de quatro previstas. Participaram das 

sessões quatro Hospitais da Rede Estadual. 

Nos eventos houve participação de 23 

profissionais, com tempo médio de formação de 

17,86 anos e que atuavam no seguimento há 

aproximadamente cinco anos.  A grande 

maioria, (95%) referiram estar satisfeitos com a 

proposta, 100% relataram satisfação com o 

tema abordado, com o material disponibilizado e 

com a qualidade técnica e infraestrutura.  Todos 

referiram que os temas abordados eram 

importantes no seu processo de trabalho e que 

iriam utilizar os conhecimentos no seu cotidiano 

profissional. Por unanimidade os profissionais 

referiram que a proposta deveria continuar e que 

participaram de outros projetos no mesmo 

formato. Conclusão: Verifica-se que as ações 

de educação permanente mediadas por 

tecnologias da informação e comunicação 

contribuem no processo de qualificação 

profissional de fonoaudiólogos auxiliando na 

tomada de decisões clínicas e no apoio ao 

cuidado integral em saúde da comunicação 

humana. 

Palavras-chave: Fonoaudiologia; 

Telemedicina; Microcefalia; Educação a 

Distância; Educação Continuada 

INTRODUÇÃO 

A educação à distância tem sido considerada 

um instrumento eficaz de propagação do 

conhecimento, portanto evidencia-se que o uso 

da tecnologia pode contribuir para o 

fortalecimento do processo de trabalho dos 

profissionais da saúde, principalmente em 

ambientes hospitalares que demandam 

constante atualização pela complexidade na 

prestação dos cuidados em saúde1. 

Nesse contexto vários recursos tecnológicos 

podem ser utilizados como: Videoconferência 

(interações em tempo real); sistemas baseados 

em internet (Sala de Aula do Futuro, Tutor On-

line, webconferência) e os objetos de 

aprendizagem (vídeos e demais recursos que 

possibilitam a demonstração demonstrativos de 

procedimentos educativos, diagnósticos, 

clínicos, cirúrgicos etc.)2.  

A Telessaúde engloba mais do que um recurso 

tecnológico para proporcionar a realização de 

atividades à distância, pois adquire efetividade 

quando está associada a planos estratégicos 

que incluam um processo de logística de 

distribuição de serviços de saúde. A vinculação 

com estratégias de saúde pode além de 

expandir a informação, contribuir positivamente 

no acesso e/ou melhoramento das condições de 

saúde em diversos segmentos3. 

Uma vez que as ações em tele-educação 

correspondem a instrumentos potentes na 

propagação do conhecimento, principalmente 

entre os profissionais da área de saúde, o 

presente artigo tem por objetivo relatar o 

processo de implantação de ações educativas 

na temática da saúde da comunicação humana 

e fonoaudiologia para os profissionais que 

atuam na Rede Hospitalar de Pernambuco. 

MÉTODOS 

O referido estudo é parte integrante de um 

projeto de pesquisa, aprovado pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Pernambuco 

sob CAAE nº 50782015.7.000.5208, organizado 

de acordo com as diretrizes e normas 

regulamentadas de pesquisa envolvendo seres 

humanos, atendendo a resolução 
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número 466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde do Ministério da Saúde – Brasília – DF4. 

Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido entre os meses de Junho de 2018 

a Outubro de 2018, em parceria com o Núcleo 

Estadual de Telessaúde da Secretaria de Saúde 

de Pernambuco junto a quatro Hospitais que 

compõem parte da Rede Estadual Hospitalar de 

Pernambuco.  

O processo de implantação foi 

organizado em três etapas a saber:   

1- Análise técnica dos pontos de 

videoconferência; 

2- Oferta das videoconferências;  

3- Avaliação da satisfação pelo público 

alvo. 

RESULTADOS  

Até o momento foram realizadas duas 

videoconferências de um total de quatro 

previstas. Participaram das sessões quatro 

Hospitais da Rede Estadual.  

Nos eventos houve participação de 23 

profissionais, com tempo médio de formação de 

17,86 anos e que atuavam no seguimento há 

aproximadamente cinco anos.   

Na pesquisa de satisfação (Tabela 1) foi 

possível verificar que a grande maioria, (95%) 

referiram estar satisfeitos com a proposta, 100% 

relataram satisfação com os temas abordados 

(Disfagia em Adultos na videoconferência 1 e 

Disfagia Infantil na videoconferência 2), com o 

material disponibilizado e com a qualidade 

técnica e infraestrutura.   

Todos referiram que os temas abordados eram 

importantes no seu processo de trabalho e que 

iriam utilizar os conhecimentos no seu cotidiano 

profissional. Por unanimidade os profissionais 

referiram que a proposta deveria continuar e que 

participaram de outros projetos no mesmo 

formato. 

 

Tabela 1- Distribuição da avaliação da 

satisfação do público com a proposta por 

sessão de videoconferência. 

Nº  da 
Videoconferê

ncia 

Satisfação com 
a proposta  

Satisfação com 
os temas 

abordados 

Satisfação com 
o material 

disponibilizado 

Importância do tema no 
processo de trabalho 

Acredita que irá 
utilizar os 

conhecimentos 
em seu cotidiano 
profissional? 

Si
m 

Nã
o  

Nã
o 
sei 

Si
m 

Nã
o  

Nã
o 
sei 

Bo
m 

Rui
m  

Nã
o 
sei 

Importa
nte 

Sem 
importânc
ia 

Nã
o 
sei 

Sim 

Videoconfere
ncia 1 

95
% 

0% 5% 100
% 

0% 0% 100
% 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Videoconfere

ncia 2 

100

% 

0% 0% 100

% 

0% 0% 100

% 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

 

Na fase inicial da proposta de um ciclo de 

videoconferências, foi possível verificar que de 

fato o uso das tecnologias tem grande potencial 

para auxiliar os profissionais da fonoaudiologia. 

Godoy, Guimarães e Assis5 referem que, de 

fato, a realização de ações de Tele-educação 

vem se consolidando no Brasil como uma 

prática eficaz, no qual as tecnologias 

contribuem na redução das barreiras 

geográficas e promovem a extensão do 

processo de atendimento praticados em 

grandes centros com a possibilidade do acesso 

rápido aos métodos mais avançados e eficazes 

de saúde.  

Com relação a satisfação do público observou-

se que apesar desta proposta constituir uma 

ação pioneira no campo da fonoaudiologia em 

Pernambuco, a aceitação foi imediata pelos 

profissionais.  

Sobre essa questão Dias e colaboradores 

(2015)6 referem que de fato, um dos maiores 

desafios da Telessaúde consiste no 

envolvimento das equipes de profissionais, seja 

pela pouca afinidade com as tecnologias, por 

dificuldades de conectividade ou ainda por não 

terem incorporado essa rotina em suas práticas 

de trabalho. No entanto, os resultados 

alcançados até o momento demonstram o 

contrário. 

Nascimento e colaboradores (2017)7ainda 

destacam que a qualificação do trabalho 

desenvolvido pelo fonoaudiólogo, quando 

mediada pela Telessaúde, pode contribuir e 

preencher algumas lacunas existentes no 

cuidado em saúde e possibilitar a multiplicação 

da informação para produção do conhecimento 

na saúde da comunicação humana. 
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Em síntese pode-se considerar que a 

implantação ocorreu de forma satisfatória, 

contribuindo para construção de novas 

propostas semelhantes tanto no campo da 

fonoaudiologia como em outras áreas da saúde, 

cuja finalidade volta-se ao fortalecimento do 

processo de educação permanente no ambiente 

hospitalar.   

CONCLUSÕES 

Verifica-se que as ações de educação 

permanente mediadas por tecnologias da 

informação e comunicação contribuem no 

processo de qualificação profissional de 

fonoaudiólogos auxiliando na tomada de 

decisões clínicas e no apoio ao cuidado integral 

em saúde da comunicação humana. 

REFERÊNCIAS 

1. Prado C et al. Teleamamentação no Programa 

Nacional de Telessaúde no Brasil: a experiência 

da Telenfermagem. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 2013; 47(4):990-996. 

2. Novaes MA. Lemos JM, Verde FCV, Campos AS, 

Rodrigues TRC.Tele-educação para educação 

3. continuada das equipes de saúde da família em 

saúde mental: A experiência de Pernambuco, 

Brasil. Interface (Botucatu) [Internet]. 

2012;16(43):1095-1106. Organização Mundial da 

Saúde. Telemedicine.2010. Disponível em: 

http://www.who.int/goe/publications/goe_telemed

icine_2010.pdf. [acesso em 2015 nov 17]. 

4. WEN, Chao Lung. Telemedicina e telessaúde-um 

panorama no Brasil. Informática Pública, v. 10, n. 

2, p. 7-15, 2008. 

5. Brasil. National Health Council. Resolution nº 466, 

de 12 de december de 2012a [Internet]. [cited in 

2018 Nov. 07]. Available in: 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes 

/2012/Reso466.pdf. 109 Frankl.  

6. Godoy SCB, Guimaraes EMP, Assis DSS. 

Avaliação da capacitação dos enfermeiros em 

unidades básicas de saúde por meio da 

telenfermagem. Esc. Anna Nery. 2014;18(1):148-

55. 

7. Dias RS, Marques AFH, Diniz PRB, Silva TAB, 

Cofel L, Mariani MM C et al. Telemental health in 

Brazil: past, present and integration into primary 

care. Arch Clin Psychiatry. 2015;42(2):41-4 

8. Barboza do Nascimento, CM, Lopes Timóteo de 

Lima, ML, de Oliveira Silva Sousa, F, de Araújo 

Novaes, M, Rodrigues Galdino, D, Honorato 

Silva, ÉC, Guedes de Sá Leitão, G, Santana da 

Silva, TdP. Telefonoaudiologia como estratégia 

de educação permanente na atenção primária à 

saúde no estado de Pernambuco. Revista 

CEFAC [Internet]. 2017;19(3):371-380. 

Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169351955

010  

 


	content

