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RESUMO 
Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sistemática analisando as perspectivas 
atuais referentes à inserção da fonoaudiologia na saúde pública, apresentando sua evolução e tendências. 
Trata-se de uma revisão sistemática, tendo a Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, LILACS, MEDLINE/PubMed 
e Scielo, como base de dados para a pesquisa, no período de 2010 até 2019. Os descritores associados 
foram: “fonoaudiologia", "saúde pública" e "saúde coletiva", totalizando os estudos, que se enquadrarem nos 
critérios de inclusão. Os resultados foram descritos em ordem cronológica de publicação, mostrando as 
principais conclusões. Do total de estudos analisados, oito relacionaram a fonoaudiologia na saúde pública. 
Este estudo permitiu observar escassez de trabalhos quando considerada a associação da inserção do 
fonoaudiólogo na saúde pública, bem como a desinformação quanto a demanda de pacientes para esse 
profissional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A fonoaudiologia teve sua inserção nas atividades do sistema público de saúde entre 

as décadas de 1970 e 1980, com número de profissionais reduzido, sendo trabalhos 
isolados, com pouca integração e sem propostas abrangentes que os norteassem. No 
entanto, na segunda metade da década de 1980, com a reestruturação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), tem-se o início da fonoaudiologia na atenção primária à saúde, por meio 
das secretarias da saúde e secretarias da educação (MARIN et al., 2003; GOYA et al., 
2007; NICOLOTTI; ROS, 2009).  

Sabemos que o fonoaudiólogo é um profissional da saúde, de atuação autônoma e 
independente, que exerce suas funções nos setores público e privado, sendo responsável 
por promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia 
(habilitação/reabilitação), como também no monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos 
fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na 
linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional 
orofacial e cervical e na deglutição (CFFa, 2007). 

Com isso, a atuação fonoaudiológica pode estar presente nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS); Ambulatórios de Especialidades; Hospitais; Unidades Educacionais; Escolas 
regulares e especiais; instituições de ensino superior; creches e berçários; consultórios e 
clínicas; Home Care; asilos; casas de saúde; empresas; meios de comunicações e 
Organizações não governamentais (ONGs) (CFFa, 2007). 

Nota-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) é dividido em níveis de atenção 
(primário, secundário e terciário) e complexidade (baixa, média e alta), sendo constituído 
por um conjunto de ações e de serviços de saúde sob gestão pública, organizado em redes 
regionalizadas e hierarquizadas distribuídas em todo o território nacional (SOUZA et.al 
2009). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (2012) descreve que a UBS compõe o nível 
de atenção primária à saúde, servindo como porta de entrada do sistema, desempenhando 
um papel central na garantia à população de acesso à uma saúde de qualidade, 
promovendo atendimentos ambulatoriais e desenvolvendo ações de saúde pública.  
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Mediante a isso, o fonoaudiólogo que atua no SUS deve ser generalista, capaz de 
identificar as questões relacionadas à área de maior relevância na sua comunidade de 
abrangência, capaz de elaborar e efetivar ações que visem uma solução, adotando medidas 
preventivas sempre que possível. Também deve ser capaz de organizar um ambulatório de 
atendimento que se identifique com a sua unidade de saúde. Além disso para que o 
profissional consiga desenvolver um trabalho de acordo com os preceitos da saúde pública 
é fundamental que ele tenha conhecimentos dos assuntos pertinentes ao SUS. Atualmente 
acredita-se que o papel do fonoaudiólogo tornou-se mais amplo, sendo possível projetar 
ações e prevenções cabíveis a um determinado grupo, desde que esse seja bem 
reconhecido (MOREIRA; MOTA, 2009).  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo de revisão sistemática, o qual foi realizado entre março e 

agosto de 2019, a partir de bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde - BVS, LILACS, 
MEDLINE/PubMed e Scielo, utilizando os seguintes descritores (DeCS): “fonoaudiologia", 
"saúde pública" e "saúde coletiva", totalizando os estudos, que se enquadrarem nos 
critérios de inclusão. Os resultados serão descritos em ordem cronológica de publicação, 
mostrando as principais conclusões.  

Como critérios de inclusão dos estudos, optou-se por selecionar artigos de 2010 até 
2019, que relatam a participação do fonoaudiólogo na saúde pública, bem como a demanda 
de paciente e oferta de profissionais da fonoaudiologia. 

Após a busca inicial com os critérios de inclusão, foi encontrado um total de 662 
artigos. 

Com a leitura completa do material selecionado, foram excluídos 654 artigos, por 
não apresentarem relação direta com os objetivos do estudo, em que apenas 08 estudos 
foram utilizados para análise. 

Na figura 1, segue a descrição dos estudos selecionados para análise e, na Figura 
2, organograma sequencial da seleção dos estudos. 
 
Autor e ano Nome do artigo Tipo de estudo Objetivo Principais 

resultados 
Silva, et al. (2010) Desafio do Núcleo 

de Atenção 
Médica Integrada  
diante da 
Necessidade de 
Inserção de 
Fonoaudiólogo na 
Rede Municipal de 
Saúde  
de Fortaleza. 
 

Estudo 
documental,  
transversal e 
descritivo com 
abordagem 
quantitativa. 
 

Demonstrar a 
necessidade da 
inserção do  
fonoaudiólogo na 
rede municipal de 
saúde de 
Fortaleza-CE, 
diante da elevada 
demanda de 
usuários e  
da escassez de 
serviços gratuitos 
de fonoaudiologia  

nesse município. 

A presença do 
fonoaudiólogo nas  
Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) 
possibilitaria a 
melhoria da 
qualidade de vida 
da população além 
da redução da 
sobrecarga  
nos serviços 
gratuitos que 
prestam 
atendimento  
fonoaudiológico no 
município de 
Fortaleza. 

 
Diniz e Bordin 
(2010) 

Demanda em 
Fonoaudiologia em 
um serviço público  
municipal da 
região Sul do 
Brasil. 

Estudo de 
demanda, 
transversal. 

Caracterizar a 
demanda 
encaminhada a um 
Serviço de 
Fonoaudiologia de 
Centro de Saúde, 

É primordial que 
haja investimento 
no planejamento  
de ações em saúde 
fonoaudiológica 
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 no biênio 
2006/2007. 

neste município, 
voltadas,  
principalmente, à 
prevenção e à 
promoção de 
saúde junto às  
Unidades Básicas 
de Saúde. 

Massignani e 
Stival. (2013) 

A Importância da 
fonoaudiologia no 
ambiente 
hospitalar. 

Investigação do 
tipo levantamento 
de dados por meio 
de questionário. 

Investigar a 
contribuição da  
Fonoaudiologia no 
ambiente 
hospitalar - o 
fonoaudiólogo 
como integrante da 
equipe  
Multidisciplinar. 
 

A atuação do 
Fonoaudiólogo no 
hospital, em 
número de 
profissionais, ainda 
é baixa, e a equipe 
multiprofissional 
apresentam pouco 
conhecimento em 
relação à atuação 
do fonoaudiólogo 
no âmbito 
hospitalar. 

Gusmão, et al. 
(2015) 
 

A Fonoaudiologia 
nos Centros de 
Referências em 
Saúde do 
Trabalhador no 
Brasil. 
 

Estudo 
epidemiológico 
descritivo. 

Investigar a 
presença do 
fonoaudiólogo na 
equipe dos Centros 
de Referência em 
Saúde  
do Trabalhador 
(Cerest) do Brasil. 

A inserção do 
fonoaudiólogo no 
Cerest, contribui 
com evidências 
que indicam 
desigualdades 
regionais e revela 
que, ainda há 
serviços onde a  
atuação do 
fonoaudiólogo 
restringe-se à 
assistência. 

Moraes, et al. 
(2015) 

Perfil 
fonoaudiológico 
dos idosos 
atendidos em um 
centro de 
referência. 

Estudo  
exploratório, 
transversal, 
retrospectivo. 
 

Caracterizar as 
alterações referidas 
pelos idosos e as 
condutas 
fonoaudiológicas  
mais frequentes 
num Centro de 
Referência. 

Confirma-se a 
importância da 
equipe 
multiprofissional, 
possibilitando o 
diálogo no 
compartilhamento  
de conceitos e 
condutas de 
avaliação e 
intervenção 

Witwytzky e 

Tavares.  
(2017) 

Fonoaudiologia na 
saúde Pública. 
Análise 
Bibliométrica. 

Estudo quantitativo 
de caráter 
bibliométrico. 

Analisar as 
perspectivas atuais 
referentes à 
Fonoaudiologia e 
Saúde Pública e 
apresentar sua 
evolução e 
tendências. 

Houve um 
aumento das 
publicações 
científicas pela 
maior inserção do 
profissional na 
área da Saúde 
Pública, no 
entanto, ainda é 
escasso. 

Ferreira, et al. 
(2017) 

A Fonoaudiologia 
na Saúde Pública: 
Atenção Básica. 
 

Pesquisa 
bibliográfica. 
 

A Fonoaudiologia 
inserida na Saúde 
Pública, e suas 
áreas de atuação 
dentro da atenção 
básica: promoção 
e prevenção. 

 A inserção do 
fonoaudiólogo 
junto às equipes de 
saúde é de suma 
importância. No 
entanto, a atenção 
voltada à 
Fonoaudiologia, 
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focada no 
panorama 
preventivo e 
coletivo ainda é 
falho. 

Oliveira, Joyce. 
(2017)  

Possibilidades e 
limites da atuação 
fonoaudiológica 
frente a demanda 
das Unidades 
Básicas de Saúde 
do Município de 
Suzano/SP. 

Investigação do 
tipo levantamento, 
de corte 
transversal, 
retrospectivo e de 
orientação 
qualitativa. 

  Caracterizar e 
mapear a 
população que 
buscou 
atendimento 
fonoaudiológico na 
rede pública, bem 
como compreender 
a percepção dos 
profissionais 
fonoaudiólogos 
sobre sua atuação. 

Reforça-se a 
importância de se 
realizar estudos 
epidemiológicos 
em fonoaudiologia 
e que os novos 
conhecimentos 
sejam publicados, 
fortalecendo a 
Fonoaudiologia. 

 
Figura 1. Descrição dos estudos selecionados para análise 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Organograma sequencial da seleção dos estudos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Para desenvolvimento da revisão de literatura optou-se pela forma descritiva e 

cronológica de publicação, com apontamentos dos principais achados. Dessa forma, foram 
analisados estudos de forma isoladas, referentes a fonoaudiologia inserida na saúde 
pública, bem como a oferta desse profissional para atender a demanda populacional. 

Como critérios de inclusão dos estudos, optou-se por selecionar artigos de 2010 até 
2019, que relatassem a participação do fonoaudiólogo na saúde pública, bem como a 
demanda de paciente e oferta de profissionais da fonoaudiologia. 

A busca resultou no total de 662 trabalhos encontrados. Foram excluídos os estudos 
não relacionados ao objetivo (n = 654), sendo utilizado somente (n=8) artigos. 

Trabalhos 

encontrados 

N= 662 

Não 

relacionados 

ao objetivo 

N=654 

Trabalhos 

selecionados 

N= 08 
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Silva et al (2010), em sua pesquisa, relataram a importância da contratação de mais 
profissionais para o serviço municipal de saúde, com o objetivo de realizar um trabalho 
efetivo em qualquer área de atuação, delimitando seus limites e possibilidades. Notou-se 
também que o serviço de fonoaudiologia do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), 
da Universidade de Fortaleza (Unifor), vem contribuindo de maneira significativa para o 
reconhecimento e a ampliação da profissão e a melhoria da saúde da comunicação humana 
da população desse município e regiões vizinhas. Entretanto, faz-se necessária a inserção 
do fonoaudiólogo na rede municipal de saúde de Fortaleza para tornar mais acessível os 
serviços oferecidos no que concerne à saúde da comunicação humana, sobretudo, no nível 
de atenção primária, concretizando o conceito de saúde e efetivando, na prática, os 
princípios do Sistema Único de Saúde. 

Em estudo realizado no mesmo ano por Diniz e Bordin (2010), foi identificado o perfil 
da demanda para atendimento fonoaudiológico na área de fonoterapia do Centro de Saúde 
Santa Marta, Porto Alegre (RS). Destacando-se, entre seus achados, a predominância de 
encaminhamentos de crianças do gênero masculino e em faixa escolar, encaminhados em 
sua maioria por médico pediatra, com queixa de alteração de fala. Com esses achados, 
considera-se importante o investimento no planejamento de ações em saúde 
fonoaudiológica neste município, voltadas, principalmente, à prevenção e à promoção de 
saúde junto às Unidades Básicas de Saúde e Escolas/CMEI pertencentes as suas áreas 
de abrangência. O objetivo deste tipo de ação é que as alterações de fala diminuam a médio 
e longo prazo, assim como as listas de espera para tal especialidade e que os registros em 
prontuários e encaminhamentos para esta área ocorram de forma mais qualificada. 

Em outra pesquisa realizada três anos depois por Massignani e Stival (2013), 
observou-se que no Hospital Municipal de Barbosa Ferraz/PR não havia um fonoaudiólogo 
atuante por falta de interesse da gestão e/ou por falta de conhecimento do trabalho que o 
mesmo pode realizar. Com relação à importância do fonoaudiólogo integrando a equipe 
multidisciplinar, a maioria dos entrevistados afirmaram ser importante para um 
aprimoramento da equipe e melhora na qualidade do atendimento ao paciente 
hospitalizado. Concluiu-se então, que a atuação do fonoaudiólogo no hospital é um trabalho 
no sentido de manutenção à vida, prevenindo possíveis complicações ao paciente, cabendo 
aos fonoaudiólogos, lutar pelo seu espaço na sociedade e mostrar as ações e formas de 
atuação da fonoaudiologia que favorecem a uma melhor qualidade de vida ao paciente. 

Gusmão et al. (2015) em sua investigação notaram que houve um crescimento da 
presença do fonoaudiólogo nas equipes dos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) no Brasil, entretanto, mais da metade das unidades não contava com 
o profissional. Esse estudo contribuíu com evidências que indicam desigualdades regionais, 
e revela que ainda há serviços onde a atuação do fonoaudiólogo restringe-se à assistência. 
Faz-se necessária uma compreensão mais ampla sobre a atuação desses profissionais nos 
Cerest, de forma coerente com as políticas públicas na área de vigilância em saúde. Nesse 
sentido, mudanças positivas podem vir da inclusão da vigilância em saúde do trabalhador 
nas grades curriculares da formação profissional e da educação continuada, assim como 
das enriquecedoras parcerias ensino-serviço. 

Moraes et al. (2015), em seu estudo, identificaram as características dos idosos 
avaliados pela fonoaudiologia bem como as condutas fonoaudiológicas mais frequentes em 
um Centro de Referência. Observou-se ainda, na maioria dos casos, a presença de 
concordância entre o motivo do encaminhamento médico e os achados fonoaudiológicos, 
confirmando a importância da equipe multiprofissional, possibilitando o diálogo da geriatria 
e da fonoaudiologia gerontológica no compartilhamento de conceitos e condutas de 
avaliação e intervenção, para que se alcance um discurso unificado cada vez mais 
interdisciplinar, respondendo aos objetivos do Programa Mais Vida. 

Em pesquisa realizada por Oliveira (2017), relata-se que após mudança de gestão 
municipal, houve inserção de muitos fonoaudiólogos atuantes em UBS nas Redes de 
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Atenção à Saúde (RAS), por meio da composição dos Grupos Condutores de cada rede, 
caracterizando participação ativa na gestão de políticas de saúde do município. Neste 
panorama observou-se a interdisciplinaridade da fonoaudiologia, podendo seus 
profissionais colaborarem na construção e implementação de políticas de gestão 
municipais juntamente com outras áreas da saúde, buscando somar conhecimentos e 
vivências em prol do bem-estar da população. No entanto, reforça-se a importância de se 
realizar estudos epidemiológicos em fonoaudiologia e que os novos conhecimentos sejam 
publicados, fortalecendo a Fonoaudiologia enquanto ciência e contribuindo para a formação 
de profissionais voltados à saúde integral e qualidade de vida de quem busca por seus 
cuidados.  

Ferreira et al. (2017) relatam que o fonoaudiólogo, aos poucos, está ocupando seu 
espaço na área da saúde pública, desde a baixa até a alta complexidade. A implantação 
das políticas públicas na fonoaudiologia, especialmente no SUS, é uma necessidade real, 
pois tem apresentado crescimento na procura. O alto índice de doenças ligadas ao sistema 
fonológico na população faz com que a inserção do fonoaudiólogo junto às equipes de 
saúde seja de suma importância para promover desde a prevenção até a reabilitação do 
indivíduo. No entanto, a atenção voltada à Fonoaudiologia, focado no panorama preventivo 
e coletivo ainda é falho.  

 Witwytzky e Tavares (2017), em sua pesquisa notaram que as discussões sobre o 
tema Fonoaudiologia e Saúde Pública são um crescente, seja pela observação do 
aumento do número de publicações científicas por fonoaudiólogos, como pela maior 
inserção do profissional na área. Sendo assim, deixam visível que o fonoaudiólogo 
voltou seu olhar para a sua forma de atuação na saúde pública e que é preciso ampliar 
o foco, favorecendo a coletividade e fortalecendo a inserção na equipe multidisciplinar. 
Observaram também, uma tendência de publicações de artigos sobre o fazer do 
fonoaudiólogo na instituição que atua, sobre a caracterização do serviço e da população 
implicada. Sendo assim, sugerem-se novos estudos evidenciando a importância do 
fonoaudiólogo na Saúde Pública e discussões sobre sua prática e métodos de trabalho 
nessa área. 

Observa-se que num período de cinco anos, estudos feitos por Silva et al (2010), 
Diniz e Bordin (2010), Massignani e Stival (2013), Gusmão et al (2015) e Moraes et al 
(2015), fizeram o mesmo relato quando dizem sobre a importância da contratação e/ou 
inserção do profissional de fonoaudiologia na saúde pública em diversas regiões do Brasil, 
bem como os variados ambientes de atuação, e também à falta desse profissional em 
alguns destes ambientes de trabalho. Sendo assim, a inserção do fonoaudiólogo na equipe 
multiprofissional, contribuirá para a realização de atendimento mais efetivo com melhor 
qualidade e valorização das necessidades do paciente, assim como nas prevenções e 
promoções à saúde. 

Como mencionado por Witwytzky e Tavares (2017), e Ferreira et al. (2017), existem 
ainda nos dias atuais, poucos artigos que relatam sobre a inserção da fonoaudiologia na 
saúde pública, assim como a carência de produções de trabalhos na área da 
fonoaudiologia, ou pelo menos a escassez de artigos publicados que abrangem esse 
assunto. Essa carência de informações faz remeter a necessidade de produções de 
trabalhos na área, que darão novas concepções de saúde pelo fonoaudiólogo, criando 
trabalhos interdisciplinares, permitindo a abertura para uma visão de saúde pautada pela 
integralidade da assistência.  

Espera-se que essa revisão sirva como base de evidências para a discussão do 
trabalho da fonoaudiologia na saúde pública, assim como a evidente necessidade de 
produção de trabalhos que abrangem esse assunto. 

 
4 CONCLUSÃO 
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Este estudo permitiu observar escassez de trabalhos quando considerada a 

associação da inserção do fonoaudiólogo na saúde pública, bem como a evolução deste 
profissional ao longo dos anos no âmbito da saúde pública.   

Os resultados sugerem que a fonoaudiologia ainda busca seu reconhecimento na 
saúde pública, assim como a necessidade de uma maior oferta de profissional para a 
demanda populacional. Para isso os fonoaudiólogos devem publicar suas pesquisas 
mostrando suas áreas de atuação, bem como se especializar profissionalmente para 
atender as demandas presentes na saúde pública. 

Pesquisas futuras devem se concentrar na busca de informações da inserção do 
fonoaudiólogo na saúde pública e sua crescente contribuição para os cuidados à saúde da 
população, bem como a demanda presente em cada ambiente de promoção à saúde. 
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