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RESUMO 

Objetivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adequação da oferta do profissional 
de Fonoaudiologia nas equipes de Atenção Básica nas capitais brasileiras. Método. 
Trata-se de um estudo ecológico a partir de dados secundários obtidos do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e analisados 
no software Excel 2019. A população do estudo foram fonoaudiólogos que atuaram 
na Atenção Básica no período de 2014 a 2020, sendo as unidades de análise foram 
as capitais dos estados brasileiros. Para todas as capitais e anos do recorte temporal 
foram calculados: a média anual de fonoaudiólogo e seu respectivo desvio padrão; a 
relação de fonoaudiólogos por 10.000 habitantes; a variação proporcional percentual 
entre 2014 e 2020; e o déficit (absoluto e relativo) de profissionais tendo como base o 
parâmetro estabelecido de 1 fonoaudiólogo por 10.000 habitantes. Resultados. Os 
resultados mostram uma baixa oferta de fonoaudiólogos na Atenção Básica em todas 
as capitais analisadas. A capital do estado do Espírito Santo foi a que apresentou o 
melhor índice, de 0.39 profissionais por 10.000 habitantes em 2019. A distribuição 
destes profissionais foi heterogênea e o déficit de profissionais varia acima de 67%. 
O município de Manaus não apresentou nenhum profissional vinculado a equipes de 
AB durante todo o período estudado. Na análise consolidada das capitais por Região, 
a região Sul apresentou as piores ofertas de profissionais, ao passo que a região 
Sudeste apresentou os melhores índices, mas ainda muito abaixo do recomendado. 
Conclusão. A baixa oferta desses profissionais na AB gera limitações e restrições no 
acesso da população aos serviços de fonoaudiologia, comprometendo a 
resolubilidade e qualidade da assistência nesse nível de atenção. Há necessidade de 
maiores investimentos nas equipes multiprofissionais de Atenção Básica, sobretudo, 
na estruturação das equipes de Núcleo Ampliado da Saúde, principal campo do 
Fonoaudiólogo, a fim de possibilitar uma oferta deste profissional dentro dos 
parâmetros estabelecidos, prezando pela efetivação do serviço de saúde. 

Palavras-chaves: Fonoaudiologia; Acesso Efetivo aos Serviços de Saúde; Atenção 
Primária à Saúde; Estratégia de Saúde da Família; Sistema Único de Saúde. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Purpose. The objective of this study was evaluate the offer adequacy of the Speech-
Language and Audiology professional in Primary Care teams in Brazilian capitals. 
Method. This is an ecological study based on secondary data obtained from the 
Information Technology Department of the Unified Health System (DATASUS) and 
analyzed in Excel 2019 software. The study population were speech therapists and 
audiologists who worked in Primary Care from 2014 to 2020, and the analysis units 
being the capitals from Brazilian states. For all capitals and years of the time frame, 
the following were calculated: the annual average of speech therapists and their 
respective standard deviations; the ratio of speech therapists per 10.000 inhabitants; 
the proportional percentage change between 2014 and 2020; and the deficit (absolute 
and relative) of professionals based on the established parameter of 1 speech therapist 
per 10.000 inhabitants. Results. The results show a low supply of speech therapists 
in Primary Care in all analyzed capitals. The Espírito Santo capital had the best index, 
0.39 professionals per 10.000 inhabitants in 2019. The distribution of these 
professionals was heterogeneous and the professionals shortage varies above 60%, 
which generates limitations and restrictions in the population's access to speech 
therapy services. Conclusion. There is a need for greater investments in 
multidisciplinary Primary Care teams, especially in the structuring of the Expanded 
Health Center teams, the main field of the Speech-Language Pathologist at this level 
of care, in order to enable an offer of this professional within established parameters, 
ensuring the effectiveness of the service of health. 

 

Keywords: Speech-Language and Hearing Sciences; Effective Access to Health 
Services; Primary Health Care; Family Health Strategy; Unified Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atenção à saúde tem como um de seus objetivos o desenvolvimento humano 

e social, considerando o indivíduo em todas as suas dimensões. Para englobar esse 

propósito, a Atenção Básica à Saúde (AB), eixo estruturante do Sistema Único de 

Saúde (SUS), deve organizar-se de modo a garantir o acesso a um cuidado efetivo, 

com boa resolubilidade e que atenda as demandas de saúde mais prevalentes na 

população brasileira. 

Composta por sete atributos, sendo quatro essenciais: Primeiro Contato, 

Longitudinalidade, Integralidade e Coordenação; e três derivados: Orientação 

Familiar, Orientação Comunitária e Competência Cultural, a AB no Brasil é orientada 

pelo modelo da Estratégia de Saúde da Família. Tem como característica a atenção 

à saúde da população dentre um determinado território, assistida por equipe 

interdisciplinar que garanta o itinerário necessário na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), visando a integralidade do cuidado. Dentre os profissionais que devem compor 

as equipes de Atenção Básica (eAB) está o Fonoaudiólogo, com seu principal campo 

de atuação nas equipes de Núcleo Ampliado da Saúde da Família - NASF (PNAB, 

2017). 

A fonoaudiologia começou seu caminho na saúde pública brasileira alguns 

anos antes do surgimento do SUS. A criação do primeiro curso de graduação em 

fonoaudiologia no Brasil data de 1961 (MEIRA, 1996). Desde então, a atuação do 

fonoaudiólogo vem apresentando crescimento significativo, em paralelo ao elevado 

número de ocorrências de distúrbios da comunicação em pessoas, que recorrem aos 

serviços públicos de saúde (FERNANDES, E.L., CINTRA, L.G. 2010). 

Já em 1994, o Ministério da Saúde criou o “Programa de Saúde da Família” 

(PSF), posteriormente denominado de “Estratégia de Saúde da Família” (ESF), 

atualmente regulamentado pela Portaria de Consolidação nº 2, do Ministério da 

Saúde. Segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), o Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Ministério 

da Saúde em 2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no 

Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviços, assim como a 

resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Esses núcleos configuram-se como 

equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Atenção 
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Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais), com o Programa Academia da Saúde e, sobretudo, com as APS. 

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, 

atendimentos compartilhados entre profissionais (tanto na Unidade de Saúde, como 

nas visitas domiciliares), que possibilitam a construção conjunta de projetos 

terapêuticos singulares, de forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e 

na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser 

intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde. 

Com a publicação da Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012, o Ministério 

da Saúde criou uma terceira modalidade de conformação de equipe: o NASF 3, 

abrindo a possibilidade de qualquer município do Brasil aderir à implantação de 

equipes NASF, desde que tenha ao menos uma (01) equipe de Saúde da Família. 

Com o desenvolvimento de estratégias para atingir populações mais 

vulneráveis, o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS) cresceu, e 

consequentemente, viu-se a necessidade de aumentar os números de NASF com 

intuito de expandir a resolutividade de casos já na atenção básica, atuando de forma 

integrada à rede conforme demanda e matriciamento de casos. 

A atuação do fonoaudiólogo na Atenção Básica (AB), assim como dos demais 

profissionais que integram as equipes de Atenção Básica (eAB), inclui atendimento 

individual e coletivo com vistas à prevenção, promoção da saúde, tratamento, 

reabilitação das funcionalidades e cuidados paliativos (PNAB, 2017), além das 

atividades relacionadas aos profissionais das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família, que ofertam apoio às equipes de AB, objetivando aumentar a autonomia 

e a capacidade resolutiva das equipes, que devem estar aptas a resolver a maioria 

dos problemas de saúde de uma comunidade (GIOVANELLA, 2012). 

O fonoaudiólogo inserido no NASF pode “colaborar na identificação de fatores 

que levam a alterações que possam acometer a saúde da comunicação humana, 

realizando promoção e prevenção em saúde e desta forma promovendo a 

manutenção e qualidade de vida” (LIMA, et al., 2021), além de alterações do sistema 

estomatognático (respiração, sucção, deglutição, mastigação e fonoarticulação).  

Alguns estudos que investigaram a oferta de serviços públicos de 

fonoaudiologia apontaram que há um expressivo déficit entre o número necessário de 

profissionais e a demanda da população, sobretudo na atenção básica. Esses estudos 

mostraram também que a distribuição geográfica dos fonoaudiólogos se dá de 
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maneira desigual, há concentração de profissionais nas regiões consideradas de 

melhor desenvolvimento socioeconômico. (BUARQUE, et al., 2009; BAZZO e 

NORONHA, 2009; FERREIRA, et al., 2013; SANTOS, et al., 2012) 

Apesar da preconização de 1 fonoaudiólogo para cada 10.000 habitantes nas 

eAB (LESSA, F. J. D., MIRANDA, G. M. D. 2005), os estudos apontam que a maioria 

desses profissionais estão alocados nos demais níveis de atenção. 

Para garantir a integralidade e resolubilidade dos casos pelas eAB, faz-se 

necessário número adequado de profissionais de fonoaudiologia compondo as 

equipes de AB. Destarte, o presente estudo pretende responder a seguinte questão 

de pesquisa: "Qual o panorama atual da oferta de profissionais de fonoaudiologia nas 

equipes de Atenção Básica das capitais brasileiras? A oferta destes profissionais está 

adequada para este nível de atenção?" 

Há uma lacuna do conhecimento acerca desta temática que a presente 

pesquisa busca preencher. Artigo de 2013 aponta que ainda há poucos estudos que 

avaliaram a adequação da oferta da fonoaudiologia na APS (MOREIRA, M.D.; MOTA 

H.B., 2009). A atuação deste profissional está entre o campo clínico e o campo social, 

cumprindo assim, um importante papel na rede de cuidados à saúde. 

Sabendo que o trabalho do fonoaudiólogo até pouco tempo atrás, centralizava-

se na média/alta complexidade e entendendo a importante contribuição que este 

profissional pode dar na atenção básica, identificou-se a necessidade de estimular 

essa atuação. Sendo assim, as Universidades têm buscado se adequar a esta área 

de atuação fonoaudiológica, reorganizando seus currículos para que os profissionais 

possam atuar na prevenção de doenças e promoção da saúde (CHUN, R.Y.S., 2009). 

Ademais, o conjunto informacional produzido por este estudo poderá ser usado 

como base para o direcionamento de recursos humanos no âmbito da APS, 

promovendo a adequação das equipes multiprofissionais da ESF, a efetivação da 

integralidade da atenção à saúde e a valorização da fonoaudiologia neste campo de 

atuação.  



14 
 

2 OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Avaliar a adequação da oferta do profissional de Fonoaudiologia nas equipes 

de Atenção Básica nas capitais do Brasil, no período de 2014 a 2020. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Descrever o número de profissionais da Fonoaudiologia que integram as 

equipes de Atenção Básica das capitais do Brasil no período de 2014-2020; 

● Calcular a relação de profissionais da Fonoaudiologia, para cada 10.000 

habitantes, nas equipes de Atenção Básica das capitais do Brasil, no 

período de 2014-2020; 

● Representar a razão de profissionais de fonoaudiologia nas equipes de 

Atenção Básica das capitais do Brasil, para cada 10.000 habitantes, por 

meio de mapas de calor (2014 e 2020); 

● Analisar a adequação da oferta de profissionais da Fonoaudiologia nas 

equipes de Atenção Básica (2014-2020), tendo como base o índice 

preconizado de 1 profissional para cada 10.000 habitantes. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura foi estruturada abordando as temáticas Sistema Público 

de Saúde e Atenção Básica, História da Fonoaudiologia no Brasil e Fonoaudiologia 

na Atenção Básica. 

3.1 SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA 

O sistema público de saúde brasileiro constitui-se atualmente pelo SUS – 

Sistema Único de Saúde, criado por força da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

que no seu Art 4º o definia como sendo: 

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde-SUS (Ministério da Saúde, Lei 8.080). 

A lei de criação do SUS também dispõe de forma mais abrangente sobre todo 

e qualquer serviço e ações de saúde prestados em todo território nacional, seja por 

entes públicos, mas também por entes privados, regulamentando as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Os entes privados podem participar do SUS de forma 

complementar, ou não terem nenhuma relação com o sistema público, atuando 

somente na área privada, entretanto ainda regulados pela Lei 8.080. 

A implementação do SUS como política da saúde pública trouxe na 

universalização do atendimento um de seus maiores ganhos à sociedade, pois grande 

parcela não detinha o acesso à assistência em saúde. A universalidade do acesso 

encontrava-se presente já na Constituição Federal, promulgada anos antes, em 5 de 

outubro de 1988, e que trazia em seu Art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever 

do Estado (...)”, expondo de forma clara e inequívoca seu caráter universal. 

Tal mudança foi deveras expressiva, vez que historicamente até os anos 1970, 

grande parte da população brasileira não detinha garantias de acesso ao serviço de 

saúde público, estando dividida entre:  

● os que podiam pagar; 

● os que tinham cobertura do sistema previdenciário; 
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● os que não podiam pagar pelos serviços de assistência, considerados 

indigentes e que dependiam de caridade. 

Para um melhor entendimento é preciso acompanhar o desenvolvimento 

histórico da promoção e assistência à saúde no Brasil, que se inicia timidamente com 

ações em saneamento básico e prevenção de endemias, passando pela a inclusão 

de alguns trabalhadores a um sistema de atendimento vinculado à previdência social, 

em seguida alcançando mais brasileiros, conforme melhor descrito abaixo, até que 

finalmente chegou-se à universalização. 

 Ricardo Costa (2002), nos apresenta que as primeiras políticas de assistência 

médica aconteceram na Era Vargas, quando o Estado, em respostas às questões 

sociais, promulga uma lei que obriga as empresas a instituir os seguros de acidentes 

de trabalho para os seus empregados (Decreto n. 3.724, de 1919), além de um 

“pioneiro seguro social, com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs) (Lei Eloy Chaves, de 1923)”. Até aquele momento havia apenas ações de 

promoção de saúde, voltadas para intervenções de saneamento básico e de combate 

às endemias, ações estas que também se fortaleceram na década de 1920, com a 

Reforma Carlos Chagas, que trouxe os grandes programas de saneamento e incentivo 

à vacinação em massa como forma de controle de endemias, ampliando a 

abrangência da promoção à saúde. 

Em relação à assistência à saúde, sua implantação aconteceu somente a partir 

da década de 1930, quando a prestação de serviços hospitalares foi ampliada aos 

associados das CAPs, incluindo a assistência médica como parte do modelo da 

Previdência Social. Em seguida, durante o Estado Novo, os CAPs foram 

transformados pelo governo em Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), que 

unificou as Caixas independentes e isoladas, e a contribuição dos trabalhadores 

passou a ser obrigatória, e não mais facultativa. Apesar de bastante limitada e 

considerada uma “cidadania regulada”, esta medida fez com que a assistência médica 

alcançasse pelo menos aos trabalhadores formais do país, ou seja, aqueles que 

possuíam carteira assinada, e seus dependentes. (COSTA, 2002) Entretanto os 

trabalhadores informais e demais pessoas não economicamente ativas continuavam 

desassistidos.  

Em 1966, os IAPs foram transformados em INPS, que passaram em seguida a 

englobar na assistência à saúde os trabalhadores rurais (FUNRURAL, 1971), os 

trabalhadores domésticos (1972) e os autônomos (1973). É possível afirmar que 
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“começava a se construir no Brasil um sistema de saúde com tendência à cobertura 

universal” (SOUZA, 2002). 

Em que pese a grande ampliação do sistema de saúde até a década de 1970, 

uma parcela da população sem trabalho no mercado formal - e, portanto, sem plano 

previdenciário – e que não tivesse meios de pagar pela assistência privada, não tinha 

nenhum direito à saúde e era definida como indigente. Essas pessoas ficavam à 

mercê da caridade, e em alguns estados e municípios obtinham acesso, 

principalmente, por instituições de caráter filantrópico (SOUZA, 2002), quando 

precisavam de atendimento médico e/ou de outros profissionais e cuidados com a 

saúde, entre eles o atendimento fonoaudiológico, que já se encontrava implantado no 

país, conforme veremos mais à frente. 

No final da década de 1970 ganhou força “Movimento da Reforma Sanitária”, 

grande mobilização política de diferentes setores da sociedade civil organizada, em 

busca de melhorias no sistema de saúde, composto pelos trabalhadores da saúde, 

centros universitários e partidos políticos opositores ao regime militar vigente, 

encabeçado por médicos sanitaristas reformistas, ligados também a importantes 

centros de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz. “O movimento pretendia 

estabelecer um novo relacionamento entre o setor privado e o governo na área da 

saúde, retirando a área de saúde do Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS)” (COSTA, 2002), e logrou êxito em, além de criar o Ministério da Saúde, 

elevando a área da saúde a um patamar de maior importância, ao incluir na 

Constituição Federal as bases de implantação do SUS, ao já apresentar seus 

princípios e estabelecer o arcabouço federativo da estrutura do sistema e de seu 

financiamento. 

No país, já ao final da década de 1980, a descentralização ganha força no 

sistema de saúde vigente, impulsionada pela recomendação do Banco Mundial, em 

meio a um cenário político neoliberal, além do incentivo de organismos internacionais 

de saúde, como Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). Desta forma, associada a um contexto de busca de 

maior força à resolução dos problemas mais próximo de onde ocorrem, pela maior 

facilidade em sua identificação, além de buscar promover o atendimento local às 

diferentes demandas, em um país de gigantescas dimensões territoriais e condições 

socioeconômicas e culturais, onde as demandas por saúde divergem enormemente 

de uma região para outra, e até de uma cidade para outra, a descentralização das 
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ações para a gestão municipal, antes concentradas na esfera federal, ganharam força 

pelo país. 

Com a descentralização promovida pela implantação do SUS, alterou-se o 

cenário do sistema de saúde nacional, com promoção da atenção à saúde em seu 

nível primário, que busca primordialmente a prevenção das doenças e cuidado integral 

do indivíduo, tentando afastar-se do modelo de alta complexidade, centrado no 

atendimento hospitalar, herança do processo de formação do SUS. 

Ao final deste processo histórico e do desenrolar fatos pelas pressões de todos 

os atores nele envolvidos, que culminou com a implantação do SUS, regido pelos 

princípios da universalidade, integralidade e equidade, o Brasil visou aproximar seu 

serviço de saúde ao conceito de saúde enfaticamente reafirmado na conferência 

internacional de Alma-Ata, em 1978, e amplamente difundido como meta pela OMS, 

definido como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas 

ausência de doenças” (LIPAY e ALMEIDA, 2007). 

A Atenção Básica (AB) à Saúde um dos mais importantes eixos estruturantes 

do SUS, sendo também chamada de Atenção Primária à Saúde (APS), ora lhe sendo 

considerada sinônimo, ora considerada dissociada por alguns autores, ao tentarem 

atribuir diferenças aos conceitos básica e primária (GIL, 2006; GIOVANELA, 2018). 

No ano de 2003, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para reunir 

e consolidar as regulamentações do setor, até então dispersas, contribuindo para a 

otimização dos gastos públicos, que teve como resultado a elaboração da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), publicada na Portaria Nº 648 GM/2006, que 

instituiu a Atenção Básica no SUS. Ao longo do tempo e em face da implantação real 

da AB no país, percebeu-se a necessidade de reformulações da PNAB, ocorridas 

sequencialmente nos anos de 2011 e 2017, trazendo importantes contribuições. 

A Atenção Primária à Saúde defendida pela Organização Mundial da Saúde 

como sendo uma ferramenta na tentativa de se atingir o “bem-estar físico, mental e 

social dos indivíduos e as comunidades”, ou seja, possuir saúde, foi assim definida na 

“Declaração de Alma-Ata”: 

 Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados 
universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios 
aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país possa 
arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de autoconfiança 
e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é 
função central, sendo o enfoque principal do desenvolvimento social e 
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econômico global da comunidade. É o primeiro nível de contato dos 
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, 
levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas 
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de 
atenção continuada à saúde (Declaração de Alma-Ata, 1978). 

 Para Souza, a Atenção Básica trata-se de “o conjunto de ações, de caráter 

individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, 

voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a 

reabilitação”, definida pelo Manual da Atenção Básica, aprovado pela Portaria GM/MS 

n° 3.925, de 13 de novembro de 1998. Cumpre ressaltar que embora esteja no 

primeiro nível de atenção, as ações de AB não se limitam aos procedimentos 

constantes do Grupo de Assistência Básica da tabela do SUS (SOUZA, 2002). 

Assim, seguindo os princípios da Declaração de Alma-Ata, a Atenção Básica 

tornou-se a “porta de entrada” ao sistema de saúde público no Brasil, sendo o primeiro 

nível de contato dos usuários com o SUS. Desta forma, é na AB que ocorre o 

atendimento inicial aos indivíduos, às famílias e à comunidade, que podem ter suas 

demandas completamente solucionadas neste nível, ou então serem encaminhadas 

aos níveis de atendimento e assistência da rede do SUS de maior complexidade, 

neste último caso, atuando a AB como um filtro de organização do fluxo. 

Já a PNAB, atualmente conceitua a Atenção Básica como sendo: 

(...) o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 
realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária 
(PNAB, 2017, Artº2 da Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017). 

 Para a prestação da Atenção Básica o país criou diversos programas, como: o 

Programa de Saúde da Família, posteriormente transformado em Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), o Programa Mais Médicos,  

O PNAB descreveu detalhadamente os princípios e diretrizes da Atenção 

Básica no Brasil, quais sejam: universalidade, equidade, integralidade; e 

regionalização e hierarquização, territorialização e adstrição a uma determinada 

população. Determinou também a forma de interação da AB com o restante da Rede 

de Atenção à Saúde, atribuindo alta relevância ao seu papel de porta de entrada aos 

SUS; quais os tipos de unidade de prestação dos serviços (Unidade Básica de Saúde 

– popularmente e carinhosamente chamado de “Postinho”; UBS Fluvial e Unidade 
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Odontológica Móvel), detalhando a infraestrutura, ambientes e equipamentos 

necessários a cada tipo de espaço físico; definiu o número máximo de 

pessoas/usuários por ESF, apontando assim a quantidade de ESF por habitantes nos 

municípios, além da quantidade de ESF por UBS para funcionamento pleno, entre 

outras razões. 

O PNAB apontou também os tipos de equipes, sua composição profissional 

(quantitativa e formação acadêmica) e o foco de sua atuação; além de apresentar uma 

descrição das principais atribuições dos membros das equipes de saúde da família, 

incluindo saúde bucal (PNAD, 2017; Figueiredo, 2016). Entre os tipos de equipes se 

destacam as Equipes de Saúde da Família (eSF), Estratégia de Agentes Comunitários 

de Saúde (EACS), e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 

(NASF-AB) – onde se encontra inserido o profissional em Fonoaudiologia. 

 As equipes atuam de forma integrada, cada uma desenvolvendo atividade 

complementar às demais. As eSF são a base central do programa de AB, contendo 

médico, enfermeiro e técnico/auxiliar de enfermagem, que devem ser 

preferencialmente especialistas em Saúde da Família. Entretanto, outros profissionais 

atuam de forma complementar no cuidado e promoção à saúde, por sua vez 

compondo o NASF. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) constitui-se uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde 

cujas formações sejam complementares às ESF (PNAB, 2017), e se trata de estrutura 

vinculada à Atenção Básica de Saúde que: 

(...) buscam ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na 
ESF, privilegiando a construção de redes de atenção e cuidado, constituindo-
se em apoio às equipes de saúde da família e ampliando sua resolutividade 
e sua capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do cuidado 
(FIGUEIREDO, 2012). 

Entre os profissionais da área da Saúde, poderão compor os NASF-AB: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; 

Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; 

Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; 

Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico 

do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte 

educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área 
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de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente 

em uma dessas áreas. A definição das categorias profissionais que comporão 

determinado núcleo é de autonomia do gestor local, devendo ser escolhida de acordo 

com as necessidades do território (PNAB, 2017, grifo meu).  

3.2 HISTÓRICO DA FONOAUDIOLOGIA NO BRASIL 

Conhecer a história da fonoaudiologia no Brasil é fundamental para o 

entendimento do papel do profissional e suas atribuições. Nesse estudo referencial 

busca-se apresentar o processo histórico através dos fatos sem compromisso com a 

cronologia desses acontecimentos. 

A literatura sobre a história da Fonoaudiologia do Brasil aponta diferentes 

acontecimentos como marco inicial, a maioria dos artigos que abordam esse tema 

atribuem a origem da fonoaudiologia à fundação dos primeiros cursos, na década de 

60. Porém, há autores que atribuem esse marco a fatos anteriores, considerando o 

seu nascimento a partir da prática. 

 Os primeiros cursos na área de fonoaudiologia foram criados nos anos 60, 

devido à forte influência da vinda do médico argentino, Dr. Julio Bernaldo Quirós, e 

sua assistente, Rosa Vispo, que divulgou e incentivou a formação na área. Após esta 

visita, dois médicos brasileiros foram para a Argentina se especializarem em foniatria 

(especialidade médica que trata dos distúrbios de comunicação), Dr. Mauro Spinelli e 

Dr. Américo Morgante. Ao voltarem ao Brasil, trabalharam para a implantação dos 

cursos no Brasil (MEIRA, 1996). 

Em 1961, foi fundado o primeiro curso na Universidade de São Paulo, na 

Clínica de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, 

com foco na clínica médica, e em 1962, o segundo, na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, PUC-SP, vinculado ao Instituto de Psicologia, e com foco na 

reabilitação de portadores de distúrbios de aprendizagem. Inicialmente os cursos 

tinham caráter tecnológico e, portanto, tinham duração reduzida. Após a criação 

desses cursos, outros surgiram ainda na década de 60, como o Universidade de Santa 

Maria – RS, o da Universidade Federal do Rio de Janeiro – RJ e o Escola Paulista de 

Medicina (FIGUEIREDO NETO, 1994; MEIRA, 1996). 

Em 1962, com o crescimento do número de profissionais, fundaram-se a 

primeira associação de classe com sede em São Paulo, a Associação Brasileira de 
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Fonoaudiologia (A.B.F). Que posteriormente foi desmembrada em regionais. E nos 

anos de 1975 e 1976 foram aprovados o plano de curso e o currículo mínimo para 

formação em Fonoaudiologia, o que conferiu a formação o status de profissional 

autônomo e independente. O primeiro curso aprovado foi o de Santa Maria – RS, 

seguido pelos da PUC Campinas, PUC-SP e o da Escola Paulista de Medicina, 

respectivamente (MEIRA, 1996). 

Em 1981, através da Lei nº 6.965, de 9 de dezembro, foi regulamentada a 

profissão de fonoaudiólogo e definida sua atuação em “pesquisa, prevenção, 

avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e 

audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz” (BRASIL, 

1981). 

O Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa, iniciou suas atividades no ano 

de 1983 e no ano seguinte foi publicado o primeiro Código de Ética da Fonoaudiologia, 

determinando os direitos, deveres e responsabilidades do fonoaudiólogo (AARÃO et 

al., 2011). 

A prática da Fonoaudiologia no Brasil antecede a sua instituição acadêmica e 

a regulamentação profissional. Entre o final do século XIX e meados da década de 

1940, no Brasil, estavam instituídos ideais nacionalistas e higienistas. Nesse contexto, 

a prática da fonoaudiologia está vinculada à situação histórico-social e ligada às 

instituições escolares, como instrumento para a homogeneização da linguagem do 

país, e o enfraquecimento da diversidade cultural e social existentes, com o objetivo 

de construir a imagem do brasileiro padrão (BERBERIAN, 1995). 

Essa situação se dá devido a industrialização e a aceleração do processo de 

urbanização, que fizeram com que surgissem concentrações de trabalhadores 

provenientes de diversas regiões do país e de outros países, além dos negros antes 

escravizados e mulatos, portanto, com costumes e culturas heterogêneas. Essas 

pessoas se organizavam conforme interesses e afinidades e foram tidas como um 

risco a tranquilidade e a ordem nacional (BERBERIAN, 1995). 

Alguns autores atribuem a origem da Fonoaudiologia no Brasil a fundação do 

Imperial Colégio, atualmente Instituto Benjamin Constant, em 1854, para a educação 

de meninos deficientes visuais, e a criação do Colégio Nacional, atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos - INES, também em 1854, para oferecer educação 

aos surdos (AARÃO et al., 2011). 
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Atualmente, de acordo com os dados disponíveis no site do Conselho Federal 

de Fonoaudiologia (CFFa), existem 81 cursos de Fonoaudiologia no Brasil e 14 

diferentes especialidades, são elas: audiologia, disfagia, fluência, fonoaudiologia do 

trabalho, fonoaudiologia educacional, fonoaudiologia hospitalar, fonoaudiologia 

neurofuncional, gerontologia, linguagem, motricidade orofacial, neuropsicologia, 

perícia fonoaudiológica, saúde coletiva e voz. Ainda segundo o CFFa, o número de 

fonoaudiólogos no Brasil é superior a quarenta e oito mil, e a distribuição deles por 

estado brasileiro é conforme o mapa abaixo (CFFa, 2021). 

 
Figura 1. Mapa de Quantitativo de Fonoaudiólogos no Brasil por estado. 

Fonte: CFFa, 2021. 
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3.3 FONOAUDIOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA 

O fonoaudiólogo é o profissional da saúde dedicado ao trabalho da 

comunicação humana, que envolve o uso da voz, da fala, dos gestos, das expressões 

corporais e faciais, da escrita, da audição e da própria organização do pensamento. 

Por isso, sua atividade apresenta papel significativo na manutenção da saúde e da 

qualidade de vida, uma vez que a comunicação permeia todas as relações humanas, 

propicia a participação social, a aprendizagem e contribui para a integridade 

emocional. 

Além da comunicação, este profissional desenvolve atividades relacionadas ao 

equilíbrio corporal, e ao sistema miofuncional orofacial (respiração, sucção, 

mastigação e deglutição), cujos componentes são essenciais à manutenção da vida. 

O trabalho do fonoaudiólogo no sistema público iniciou-se antes da criação do 

SUS, e até então sua participação acontecia de maneira tímida e centralizada na 

média e alta complexidade (FERNANDES, T.L. et al, 2013), ou seja, a atuação do 

fonoaudiólogo acontecia primordialmente como um especialista, em suas diversas 

áreas de formação. 

Segundo nos apresentam Lipay e Almeida (2007), de forma geral: 

(...) a atuação fonoaudiológica engloba ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde nos diversos aspectos relacionados à comunicação 
humana e alterações do sistema estomatognático (respiração, sucção, 
deglutição, mastigação e fonoarticulação) em todo o ciclo vital, inserindo-se 
em Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios de Especialidades, Hospitais, 
Unidades Educacionais, domicílios e outros recursos da comunidade (LIPAY 
e ALMEIDA, 2009). 

Após a implantação do SUS e - de forma mais pronunciada - após a criação 

dos NASF, o fonoaudiólogo teve sua inserção na AB estimulada, em razão da 

percepção de sua importância na promoção à saúde no nível básico e coletivo. 

Compondo o NASF, equipe multiprofissional e interdisciplinar que presta apoio 

às ações das ESF, o profissional em Fonoaudiologia pode atuar na promoção e 

proteção à saúde, sempre em consonância com as necessidades dos territórios de 

abrangência das equipes (MOREIRA; MOTA, 2009). Assim, esse profissional na AB 

é fundamental nas ações de prevenção a ocorrência de doenças antes que elas 

aconteçam; é capaz de reverter um quadro em andamento, acelerando ou retardando 
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sua evolução; e ainda pode agir após a resolução do quadro patológico, na 

reabilitação do indivíduo. 

Dentre as atividades que estes profissionais podem desempenhar nas AB, 

destacam-se: 

● participar dos grupos de gestantes para orientar sobre amamentação e 

hábitos orais inadequados do bebê; 

● participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar 

ações que favoreçam a comunicação oral e habilidades cognitivas, auditivas 

e vocais; 

● participar de grupos e/ou desenvolver ações que favoreçam o 

desenvolvimento infantil, no que diz respeito às suas áreas de atuação; 

● orientar agentes comunitários de saúde, para coletar dados referentes à 

comunicação dos usuários e detecção de sinais indicadores de alterações 

da comunicação humana; 

● desenvolver atividades de promoção à saúde e de comunicação, por meio 

da abordagem de temas como saúde materno infantil, desenvolvimento 

infantil, saúde auditiva, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso; 

● realizar visitas domiciliares, para elencar fatores ambientais e familiares que 

possam gerar alterações na comunicação humana; 

● realizar atividades em instituições educacionais; 

● participar das entidades representativas da população (conselho gestor, 

popular); 

● realizar com a equipe campanhas de aleitamento materno, saúde auditiva, 

saúde vocal, envelhecimento ativo, comunicação humana etc. 

Como exemplos de casos de prática em saúde coletiva promovidas pelo 

Fonoaudiólogo na AB temos: 

● na promoção do aleitamento materno, o fornecimento de informações sobre a 

saúde das gestantes, cuidados com as mamas, mecanismo de produção do 

leite, posição do bebê para mamar, tipos eficientes de pegada de sucção, entre 

outros (SAMPAIO in LIPAY e ALMEIDA, 2007); 

● já com grupos adolescentes, a prestação de informações sobre cuidados 

auditivos, em especial pelo intenso uso de fones de ouvido, do nível de ruído 

que pode gerar prejuízos (SOUZA in LIPAY e ALMEIDA, 2007); 



26 
 

● nos grupos de atenção a crianças desnutridas, promover orientação aos pais 

em relação às possíveis alterações no desenvolvimento motor, fala e outros, 

por conta da carência nutricional, além de efetuar triagem e encaminhamentos 

ao tratamento clínico (ORTIZ in LIPAY e ALMEIDA, 2007); 

● orientação e estímulo à participação dos pais das crianças que estejam em 

acompanhamento clínico para desenvolvimento da fala, escrita e linguagem 

(ORTIZ in LIPAY e ALMEIDA, 2007); 

● realização de triagem em creches e escolas selecionando crianças com 

indicação a tratamento clínico, além de orientação às professoras, às 

cozinheiras, cantineiras e auxiliares visando a promoção da forma correta de 

alimentação, mastigação e outras informações, para que estas possam auxiliar 

as crianças nessas atividades (BITAR in LIPAY e ALMEIDA, 2007). 

Conforme supracitado, infere-se a existência de uma ampla gama de atuação 

do fonoaudiólogo na AB, que requer uma organização das rotinas de trabalho de modo 

a atender às necessidades coletivas e individuais. 

Assim, embora sua atuação no país esteja principalmente vinculada aos níveis 

de maior complexidade de assistência, “o fonoaudiólogo não pode ser considerado 

somente um especialista, pois em sua formação recebe conhecimentos globais, que 

incluem questões culturais, emocionais, físicas, ambientais e econômicas” (LIPAY e 

ALMEIDA, 2009), que o capacitam a desempenhar ações na Atenção Básica. 
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4 MÉTODOS 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de estudo de abordagem quantitativa, do tipo ecológico, que busca 

caracterizar a cobertura de profissionais de fonoaudiologia nas equipes de Atenção 

Básica nas capitais dos estados do Brasil no período de 2014-2020. 

De acordo com Almeida Filho (2017) e Medronho (2009), estudo ecológico ou 

de agregados é um desenho de pesquisa que tem como unidade de análise um 

conjunto de indivíduos e não um indivíduo isoladamente. É classificado como misto 

quando combina características dos estudos de múltiplos grupos e de séries 

temporais. 

A série histórica deste estudo foi definida contemplando os três anos anteriores 

e os três anos posteriores à última reformulação da PNAB em 2017. 

4.2  POPULAÇÃO E LOCAL DO ESTUDO 

A população do estudo foi composta por fonoaudiólogos que atuaram na 

Atenção Básica de saúde nas 27 capitais dos estados brasileiros, no período de 

janeiro de 2014 a dezembro de 2020. 

Foram consideradas unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da 

atenção básica: Unidade Básica de Saúde, Unidade Básica de Saúde Fluvial, Unidade 

Odontológica Móvel, NASF, ESF Ribeirinha, ESF Fluvial, Equipes de Consultório na 

Rua, Equipe de Saúde Básica Prisional e Academia na Saúde. 

4.3 FONTE E COLETA DE DADOS 

Foram utilizados dados secundários, de domínio público, extraídos do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e tabulados através do aplicativo 

TABNET que permite a consulta e organização rápida dos dados. 

Para a extração dos dados referentes ao número de fonoaudiólogos que 

atuaram na APS foram selecionadas as seguintes opções: Rede Assistencial; CNES 

- Recursos Humanos a partir de agosto de 2007 - Ocupações classificadas pela CBO 

2002; Ocupações; e Abrangência Geográfica: “Brasil por Região, UF e Município”. 
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Após isso, foi escolhida a opção “Capital” para a linha e “Ano/mês compet.” para a 

coluna. O período selecionado foi de janeiro/2014 a dezembro/2020. 

Os filtros utilizados foram “Tipo de Estabelecimento”, “Ocupação de Nível 

Superior” e “Atende no SUS”. 

Dentre os tipos de estabelecimentos selecionou-se Academia da Saúde, 

Centro de Apoio à Saúde da Família (CASF), Centro de Saúde/ Unidade Básica de 

Saúde, Posto de Saúde, Unidade de Atenção à Saúde Indígena e Unidade de Saúde 

da Família. Como ocupação selecionou-se Fonoaudiólogo e a opção “Sim” foi 

selecionada na opção de atendimento no SUS. 

A extração dos dados referentes a população residente nas capitais foi 

realizada utilizando as opções “Demográficas e Socioeconômicas”, “População 

Residente”, “Estudo de Estimativas Populacionais por Município, Idade e Sexo 2000-

2020 - Brasil”, organizados as capitais nas linhas e os anos nas colunas. 

Todos os dados foram exportados em arquivo formato “csv”, o que viabilizou 

serem analisados e tratados no software Excel versão 2019. 

4.4 VARIÁVEIS E INDICADORES 

As variáveis analisadas neste estudo foram a projeção da população residente 

nas capitais dos estados brasileiros, o número de fonoaudiólogos na APS em cada 

capital e o período de 2014 a 2020. A população foi obtida no DATASUS pela 

estimativa anual, enquanto o número de fonoaudiólogos foi obtido com valor mensal. 

4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise e organização dos dados foi elaborada utilizando o software Excel 

versão 2019. 

Os dados referentes à Estimativa da População (POP) residente nas capitais 

foram apenas organizados em uma tabela, portanto estão apresentados exatamente 

os valores extraídos do DATASUS. 

Para a análise dos dados o quantitativo de fonoaudiólogos que atuaram na AB 

em cada capital dos estados brasileiros foi considerado o Número Médio Anual de 

Profissionais de Fonoaudiologia na AB (Mdfono), que foi calculado por meio da média 

e respectivo desvio padrão, selecionando-se como argumentos da função os dados 
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referentes aos meses de cada ano. Para as regiões, as médias foram calculadas a 

partir da soma do número de fonoaudiólogos por mês, nas capitais de cada região. 

 Para análise e comparação da oferta entre as capitais ao longo do tempo, foi 

calculada a relação de fonoaudiólogos na AB por 10.000 habitantes utilizando a 

seguinte fórmula: 

Taxa(fono) = [(Média de fonoaudiólogo(ano) ÷ População Residente(ano))×10.000] 

A partir da Taxa(fono) foi elaborado o cálculo da variação proporcional percentual 

(VPP) comparando, para cada capital, as taxas de 2014 e 2020, primeiro e último ano. 

Essa informação permiteu analisar a evolução da oferta de fonoaudiólogos no período. 

Para a análise da adequação da oferta de profissionais da Fonoaudiologia nas 

equipes de APS entre 2014 e 2020, considerou-se o parâmetro proposto de 01 

fonoaudiólogo para cada 10.000 habitantes na atenção primária, conforme Lessa e 

Miranda (2005). Portanto, a estimativa do número de fonoaudiólogos necessários 

(Nfono) na AB é a população residente dividida por 10.000. 

O déficit de profissionais na APS foi calculado subtraindo do número necessário 

(Nfono), o número Médio Anual de Profissionais de Fonoaudiologia na APS (Mdfono). 

Para complementar a análise, foi calculado o valor percentual deste déficit em relação 

à necessidade total. 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa utilizou o banco de dados secundários e de domínio público do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), portanto, 

segundo as normas do Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96, dispensa a 

apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O presente estudo não violou a confidencialidade das informações e das 

particularidades dos indivíduos, nem apresentou riscos aos seres humanos. Ressalta-

se, ainda, a veracidade das informações contidas neste artigo e respeito à Resolução 

466 de 2012.  
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5 RESULTADOS 

Com base no DATASUS, a média do número total de fonoaudiólogos na 

Atenção Básica à saúde evoluiu de 26,8 profissionais em 2014 para 35,7 em 2020, 

considerando as capitais da Região Norte (VPP: 33,2%); de 48,5 para 55,7 na Região 

Nordeste (VPP: 14,8%); de 17,8 para 27,4 nas capitais do Centro-Oeste (VPP: 

53,9%); de 340,3 para 318,7 na Região Sudeste (VPP: -6,3%) e de 10,8 para 9,5 na 

Região Sul (VPP: -12,0%). Verifica-se que o maior crescimento na oferta de 

fonoaudiólogos ocorreu na Região Centro-Oeste, destacando a capital Brasília que 

variou de 5 fonoaudiólogos em 2014, para 12,6 em 2020, um aumento de 152%. Já 

em Cuiabá, o quantitativo de profissionais não apresentou variação ao longo do 

tempo. Considerando-se a evolução da oferta no período de 2014 a 2020, as Regiões 

Sudeste e Sul apresentaram decréscimo do número de fonoaudiólogos na Atenção 

Básica, redução de 6,3% e 12,0%, respectivamente. Das capitais do Sudeste e Sul, 

destacam-se negativamente o Rio de Janeiro, com declínio de 43,5% e Curitiba com 

redução de 17% na média dos profissionais. Manaus não apresentou fonoaudiólogo 

nas equipes de Atenção Básica durante todo o período analisado (Tabela 1). 

Analisando o número médio de fonoaudiólogos em cada capital e seu desvio 

padrão, observa-se que as piores situações na oferta desses profissionais em todo o 

período são, além de Manaus: Salvador, Cuiabá e Florianópolis que quase não 

ofertaram esses profissionais; Natal e Teresina que zeraram a oferta, a partir de 2016 

e 2018, respectivamente; Porto Velho, que manteve apenas apenas 1 profissional em 

todo o período; e Florianópolis que apresentou um aumento nos anos iniciais e a partir 

de 2019 teve uma grande redução (Tabela 1).  

Averiguando o número de habitantes em cada Região, houve crescimento 

populacional em todas as capitais brasileiras, no período de 2014 a 2020. Entre as 

regiões analisadas, destaca-se o Sudeste com aumento de 731.505 indivíduos, sendo 

a maior contribuição proveniente da cidade de São Paulo, com 464.947 pessoas. Em 

contrapartida, o Sul obteve menor crescimento da população, contabilizando 

acréscimo de 175.419 indivíduos (Tabela 2).
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Tabela 1. Número Médio de Profissionais de Fonoaudiologia que atuaram na AB das capitais brasileiras, estratificado por região, 
no período de 2014-2020, Brasil, 2021. 

CAPITAL UF 
MÉDIA ANUAL (DESVIO PADRÃO) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MÉDIA 

Região Norte*   26,8 (2,9) 30,3 (2,2) 27,7 (2,7) 32,3 (3) 35,3 (1,7) 33,3 (1,6) 35,7 (0,7) 31,6 (3,9) 

Belém PA 6,0 (2,2) 8,3 (2,2) 9,1 (0,3) 9,0 (0) 9,5 (0,7) 11,0 (0) 11,0 (0) 9,1 (2) 

Boa Vista RR 5,3 (1,8) 6,9 (0,8) 0,5 (1,7) 3,7 (2,8) 5,8 (0,5) 6,0 (0) 6,0 (0) 4,9 (2,5) 

Macapá AP 10,6 (1,6) 10,1 (0,3) 9,9 (0,3) 7,7 (2,8) 10,9 (1,8) 7,3 (2,3) 9,3 (0,5) 9,4 (2) 

Manaus AM 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 

Palmas TO 0,0 (0) 0,0 (0) 4,1 (3,5) 8,5 (0,5) 5,8 (2,2) 3,9 (1,5) 5,3 (0,5) 4,0 (3,3) 

Porto Velho RO 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 1,0 (0) 

Rio Branco AC 3,8 (0,4) 4,0 (0) 3,1 (0,9) 2,4 (0,5) 2,3 (0,5) 4,1 (0,3) 3,1 (0,3) 3,3 (0,8) 

Região Nordeste* 48,5 (4,6) 51,9 (2,1) 59,2 (6,6) 68,8 (0,8) 66,3 (3,3) 58,6 (2) 55,7 (1,8) 58,4 (7,6) 

Aracaju SE 7,9 (0,3) 7,9 (0,3) 8,9 (1,4) 11,7 (0,7) 11,3 (0,8) 8,5 (0,7) 5,7 (0,5) 8,8 (2,1) 

Fortaleza CE 7,0 (0) 5,8 (0,8) 5,0 (0) 4,7 (0,5) 2,8 (2) 0,2 (0,4) 0,4 (0,5) 3,7 (2,6) 

João Pessoa PB 15,7 (3,3) 20,8 (1,4) 22,0 (0,6) 21,8 (0,7) 22,4 (1,3) 19,5 (1) 17,7 (1,8) 20,0 (2,9) 

Maceió AL 0,0 (0) 0,0 (0) 0,8 (0,4) 2,0 (0) 2,0 (0) 2,0 (0) 2,0 (0) 1,3 (0,9) 

Natal RN 8,0 (0) 3,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (3,2) 

Recife PE 8,1 (0,9) 11,9 (1,8) 13,2 (1) 14,0 (0) 14,1 (0,3) 14,6 (1,3) 18,2 (1) 13,4 (3) 

Salvador BA 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,3 (0,5) 1,5 (0,5) 0,3 (0,5) 0,3 (0,6) 

São Luís MA 0,5 (0,5) 0,0 (0) 7,3 (4,3) 13,8 (0,4) 13,5 (0,5) 12,3 (0,7) 11,5 (0,5) 8,4 (5,8) 

Teresina PI 1,3 (1) 2,0 (0) 2,0 (0) 0,8 (0,7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,9 (1) 

Continua. 
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Conclusão 

CAPITAL UF 
MÉDIA ANUAL (DESVIO PADRÃO) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MÉDIA 
Região Centro-
Oeste* 17,8 (1,9) 22,5 (2,1) 23,7 (0,9) 23,4 (0,7) 27,8 (2,2) 26,7 (1,2) 27,4 (2,5) 24,2 (3,7) 

Brasília DF 5,0 (0) 6,5 (0,5) 6,3 (0,5) 6,3 (0,5) 9,3 (1,8) 9,5 (1) 12,6 (1,2) 7,9 (2,6) 

Campo Grande MS 5,8 (1,9) 6,5 (0,8) 5,9 (0,3) 6,1 (0,3) 8,4 (0,8) 8,0 (0) 9,3 (2,4) 7,2 (1,8) 

Cuiabá MT 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0,5) 1,0 (0) 1,0 (0) 0,4 (0,5) 

Goiânia GO 7,0 (0) 9,5 (2,2) 11,4 (0,5) 11,0 (0) 9,6 (0,9) 8,2 (0,4) 4,5 (3,1) 8,7 (2,7) 

Região Sudeste* 340,3 (3,5) 336,8 (4,8) 333,4 (7) 330,9 (3,6) 342,6 (4,3) 335,7 (9,6) 318,7 (9) 334,0 (9,6) 

Belo Horizonte MG 65,8 (1,6) 66,1 (1,8) 56,8 (4,8) 52,7 (1,9) 83,5 (1,5) 84,2 (1,3) 81,3 (1,5) 70,0 (12,3) 

Rio de Janeiro RJ 94,9 (2,6) 93,8 (3,3) 84,6 (1,9) 80,9 (1,3) 72,1 (1,8) 61,9 (4,7) 53,6 (4,7) 77,4 (14,9) 

São Paulo SP 170,3 (2,1) 166,9 (2,2) 181,1 (4,1) 186,3 (4,2) 176,0 (4,2) 178,2 (5,1) 169,4 (4,9) 175,5 (7,6) 

Vitória ES 9,2 (0,9) 10,1 (0,3) 10,9 (0,3) 11,0 (0) 11,0 (0) 11,4 (0,5) 14,4 (0,9) 11,1 (1,6) 

Região Sul*   10,8 (1) 12,3 (0,5) 12,8 (0,5) 13,8 (1,2) 16,6 (1) 13,5 (1,8) 9,5 (1,1) 12,8 (2,4) 

Curitiba PR 9,3 (0,9) 10,0 (0) 10,0 (0) 10,0 (0) 10,0 (0) 9,3 (0,8) 7,7 (0,8) 9,5 (1) 

Florianópolis SC 0,5 (0,5) 1,0 (0) 0,3 (0,5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,3 (0,5) 1,0 (0) 0,4 (0,5) 

Porto Alegre RS 1,0 (0) 1,3 (0,5) 2,5 (0,5) 3,8 (1,2) 6,6 (1) 3,8 (1,6) 0,8 (0,8) 2,8 (2,1) 

Fonte: DATASUS, 2021. 
Legenda: UF = Unidade da Federação. 
* Considerando-se apenas as capitais.
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Tabela 2. Estimativa da população residente nas capitais dos estados brasileiros, 
estratificado por região, no período de 2014-2020, Brasil, 2021. 

 
Fonte: DATASUS, 2021 
Legenda: UF = Unidade da Federação 
* Considerando-se apenas a população residente nas capitais 
 

Analisando a população residente nas capitais e relacionando-a com o número 

de fonoaudiólogos disponíveis em cada cidade, foi possível observar que, em todos 

os anos estudados, nenhuma capital brasileira atingiu o número mínimo de 

profissionais necessários, estando abaixo do critério mencionado anteriormente, de 1 

fonoaudiólogo para cada 10.000 habitantes. As capitais com melhores índices de 
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oferta de fonoaudiólogos são Vitória e Belo Horizonte, com taxa de 0,39 e 0,32 

profissionais para cada 10.000 habitantes, respectivamente (Tabela 3).  

Destaca-se ainda que em 18 das 27 capitais o coeficiente de relação entre 

profissional e população é inferior a 0,10 durante todo o período analisado, dentre elas 

estão as três capitais dos estados da região sul, além de: Belém, Manaus e Porto 

Velho, na região Norte; Fortaleza, Maceió, Natal, Salvador e Teresina, na região 

nordeste; e Brasília, Cuiabá e Goiânia, na região Centro-Oeste (Tabela 3). 

Em relação à evolução temporal, variação proporcional percentual (VPP) entre 

2014 e 2020, 13 capitais tiveram redução na oferta de fonoaudiólogo por habitante. 

Destaca-se Teresina e Recife com uma redução de 100%, deixando de ofertar o 

serviço, além de Fortaleza que reduziu 94,30% (Tabela 3). 

Destaca-se também São Luiz, que teve uma evolução de 2109,64%, apesar de 

sua taxa em 2020 ter sido de apenas 0,10. Assim, essa alta evolução em mais de 

2100% nos diz somente sobre a velocidade de incremento no número de profissionais 

naquela cidade, contudo esta ação não foi suficientemente significativa para ofertar 

quantidade minimamente necessária de fonoaudiólogos para atender à população 

residente, permanecendo ainda em torno de 10% em 2020 (Tabela 3). 

Uma limitação que merece destaque, é a impossibilidade de se efetuar o 

cálculo do VPP para as capitais que não tinham nenhum profissional cadastrado nas 

equipes de AB em 2014, a exemplo de Palma que saiu de 0 (zero) fonoaudiólogos em 

2014 para uma taxa de 0,17 por 10.000 habitantes, o que o coloca em melhor situação 

que São Luiz em 2020 (Tabela 3).  
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Tabela 3. Taxa de profissionais de Fonoaudiologia na AB por 10.000 habitantes nas 
capitais, estratificado por região, no período de 2014-2020, Brasil, 2021. 

CAPITAL UF 

TAXA DE FONOAUDIÓLOGOS NA APS 
POR 10.000 HABITANTES 

EVOLUÇÃO 
(2014-2020) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (%) 

Região Norte*   0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 20,46 

Belém PA 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 78,14 

Boa Vista RR 0,17 0,21 0,01 0,10 0,15 0,15 0,14 -14,67 

Macapá AP 0,23 0,22 0,21 0,16 0,22 0,15 0,18 -22,73 

Manaus AM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -- 

Palmas TO 0,00 0,00 0,15 0,30 0,20 0,13 0,17 -- 

Porto Velho RO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -11,22 

Rio Branco AC 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0,10 0,07 -26,78 

Região Nordeste* 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 10,25 

Aracaju SE 0,13 0,13 0,14 0,18 0,17 0,13 0,09 -33,66 

Fortaleza CE 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 -94,30 

João Pessoa PB 0,20 0,27 0,28 0,28 0,28 0,24 0,22 5,61 

Maceió AL 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 -- 

Natal RN 0,09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 

Recife PE 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,11 118,31 

Salvador BA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -- 

São Luís MA 0,005 0,00 0,07 0,13 0,12 0,11 0,10 2109,64 

Teresina PI 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 -100,00 
Região Centro-
Oeste* 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 41,94 

Brasília DF 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 131,12 

Campo Grande MS 0,07 0,08 0,07 0,07 0,10 0,09 0,10 48,95 

Cuiabá MT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 -- 

Goiânia GO 0,05 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03 -40,94 

Região Sudeste* 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 -9,46 

Belo Horizonte MG 0,27 0,27 0,23 0,21 0,33 0,34 0,32 20,45 

Rio de Janeiro RJ 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 -45,08 

São Paulo SP 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 -4,29 

Vitória ES 0,27 0,29 0,31 0,31 0,31 0,32 0,39 47,32 

Região Sul*   0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 -16,21 

Curitiba PR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 -21,95 

Florianópolis SC 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 80,91 

Porto Alegre RS 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03 0,01 -18,33 
Fonte: DATASUS, 2021 
Legenda: UF = Unidade da Federação 
* Considerando-se apenas as capitais 
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Com a comparação da taxa de fonoaudiólogos na AB por 10.000 habitantes 

nos anos de 2014 e 2020 em cada capital, pode-se observar a escassez do serviço 

de fonoaudiologia na maioria das cidades (Gráfico 1). Com destaque para Manaus, 

Fortaleza, Natal, Salvador, Teresina e Porto Alegre onde em 2020 não houve oferta 

desses profissionais ou a oferta foi próxima de zero. Também em 2020, Porto Velho, 

Maceió, Brasília, Cuiabá, Goiânia, Curitiba e Florianópolis não atingiram a taxa de 0,05 

fonoaudiólogos por 10.000 habitantes. 

Observa-se ainda que apenas três capitais atingiram um fator superior a 0,20 

sendo que dessas, apenas Vitória tem o fator superior a 0,35. Quanto ao crescimento 

da oferta entre 2014 e 2020, destaca-se Palmas, São Luiz e Vitória que tiveram os 

maiores incrementos. Em contrapartida, Natal e Rio de Janeiro tiveram o maior 

decréscimo entre os referidos anos. 

Numa análise regional, nos anos representados no Gráfico 1, entre as capitais 

da região norte, apenas Belém e Palmas tiveram aumento do número de profissionais 

em relação a população, com destaque para Palmas que em 2014 não apresentava 

nenhum fonoaudiólogo e teve um crescimento expressivo. O Nordeste é a região que 

tem o maior número de capitais com taxas próximas de zero. É possível destacar 

positivamente Recife e São Luiz, onde houve uma melhora na oferta. 

Na região Centro-Oeste, todas as capitais tiveram melhora, exceto Goiânia. 

Mesmo com esse progresso apenas Campo Grande atingiu a taxa de 0,10. Entre as 

capitais do sudeste, é evidente a redução da oferta no Rio de Janeiro, em contraste 

com Vitória e Belo Horizonte, que tiveram notório crescimento, e com São Paulo que 

se manteve estável. No Sul, todas as capitais têm escassez no serviço de 

fonoaudiologia, apresentando menos de 0,05 fonoaudiólogo para cada 10.000. 

É importante ressaltar que independente da melhora observada em várias 

cidades, nenhuma delas atende sequer 40% do que é preconizado. 
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Figura 2. Taxa de Fonoaudiólogos na AB (por 10.000 hab.) das capitais em 2014 e 
2020, Brasil, 2021. 

 
Fonte: DATASUS, 2021. 
* Considerando-se apenas as capitais 
 

A evolução temporal da taxa de fonoaudiólogo por capital no período de 2014 

a 2020, foi consolidada em região e está apresentada no gráfico abaixo (Gráfico 2). A 

taxa por região apresentada corresponde aos dados considerando apenas as taxas 

das capitais. É possível observar que nenhuma das regiões se aproxima do ideal, 1. 

Nota-se também que a região Sul tem os piores índices ao longo dos anos, não 

ultrapassando a taxa de 0,6. O Sudeste apresenta maior cobertura desses 

profissionais, aproximando da taxa de 0,17, mas ainda muito aquém do valor ideal. 

A evolução temporal por região mostra a grande disparidade de presença da 

presença do fonoaudiólogo na AB na Região Sudeste em relação às demais, o que 

pode ser correlacionado com o mapa apresentado na figura 1 - Mapa de Quantitativo 

de Fonoaudiólogos no Brasil por estado, conforme o CFFa - que mostra a 

concentração dos fonoaudiólogos nos estados dessa região. Em contrapartida, a 

Região Sul apresenta um quantitativo elevado de profissionais por estado, porém na 

AB foi o que apresentou os piores índices, o que indica que houve concentração dos 

profissionais nos demais níveis de atenção à saúde. 
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Figura 3. Evolução temporal da taxa de Fonoaudiólogos na AB (por 10.000 hab.) 
das capitais, consolidado por região, no período de 2014-2020, Brasil, 2021. 

 
Fonte: DATASUS, 2021. 
* Considerando-se apenas as capitais 
 

Os mapas de calor mostram a distribuição espacial das taxas de fonoaudiólogo 

na Atenção Básica, por 10.000 habitantes, nas capitais brasileiras, nos anos de 2014 

e 2020. Vale ressaltar que os estados estão representando dados referentes às taxas 

das capitais, desconsiderando os demais municípios. 

Tanto no ano de 2014, como no ano de 2020, nenhuma das cidades da amostra 

apresentou taxas ideais, igual ou acima de 1. 

É possível observar aumento na taxa de fonoaudiólogos em Palmas, João 

Pessoa, Maceió, Recife, São Luís, Brasília, Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e 

Florianópolis, representados no mapa pelos seus respectivos estados. Considerando 

a evolução da oferta de fonoaudiólogos em relação à população, em São Luís ocorreu 

o maior acréscimo percentual, mais de 2100%, entretanto esse valor contradiz com 

suas taxas anuais extremamente baixas. 

O decréscimo ocorreu principalmente nas cidades Rio de Janeiro e Natal, que 

zerou a oferta em 2020, assim como Fortaleza, Salvador e Teresina também zeraram 

suas taxas em 2020. 
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Figura 4. Distribuição espacial das taxas de Fonoaudiólogo na AB (por 10.000 hab.) 

nas capitais brasileiras em 2014 e 2020, Brasil, 2021. 

 
Nota: Estados representando as capitais. 
Fonte: DATASUS, 2021. 
 

Ponderando os resultados obtidos em 2014 a 2020, observou-se que ocorreu 

incremento populacional em todas as regiões do país, o que consequentemente 

provocou uma elevação do número mínimo de fonoaudiólogos necessários para 
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adequar ao critério estipulado por Lessa e Miranda (2005), de 01 (um) profissional 

para cada 10.000 habitantes, em cada cidade (Tabela 4). 

Comparando número ideal de fonoaudiólogos atuantes na AB (Tabela 4) 

necessários para cada capital e o número real de profissionais ativos na área (Tabela 

1), constatou-se que há um elevado déficit em todas as capitais brasileiras. Durante 

todo o período analisado, a maioria desses déficits percentuais são superiores a 90%, 

sendo que sempre esteve superior a 70%, com exceção de Vitória, ES, que desde 

2016 tem déficit inferior, variando entre 69,3% (2017) a 60,6% (2020) (Tabela 5). 

O déficit absoluto de profissionais de fonoaudiologia atuando na atenção básica 

no ano mais recente do estudo é 4.606,5, o que corresponde a 91,2% da demanda 

calculada. (Tabela 6) Ou seja, precisa-se de aproximadamente 10% do total de 

fonoaudiólogos do Brasil, considerando os dados do CFFa, para suprir carência atual 

desse profissional na AB. 
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Tabela 4. Necessidade de profissionais de fonoaudiologia na AB por 10.000 
habitantes residentes nas capitais, estratificado por região, no período de 2014-

2020, Brasil, 2021. 

CAPITAL UF 
NÚMERO ABSOLUTO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Região Norte*   534,0 543,0 551,7 561,0 571,3 581,4 591,1 

Belém PA 145,7 146,5 147,2 147,9 148,6 149,3 150,0 

Boa Vista RR 31,8 32,6 33,5 35,1 37,5 39,9 42,0 

Macapá AP 45,3 46,4 47,4 48,4 49,4 50,3 51,3 

Manaus AM 199,3 203,3 207,1 210,8 214,5 218,3 222,0 

Palmas TO 26,3 27,1 27,8 28,4 29,2 29,9 30,6 

Porto Velho RO 47,9 48,9 49,9 50,9 52,0 53,0 53,9 

Rio Branco AC 37,6 38,3 38,9 39,5 40,1 40,7 41,3 
Região 
Nordeste*   1210,49 1219,00 1227,10 1235,08 1243,38 1252,32 1260,21 

Aracaju SE 61,6 62,5 63,3 64,1 64,9 65,7 66,5 

Fortaleza CE 257,2 259,0 260,8 262,5 264,3 266,9 268,7 

João Pessoa PB 76,6 77,5 78,3 79,1 80,0 80,9 81,8 

Maceió AL 98,6 99,3 99,9 100,6 101,2 101,9 102,5 

Natal RN 85,1 85,8 86,5 87,1 87,8 88,4 89,0 

Recife PE 160,6 161,5 162,2 163,0 163,8 164,6 165,3 

Salvador BA 279,6 281,2 282,7 284,2 285,7 287,2 288,7 

São Luís MA 106,5 107,3 108,0 108,7 109,5 110,2 110,9 

Teresina PI 84,8 85,1 85,5 85,8 86,1 86,5 86,8 
Região Centro-Oeste 
* 564,58 572,72 580,57 588,29 596,33 603,99 611,52 

Brasília DF 280,6 284,9 289,0 293,1 297,5 301,5 305,5 

Campo Grande MS 84,4 85,4 86,5 87,5 88,6 89,6 90,6 

Cuiabá MT 58,5 59,1 59,6 60,2 60,7 61,3 61,8 

Goiânia GO 141,1 143,3 145,4 147,5 149,6 151,6 153,6 

Região Sudeste*   2122,90 2135,93 2148,35 2160,37 2172,56 2184,51 2196,05 

Belo Horizonte MG 246,1 247,2 248,2 249,1 250,2 251,2 252,2 

Rio de Janeiro RJ 656,5 659,8 662,8 665,8 668,9 671,9 674,8 

São Paulo SP 1186,0 1194,3 1202,3 1210,0 1217,7 1225,2 1232,5 

Vitória ES 34,3 34,7 35,1 35,4 35,8 36,2 36,6 

Região Sul*   377,03 380,11 383,09 386,00 388,93 391,78 394,57 

Curitiba PR 185,1 186,9 188,5 190,1 191,7 193,3 194,9 

Florianópolis SC 46,0 46,9 47,7 48,5 49,3 50,1 50,9 

Porto Alegre RS 145,9 146,4 146,9 147,4 147,9 148,4 148,8 
Fonte: DATASUS, 2021 
Legenda: UF = Unidade da Federação. 
* Considerando-se apenas as capitais. 
** Necessidade considerada conforme Lessa e Miranda (2005), 1 fonoaudiólogo para cada 10.000 
habitantes.
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Tabela 5. Déficit de profissionais de Fonoaudiologia na AB por capital, estratificado por região, no período de 2014-2020, Brasil, 
2021. 

CAPITAL UF 
NÚMERO ABSOLUTO / PERCENTUAL 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Região Norte*   507,3 95,0% 512,7 94,4% 524,0 95,0% 528,7 94,3% 536,0 93,8% 548,1 94,3% 555,4 94,0% 

Belém PA 139,7 95,9% 138,2 94,4% 138,1 93,8% 138,9 93,9% 139,1 93,6% 138,3 92,6% 139,0 92,7% 

Boa Vista RR 26,5 83,2% 25,7 78,8% 33,0 98,5% 31,4 89,6% 31,8 84,7% 33,9 85,0% 36,0 85,7% 

Macapá AP 34,8 76,7% 36,3 78,3% 37,5 79,1% 40,7 84,2% 38,4 77,9% 43,0 85,4% 42,0 82,0% 

Manaus AM 199,3 100,0% 203,3 100,0% 207,1 100,0% 210,8 100,0% 214,5 100,0% 218,3 100,0% 222,0 100,0% 

Palmas TO 26,3 100,0% 27,1 100,0% 23,7 85,3% 19,9 70,1% 23,4 80,0% 26,0 86,9% 25,3 82,6% 

Porto Velho RO 46,9 97,9% 47,9 98,0% 48,9 98,0% 49,9 98,0% 51,0 98,1% 52,0 98,1% 52,9 98,1% 

Rio Branco AC 33,8 89,8% 34,3 89,6% 35,8 92,1% 37,1 93,9% 37,9 94,4% 36,6 90,0% 38,3 92,5% 

Região Nordeste* 1162,0 96,0% 1167,1 95,7% 1167,9 95,2% 1166,2 94,4% 1177,1 94,7% 1193,7 95,3% 1204,5 95,6% 

Aracaju SE 53,7 87,2% 54,6 87,3% 54,4 85,9% 52,4 81,8% 53,6 82,7% 57,2 87,1% 60,8 91,5% 

Fortaleza CE 250,2 97,3% 253,1 97,7% 255,8 98,1% 257,9 98,2% 261,6 99,0% 266,8 99,9% 268,2 99,8% 

João Pessoa PB 60,9 79,5% 56,7 73,2% 56,3 71,9% 57,3 72,4% 57,6 72,0% 61,4 75,9% 64,1 78,4% 

Maceió AL 98,6 100,0% 99,3 100,0% 99,1 99,2% 98,6 98,0% 99,2 98,0% 99,9 98,0% 100,5 98,0% 

Natal RN 77,1 90,6% 82,3 95,9% 86,5 100,0% 87,1 100,0% 87,8 100,0% 88,4 100,0% 89,0 100,0% 

Recife PE 152,5 95,0% 149,5 92,6% 149,1 91,9% 149,0 91,4% 149,7 91,4% 150,0 91,1% 147,2 89,0% 

Salvador BA 279,6 100,0% 281,2 100,0% 282,7 100,0% 284,2 100,0% 285,5 99,9% 285,7 99,5% 288,4 99,9% 

São Luís MA 106,0 99,5% 107,3 100,0% 100,7 93,3% 94,9 87,3% 96,0 87,7% 97,9 88,8% 99,4 89,6% 

Teresina PI 83,4 98,4% 83,1 97,7% 83,5 97,7% 85,0 99,0% 86,1 100,0% 86,5 100,0% 86,8 100,0% 
Continua 
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Conclusão 

CAPITAL UF 
NÚMERO ABSOLUTO / PERCENTUAL 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Região Centro-
Oeste* 546,7 96,8% 550,2 96,1% 556,9 95,9% 564,9 96,0% 568,5 95,3% 577,3 95,6% 584,1 95,5% 

Brasília DF 275,6 98,2% 278,4 97,7% 282,7 97,8% 286,8 97,8% 288,2 96,9% 292,0 96,8% 292,9 95,9% 

Campo Grande MS 78,5 93,1% 78,9 92,4% 80,6 93,2% 81,4 93,0% 80,2 90,5% 81,6 91,1% 81,3 89,7% 

Cuiabá MT 58,5 100,0% 59,1 100,0% 59,6 100,0% 60,2 100,0% 60,1 99,0% 60,3 98,4% 60,8 98,4% 

Goiânia GO 134,1 95,0% 133,8 93,4% 134,0 92,1% 136,5 92,5% 140,0 93,6% 143,4 94,6% 149,1 97,1% 

Região Sudeste* 1782,6 84,0% 1799,1 84,2% 1814,9 84,5% 1829,5 84,7% 1830,0 84,2% 1848,8 84,6% 1877,4 85,5% 

Belo Horizonte MG 180,3 73,2% 181,1 73,3% 191,3 77,1% 196,5 78,9% 166,7 66,6% 167,0 66,5% 170,9 67,8% 

Rio de Janeiro RJ 561,6 85,5% 566,0 85,8% 578,2 87,2% 584,9 87,8% 596,8 89,2% 610,0 90,8% 621,2 92,1% 

São Paulo SP 1015,7 85,6% 1027,4 86,0% 1021,2 84,9% 1023,7 84,6% 1041,7 85,5% 1047,0 85,5% 1063,1 86,3% 

Vitória ES 25,1 73,3% 24,6 70,9% 24,1 68,9% 24,4 69,0% 24,8 69,3% 24,8 68,5% 22,2 60,6% 

Região Sul*   366,2 97,1% 367,8 96,8% 370,3 96,7% 372,2 96,4% 372,3 95,7% 378,3 96,6% 385,1 97,6% 

Curitiba PR 175,8 95,0% 176,9 94,6% 178,5 94,7% 180,1 94,7% 181,7 94,8% 184,0 95,2% 187,2 96,1% 

Florianópolis SC 45,5 98,9% 45,9 97,9% 47,4 99,5% 48,5 100,0% 49,3 100,0% 49,8 99,3% 49,9 98,0% 

Porto Alegre RS 144,9 99,3% 145,1 99,1% 144,4 98,3% 143,6 97,4% 141,3 95,5% 144,5 97,4% 148,0 99,4% 

Fonte: DATASUS, 2021 
Legenda: UF = Unidade da Federação 
* Considerando-se apenas a oferta nas capitais 
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Tabela 6. Déficit de fonoaudiólogo na AB das capitais brasileiras (2020), Brasil, 
2021. 

CAPITAL UF 

Necessidade 
de  

fonoaudiólogo 
(Pop/10.000) 

Média de 
fonoaudiólogos 

na AB 

Déficit 
estimado 

(N) (%) 

Região Norte*   591,1 35,7 555,4 94% 

Belém PA 150,0 11,0 139,0 93% 

Boa Vista RR 42,0 6,0 36,0 86% 

Macapá AP 51,3 9,3 42,0 82% 

Manaus AM 222,0 0,0 222,0 100% 

Palmas TO 30,6 5,3 25,3 83% 

Porto Velho RO 53,9 1,0 52,9 98% 

Rio Branco AC 41,3 3,1 38,3 93% 

Região Nordeste* 1260,2 55,7 1204,5 96% 

Aracaju SE 66,5 5,7 60,8 91% 

Fortaleza CE 268,7 0,4 268,2 100% 

João Pessoa PB 81,8 17,7 64,1 78% 

Maceió AL 102,5 2,0 100,5 98% 

Natal RN 89,0 0,0 89,0 100% 

Recife PE 165,3 18,2 147,2 89% 

Salvador BA 288,7 0,3 288,4 100% 

São Luís MA 110,9 11,5 99,4 90% 

Teresina PI 86,8 0,0 86,8 100% 
Região Centro-
Oeste* 611,5 27,4 584,1 96% 

Brasília DF 305,5 12,6 292,9 96% 

Campo Grande MS 90,6 9,3 81,3 90% 

Cuiabá MT 61,8 1,0 60,8 98% 

Goiânia GO 153,6 4,5 149,1 97% 

Região Sudeste* 2196,0 318,7 1877,4 85% 

Belo Horizonte MG 252,2 81,3 170,9 68% 

Rio de Janeiro RJ 674,8 53,6 621,2 92% 

São Paulo SP 1232,5 169,4 1063,1 86% 

Vitória ES 36,6 14,4 22,2 61% 

Região Sul*   394,6 9,5 385,1 98% 

Curitiba PR 194,9 7,7 187,2 96% 

Florianópolis SC 50,9 1,0 49,9 98% 

Porto Alegre RS 148,8 0,8 148,0 99% 

Fonte: DATASUS, 2021 
Legenda: AB= Atenção Básica; UF = Unidade da Federação 
* Considerando-se apenas a oferta nas capitais. 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados deste estudo evidenciaram crescimento no número de 

fonoaudiólogos atuando diretamente na atenção básica à saúde, sob a administração 

direta das capitais das Regiões Norte (VPP: 33,2%), Nordeste (VPP: 14,8%) e Centro-

Oeste (VPP: 53,9%), entre 2014 e 2020. Por outro lado, houve decréscimo nas 

capitais das Regiões Sudeste (VPP: -6,3%) e Sul (VPP: -12,0%). 

Segundo o IBGE (2021), a estimativa da população brasileira em 2020 foi de 

211.755.692, ao passo que neste mesmo ano o CFFa registrou a existência de 48.391 

fonoaudiólogos no Brasil. Tendo isso em vista, tomando como base o parâmetro 

estabelecido por Lessa e Miranda (2005) de oferta mínima de fonoaudiólogo de 

acordo com cada nível atenção - 1 para cada 10.000 habitantes na atenção básica; 1 

para cada 50.000 habitantes na atenção especializada e 1 para cada 100.000 

habitantes na atenção hospitalar, pode-se afirmar que há profissionais suficientes para 

atender a demanda mínima do setor saúde para a população brasileira. Segundo os 

autores, seriam necessários o equivalente a 27.529 fonoaudiólogos com a seguinte 

distribuição: 2.118 na atenção hospitalar, 4.235 na especializada e 21.176 na básica. 

A baixa oferta apresentada na análise deste estudo aponta para uma 

distribuição insuficiente destes profissionais. Estudo de Souza et al. (2017) registrou 

aumento na oferta de fonoaudiólogo no Sistema Único de Saúde e na Atenção Básica 

à Saúde, no entanto com desigualdades entre as unidades federativas do Brasil, de 

modo que os estados do Norte e Nordeste apresentavam os menores coeficientes de 

oferta desses profissionais no SUS. 

Em concordância com os achados desta pesquisa, Rech et al (2019) 

verificaram que de todos os serviços de APS apoiados pelo NASF, 50,8% 

(871.317.157) tem o fonoaudiólogo como integrante na equipe. A região Sudeste do 

Brasil tem a maior prevalência de fonoaudiólogo na equipe (57,4%; 5.575) e a região 

Sul tem a menor prevalência (28,9%; 625). Observaram ainda que a presença do 

suporte fonoaudiológico é diretamente proporcional ao estrato do IDH e ao índice de 

Gini. 

O elevado déficit de fonoaudiólogos na atenção básica observado nesta 

pesquisa e que se estendeu nas diversas capitais do país, já havia sido sinalizado em 

estudos anteriores. Silva et al. (2021) identificaram correlação entre a oferta de 

fonoaudiólogos no SUS com indicadores socioeconômicos, sendo maior o incremento 
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deste profissional nas unidades federativas com menor desenvolvimento humano e 

maior concentração de renda. 

Um outro estudo, que avaliou a oferta da fonoaudiologia na rede pública 

municipal de saúde nas capitais do Nordeste do Brasil, observou maior concentração 

destes profissionais na Atenção Especializada (42,9%), seguida da Atenção Básica 

(32,3%) e com a menor parcela na Atenção Hospitalar (18,5%) (SANTOS, et. al, 

2017). 

A baixa oferta desses profissionais na AB pode estar relacionada com a falta 

de incentivo das universidades, ou mesmo a questões de pouca atratividade dos 

profissionais de saúde para o sistema público subfinanciado e com pouca valorização 

da AB, em detrimento aos demais níveis de atenção (ZANIN, ALBUQUERQUE e 

MELO, 2015). 

Historicamente, a Fonoaudiologia esteve assentada em modelos de 

assistência que partiam necessariamente da existência de um agravo ou doença. 

Quando o foco está nas ações em saúde, é como se a contribuição do profissional 

fonoaudiólogo estivesse restrita à recuperação ou à reabilitação. Entretanto, com o 

passar dos anos, as diretrizes curriculares nacionais recomendaram profundas 

mudanças nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação das profissões da 

saúde, enfatizando a formação generalista e a contribuição dos profissionais em todas 

as ações em saúde, a saber: promoção, proteção, recuperação e reabilitação. A 

compreensão da contribuição do profissional em ações de promoção e proteção à 

saúde, atividades realizadas principalmente na atenção básica, ainda é um desafio 

nos cursos de graduação em saúde. Tais fatos podem refletir na escassez de 

profissionais fonoaudiólogos na AB conforme observada neste estudo, mas, por outro 

lado, também podem indicar potencial de crescimento futuro quando os profissionais 

graduados como generalistas começarem a ocupar o mercado de trabalho. 

Ainda são necessários estudos que possam dimensionar as reais taxas de 

fonoaudiólogos que atuam nos diferentes níveis de atenção à saúde (básica, 

especializada e hospitalar), principalmente avaliando o cumprimento das Políticas 

Públicas de Saúde do Brasil nos diferentes ciclos de vida. Ressalta-se ainda que a 

carência de estudos epidemiológicos, principalmente com objetivo de estimar as 

prevalências e incidências dos diferentes agravos e doenças relacionados às áreas 

de conhecimento da fonoaudiologia, geram entraves para mostrar a importância 

destes profissionais na Rede de Atenção à Saúde. 
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7 CONCLUSÃO 

Diante do atual panorama em que se encontra o Sistema de Saúde Brasileiro, 

principalmente quanto à responsabilidade dos municípios em oferecer assistência à 

saúde integral aos seus cidadãos, a presente pesquisa traz a análise da adequação 

da oferta de fonoaudiólogos nas diferentes capitais. 

Com base nas estimativas e parâmetros, nota-se um expressivo déficit na 

oferta destes profissionais atuantes na Atenção Básica. A oferta de fonoaudiólogos é 

insuficiente e desigual entre as capitais, restringindo, ou mesmo impossibilitando o 

acesso da população aos serviços de Fonoaudiologia. A despeito da ampliação da 

presença do fonoaudiólogo na AB, este ainda é o nível de atenção que mais sofre com 

a ausência do profissional, uma realidade que demanda reflexão e discussão. 

Essas evidências revelam que há restrição em relação ao acesso dos serviços 

públicos de Fonoaudiologia, no âmbito do SUS, sendo necessário esforços para a 

alocação de mais profissionais e oferta equitativa na rede pública de saúde, com a 

previsão positiva de que uma mudança importante no perfil de distribuição dos 

fonoaudiólogos entre os níveis de atenção ainda está por vir.  
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