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RESUMO:

A inserção e fixação de egressos no Sistema Único de Saúde (SUS), deve ser uma preocupação dos cursos de formação da área da saúde.
Com o intuito de identificar o campo de trabalho atual, este trabalho buscou informações disponíveis em bancos de dados secundários e
na  literatura,  que  pudessem  subsidiar  a  estruturação  de  um  levantamento  inicial  das  perspectivas  de  atuação  do  núcleo  da
Fonoaudiologia em todos os níveis de atenção, no campo da saúde coletiva, no Estado do Rio Grande do Sul. Foram identificados oito
cursos de graduação em Fonoaudiologia, três deles em instituições públicas federais, dois funcionando há menos de seis anos. Segundo
registro do Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO) 7ª região, o Estado possuía, em 2011, 1901 profissionais inscritos, porém
não há informações quanto à formação, dados sociodemográficos, atuação profissional, condições de vínculo, renda e satisfação com o
trabalho desenvolvido, em especial àqueles relacionados ao SUS. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) aponta 600
profissionais  cadastrados  com  vínculo  SUS.  Foram  encontrados  cinco  trabalhos  sobre  a  atuação  profissional  no  Estado.  O  perfil
profissional realizado na região sul, pelo conselho regional, traz poucas informações específicas do Estado e encontra-se desatualizado.
Outros  dois,  frutos  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  apresentam uma  amostra  reduzida  (representando  6%  dos  profissionais
encontrados no CNES), mas já esboçam um perfil jovem, de profissionais concursados, atuando em ambulatórios, com enfoque clínico. A
participação dos profissionais  em instâncias  do controle  social  também se mostrou pouco significativa.  Dois  outros  trabalhos não
publicados buscaram identificar  os  profissionais  da  região  metropolitana e  de  Santa Maria.  Diante  da falta  de  informações mais
consistentes, optou-se por estruturar um estudo, inciado pelo levantamento de artigos em base de dados (Scielo e BVS) sobre perfil
profissional  e  perfil  do  fonoaudiólogo,  apontando  41  trabalhos  elegíveis,  em  análise  no  presente  momento.  As  variáveis  mais
pesquisadas indicam: idade, sexo, formação, carga horária de trabalho, renda salarial e características do trabalho, que servirão como
base para a estruturação de um questionário por meio do qual se caracterizará o perfil dos fonoaudiólogos inseridos no SUS. Espera-se,
com esse estudo posterior, disponibilizar informações que possam auxiliar na sensibilização dos gestores e no planejamento de ações da
Fonoaudiologia.
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