
A identificação do campo de trabalho profissional e as perspectivas de inserção e fixação dos 
egressos  deve  ser  uma  preocupação  dos  novos  cursos  de  formação,  particularmente  da 
Fonoaudiologia, já que dados apontam que a grande maioria dos profissionais se concentra na 
capital  e  região  metropolitana  de Porto  Alegre,  onde  dois  novos  cursos  foram  criados 
recentemente.  O projeto  tem como  objetivo  descrever  o  perfil  dos  1901  fonoaudiólogos, 
inscritos no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 7ª Região, em 2011, a fim de caracterizar 
os profissionais que atuam nesse Estado e as áreas, locais e população de maior atuação. Para 
tanto, realizou-se inicialmente um levantamento bibliográfico, no qual foram identificados os 
métodos e as variáveis mais utilizados em estudos semelhantes. Neste levantamento, foram 
investigados artigos em duas bases de dados – Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – 
e no site da Revista Cefac (especializada em Fonoaudiologia), utilizando as palavras-chave 
“perfil  do  fonoaudiólogo”  e  “perfil  profissional”.  Nas  buscas  realizadas  com  a  primeira 
palavra-chave, foram encontrados 8 artigos no Scielo, 9 no BVS e 1 no site da Cefac. Com a 
segunda  palavra-chave,  estes  números  foram maiores:  248  artigos  foram  encontrados  no 
Scielo,  4.048 no BVS e nenhum no Cefac.  Em uma primeira seleção, para que os artigos 
fossem considerados de relevância à realização desta pesquisa, eles necessariamente deveriam 
estar escritos em português e serem de profissões da área da saúde. Foram lidos todos os 
resumos dos artigos encontrados que estavam dentro destes primeiros critérios de inclusão e, a 
partir desta leitura, foi feita uma segunda seleção, na qual a relevância do artigo se definiu 
pela  abordagem do perfil  profissional  dos  participantes  da  pesquisa.  Os  artigos  repetidos 
foram desconsiderados. Assim sendo, fazem parte de nossa pesquisa, com a chave “perfil do 
fonoaudiólogo”,  4  artigos  do  Scielo,  1  do  BVS  e  1  do  Cefac.  Já  com  a  chave  “perfil 
profissional”, compuseram a pesquisa 41 artigos do Scielo. Por meio desta busca foi possível 
verificar  que,  apesar  da  grande  produção  de  artigos  que  abordam  a  temática  do  perfil 
profissional,  poucos  abordam  o  perfil  do  fonoaudiólogo.  Por  outro  lado,  a  utilização  de 
estudos semelhantes, ainda que com outras categorias profissionais, facilitará a discussão dos 
achados  com  outras  realidades.  A  coleta  dos  dados para  a continuidade  desta  pesquisa 
envolverá  a  aplicação  de  questionário com perguntas  fechadas, a  ser  enviado  através  da 
ferramenta  Google  Docs,  a  todos  os  profissionais  inscritos  no  Conselho. Aqueles  que 
aceitarem participar da pesquisa, responderão positivamente ao termo de consentimento, que 
remeterá  automaticamente  às  questões.  As  variáveis  utilizadas  envolvem questões  sócio-
econômicas, de formação, do processo de trabalho e educação continuada, além de investigar 
particularidades daqueles profissionais que trabalham vinculados ao Sistema Único de Saúde. 
O questionário a ser enviado aos participantes da pesquisa encontra-se em fase de finalização 
e  aprimoramento  final. Após  este  processo, será  realizado  o  piloto  que  determinará  a 
adequação do instrumento para aplicação aos fonoaudiólogos do Estado e a posterior análise 
dos dados para finalização da pesquisa.


