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INTRODUÇÃO: Há dez anos as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da 
área da Fonoaudiologia foram promulgadas. O perfil nela delineado foi o de um 
profissional generalista, com sólida formação humanista, ético-filosófica e 
política, com capacidade para intervir no seu campo, tendo visão e postura 
crítico-reflexiva e capacidade para atender ao sistema de saúde vigente no 
país. OBJETIVO: Este trabalho traz algumas considerações sobre demandas 
contemporâneas de mudanças no perfil profissional do fonoaudiólogo. 
METODOLOGIA: As considerações partem de um trabalho de  cotejamento 
das  DCNs com o perfil profissional enunciado em algumas politicas públicas 
recentes indutoras de mudanças do modelo assistencial de saúde brasileiro 
(Pró e Pet Saúde, Residência Multiprofissional, Diretrizes do Nasf, entre 
outras). RESULTADOS E DISCUSSÃO: As DCNs definiram que os 
fonoaudiólogos  devem ter uma formação comum aos demais profissionais da 
área da saúde,  no sentido de serem capazes de: desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde (em nível individual e  
coletivo); de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 
baseadas em evidências científicas; de se comunicar; de liderar trabalhos de 
equipe multiprofissional; atuar como gestor. Em relação a sua área  profissional 
específica para se dizer de modo breve e resumido devem ter todo o saber 
necessário à prática profissional no âmbito da clínica, da pesquisa, docência e 
demais contextos de atuação profissional do fonoaudiólogo. Nos últimos dez 
anos, além dos avanços na implementação de estratégias para a construção 
de um novo modelo assistencial para atuação no SUS (ESF, NASF, Formação 
de redes-Saúde Mental, Reabilitação entre outras), foram evidentes as 
mudanças em todos os contextos do mundo do trabalho (inovações 
tecnológicas e científicas, desenvolvimento econômico); no perfil demográfico; 
nas políticas sociais. Com base na leitura das políticas que vêm sendo 
implementadas no campo da saúde, identificamos as seguintes competências e 
habilidades para o perfil do fonoaudiólogo: 1) saber trabalhar com uma 
concepção de saúde doença vinculada não só a patologias, mas também com 
qualidade de vida da população (condições de existência); 2) saber colocar o 
conhecimento produzido pela área a serviço da produção social da saúde e, 
portanto, saber inserir seu trabalho numa perspectiva da ação e reflexão 
interdisciplinar e intersetorial; 3) saber atuar sobre situações problemas 
(individuais ou coletivas) e, portanto, contribuir com sua especialidade tanto 
para a compreensão como para a solução desses problemas, na ação direta ou 
exercendo a função apoio a outros trabalhadores; 4) saber atuar em diferentes 
dispositivos assistenciais que possibilitem a atenção integral á saúde e para 
tanto saber trabalhar em equipes e em redes. CONCLUSÃO: O grande desafio 
das escolas que fazem formação de fonoaudiólogos no  Brasil  é  saber 
articular a formação técnica com a formação ético-política. 


