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PARÂMETROS ASSISTÊNCIAIS EM FONOAUDIOLOGIA 

 

 

1. HISTÓRICO 

 

O Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia recebe, 

frequentemente, demandas sobre a quantidade de lotação de fonoaudiólogos em relação a 

quantidade de procedimentos possíveis de ser realizados no turno de trabalho, assim como, 

sobre como proceder para estipular uma quota diária de atendimento, pois a instituição em 

que o fonoaudiólogo trabalha exige uma quantidade de atendimento além do que considera 

adequado. 

Por isso, desde 2012 foi instituído um Grupo de Trabalho com conselheiros do CFFa 

e de cada Conselho Regional para analisar a questão e buscar estabelecer parâmetros 

assistenciais em Fonoaudiologia.  ACRESCENTAR PASSOS FUTUROS e o produto deste 

trabalho encontra-se no presente documento. 

A intenção desses parâmetros é nortear a organização dos serviços de modo a 

compatibilizar padrões considerados pela classe fonoaudiológica como os mais adequados a 

um determinado procedimento, com a complexidade que envolve a intervenção e a estrutura 

disponível.  

  

2. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS 

 

Parâmetros Assistenciais podem ser definidos como padrões a serem utilizados para 

determinar a quantidade de atendimentos realizados na assistência em saúde. 

Este documento contém valores estipulados como adequados à realização de todos os 

procedimentos fonoaudiológicos, em número de pacientes possíveis de ser atendido por um 

período de 6 (seis) horas, ou em tempo necessário para a realização de cada procedimento, 

também considerando um período de 6 (seis) horas. 

Para o estabelecimento do turno de trabalho de 6 (seis) horas foram considerados os 

dias uteis semanais e a carga horaria semanal de 30 horas, tendo em vista ser esta uma média 

praticada pelos fonoaudiólogos no Brasil. Em caso de turnos de trabalho diferentes de 30 

horas semanais, para mais ou para menos, deverá o profissional, por meio de regra de três 

simples, calcular o quantitativo de cliente a ser atendido. Na hipótese de estabelecer número 

fracionário de cliente, o profissional deverá arredondar este número para o menor valor. 

Para efeito de cálculo, foi considerado que, num mesmo turno de trabalho, o fonoaudiólogo 

realiza procedimentos diversos. Isto é, a rotina de trabalho mostra que o profissional não realiza 
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apenas um tipo de procedimento no mesmo turno, pois cada cliente atendido tem uma demanda 

diferente e, portanto, precisa de procedimentos específicos para atender as necessidades individuais. 

Os parâmetros assistenciais em Fonoaudiologia foram estabelecidos nos âmbitos 

hospitalar (local de internação institucionalizada), ambulatorial (local onde a assistência 

fonoaudiológica é prestada fora do âmbito hospitalar), domiciliar (local de residência do 

cliente, onde a assistência fonoaudiológica será prestada) e instituições de longa permanência 

(local de acolhimento em regime integral). Quando necessário, foi considerada a faixa etária 

(Neonatal, Infantil, Adulto, Idoso), visto que a duração do atendimento pode ser diferenciada 

de acordo com a idade do cliente. 

Foram considerados, ainda, alguns aspectos: 

2.1. Dimensionamento de profissionais nas unidades assistenciais;  

2.2. Leis trabalhistas; 

2.3. Peculiaridades do tipo de atendimento e de procedimento (atendimento domiciliar, 

saúde escolar, triagem, consulta, exames, avaliação, tratamento/terapia, orientação, 

monitoramento, grupos educativos e grupos terapêuticos); 

2.4. Conciliação das necessidades do profissional com as da comunidade para garantir a 

qualidade do atendimento; 

2.5. Complexidade do procedimento; 

2.6. Tempo de execução das atividades burocráticas de registro de atendimento e de 

emissão de pareceres, laudos, declarações e atestados; 

2.7. Tempo dispendido na preparação do paciente para o procedimento e para orientação a 

pais/responsáveis e cuidadores. 

2.8. O respeito às normas e cuidados de biossegurança. 

2.9. A necessidade de cooperação com os serviços de controle de infecção hospitalar na 

prevenção de infecções cruzadas e na manutenção da higiene de todos os ambientes de 

trabalho. 

Em nenhum momento foi diferenciado o atendimento entre público e privado, 

respeitando a dignidade humana e os direitos humanos, pois todos os cidadãos devem receber 

o mesmo tipo de assistência. 

Como embasamento ao estudo, foram consultadas regulamentações sobre parâmetros 

assistenciais de outras profissões e do Ministério da Saúde, bem como base de dados da 

literatura internacional. 

Para facilitar a compreensão, os parâmetros estipulados foram dispostos em 

fluxogramas. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1 Orientar o fonoaudiólogo na organização de seu trabalho, quantificando os serviços com 

base em padrões que garantam a qualidade do atendimento. 

3.2 Oferecer padrões aos gestores no planejamento da gestão, no controle da quantidade e da 

qualidade dos serviços, no monitoramento das ações e na avaliação da eficácia e da eficiência 

da equipe, compatibilizando a necessidade da população, dos fonoaudiólogos e da equipe e da 

instituição. 

 

3.3 Oferecer padrões à população para conhecer os serviços a que tem direito e analisar e 

monitorar a qualidade da assistência que está recebendo, colaborando com o controle social. 

 

 

4. FLUXOGRAMAS 
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FLUXOGRAMA CONSULTA PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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FLUXOGRAMA LINGUAGEM PARÂMETROS ASSISTÊNCIAIS
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FLUXOGRAMA ATIVIDADE EDUCATIVA PARÂMETROS ASSISTENCIAIS

 

 
 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA MOTRICIDADE OROFACIAL PARÂMETROS ASSISTENCIAIS

 

 

AVALIAÇÃO 
MOTRICIDADE 

OROFACIAL

AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL 
DO                                            

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO · RESPIRAÇÃO

· MASTIGAÇÃO

· DEGLUTIÇÃO

· SUCÇÃO

· FALA

DIMENSIONAMENTO 
60 min/Avaliação do Sistema 

Estomatognático

· POSTURA

· SENSIBILIDADE

· MOBILIDADE

· TONICIDADE
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FLUXOGRAMA TERAPIA / SESSÃO PARÂMETROS ASSISTENCIAIS

 

TERAPIA / SESSÃO

Terapia / Sessão
INDIVIDUAL

AMBULATORIAL
Terapia / Sessão

GRUPO 

DIMENSIONAMENTO
 8 clientes/período

DIMENSIONAMENTO
  grupos/período

 2 a 8 pacientes/grupo

OFICINA TERAPÊUTICA
(Saúde Mental)

DIMENSIONAMENTO
 até 5 grupos/período

HOSPITALAR

NEONATAL 
0 a 28 dias

INFANTIL
2 anos a 11 anos 11 

meses e 29 dias

ADOLESCENTE /
ADULTO 

12 a 59a 11m 29dias

DIMENSIONAMENTO:
18  Bebês/período

DIMENSIONAMENTO:  
8 Clientes/período

DIMENSIONAMENTO:
7 Clientes/período 

IDOSO
A partir 60 anos

DIMENSIONAMENTO: 
6 clientes/período

LACTENTE
29 dias a 23meses e 29 

dias

DIMENSIONAMENTO:
18  Bebês/período

DOMICILIAR

NEONATAL 
0 a 28 dias

INFANTIL
2 anos a 11 anos 11 

meses e 29 dias

ADOLESCENTE /ADULTO 
12 a 59a 11m 29dias

DIMENSIONAMENTO
até 3 Bebês/período

DIMENSIONAMENTO
até 3 Clientes/período

DIMENSIONAMENTO
até 4 Clientes/período 

IDOSO
A partir 60 anos

DIMENSIONAMENTO
Até 4 clientes/período

LACTENTE
29 dias a 23meses e 29 

dias
DIMENSIONAMENTO
até 3 Bebês/período

DOMICILIAR

INSTITUIÇÕES DE 
LONGA 

PERMANÊNCIA

INFANTIL
2 anos a 11 anos 11 

meses e 29 dias

ADOLESCENTE /ADULTO 
12 a 59a 11m 29dias

DIMENSIONAMENTO
até 6 Clientes/período

DIMENSIONAMENTO
até 4 Clientes/período 

IDOSO
A partir 60 anos

DIMENSIONAMENTO
 até 4 clientes/período
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FLUXOGRAMA EXAMES PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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FLUXOGRAMA VOZ PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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 I FLUXOGRAMA EXAMES AUDIOLÓGICOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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II FLUXOGRAMA EXAMES AUDIOLÓGICOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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III FLUXOGRAMA EXAMES AUDIOLÓGICOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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IV FLUXOGRAMA EXAMES AUDIOLÓGICOS PARÂMETROS ASSISTENCIAIS
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