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ORIENTAÇÕES SOBRE O SERVIÇO DE FONOAUDIOLÓGICAS 

 

O fonoaudiólogo é o profissional que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e 

terapia fonoaudiológica, na área de comunicação oral, escrita, voz e audição, bem 

como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz (Lei nº 6965/81, parágrafo 

único do artigo 1º - Código de Ética). 

Em Florianópolis, para que o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS tenha 

acesso ao atendimento fonoaudilógico, faz-se necessário o agendamento no Centro 

de Saúde de referência, devendo o encaminhamento ser feito preferencialmente pela 

Equipe de Saúde da Família. 

Atualmente, as alterações fonoaudiológicas acompanhadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde são: 

• Linguagem (Atraso de Aquisição da Linguagem, Alterações de Leitura e 

Escrita, Alterações do Processamento Auditivo Central, Disfluência e Gagueira); 

• Voz (Disfonias); 

• Motricidade Orofacial; 

• Audiologia (Audiometria Tonal por Via Aérea e Via Óssea, Logoaudiometria, 

Imitanciometria, Emissões Otoacústicas – Teste da Orelhinha); 

• Fala (Desvio Fonológico e Fonético). 

A duração do tratamento é de até 10 (dez) atendimentos, de acordo com a 

evolução do paciente. Nos casos onde for necessária prorrogação de tratamento o 

profissional poderá indicar até mais 10 (dez) atendimentos. A responsabilidade pelo 

comparecimento aos atendimentos agendados é do paciente, sob o risco de perder a 

vaga. 

Os usuários que apresentarem alterações neurológicas (Afasia, Afasia Infantil, 

Disartria e Disfagia) e Síndromes, Deficiência Mental, Deficiência Auditiva, 

Laringectomias, entre outras, serão encaminhados para atendimento especializado 

nas Instituições Governamentais e não Governamentais parceiras da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. Enquanto não estiverem em atendimento nas referidas 

instituições, poderá ser disponibilizada uma sessão mensal de atendimento 

fonoaudiológico, com a finalidade de orientar os familiares e/ou cuidadores em relação 

a suas alterações fonoaudiológicas.  
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COMO TER ACESSO AO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA? 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SAÚDE 
Equipe de Saúde da 

Família 

POLICLÍNICA 
Triagem Fonoaudiológica 

SISREG 
Marcação da Consulta em 

Fonoaudiologia 

POLICLÍNICA DO 
CENTRO 

Encaminhamento para 
Avaliação Audiológica 

EQUIPE DE SAÚDE DA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

Seguimento e/ou sugestão 
de encaminhamento para 

outras especialidades 

POLICLÍNICA DE 
REFERÊNCIA 

Tratamento 
Fonoaudiológico 

OUTROS 
ENCAMINHAMENTOS 

Instituições 
Governamentais e não 

Governamentais 


