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Apresentação  
 

Este relatório apresenta o Perfil das(os) fonoaudiólogas(os) do estado de São 

Paulo, realizado pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, por demanda do CREFONO-2 – Conselho Regional de 

Fonoaudiologia da 2ª Região, responsável pela jurisdição do Estado de São Paulo. 

O estudo tem como base o levantamento de informações relativas à atuação 

profissional e à formação acadêmica das(os) profissionais da área. Para tanto, foram 

investigadas as bases de dados do Cadastro do CREFONO-2; do Registro Anual de 

Informações Sociais do Ministério do Trabalho (RAIS); do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES), de responsabilidade do Ministério da Saúde; e do 

Censo do Ensino Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP. Cada uma dessas bases de dados possibilitou abordar 

diferentes perspectivas da atuação e da formação das(os) fonoaudiólogas(os), 

contribuindo para ampliar os aspectos aqui analisados. 

Além de traçar o perfil atual dos profissionais de fonoaudiologia, investigaram-se 

eventuais alterações que possam ter ocorrido na última década. Assim, o estudo 

apresenta o retrato do ano de 2017 e o compara ao que se verificava em 2007. Cabe 

ressaltar que, em razão de limitações metodológicas, posteriormente detalhadas, as 

informações sobre o Censo da Educação Superior – INEP teve o recorte temporal de 

2009 e 2017. Já as informações do registro de profissionais junto ao CREFONO-2, em 

razão da disponibilidade da base de dados, foi analisada tendo como referência os 

registros acumulados até outubro de 2018.  

Nas seções que seguem, serão apresentadas as informações levantadas junto às 

diferentes bases. 
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1. Fonoaudiólogas(os) habilitadas(os) pelo CREFONO-2 

Nesta seção, serão analisadas as informações extraídas do Cadastro do Conselho 

Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região (CREFONO-2), em outubro de 2018. O 

referido cadastro é composto por informações fornecidas pelas(os) próprias(os) 

profissionais no momento de registro junto ao conselho ou em atualizações posteriores, 

que se referem à caracterização pessoal, formação acadêmica e atuação profissional. 

A Lei 6.965, de 9 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da 

profissão de fonoaudiólogo e dos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia, 

determina que o exercício da profissão está condicionado ao registro nos órgãos 

competentes. Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia existem nove Conselhos 

Regionais de Fonoaudiologia no Brasil, cada qual responsável por manter o registro dos 

profissionais e fiscalizar o exercício da profissão de sua jurisdição. O Conselho Regional 

de Fonoaudiologia da 2ª região (CREFONO-2) tem jurisdição sobre a totalidade do 

Estado de São Paulo. 

Entre os profissionais cadastrados no CREFONO-2, há dois grupos distintos, que 

se relacionam de maneira diversa com o Conselho: (i) as(os) fonoaudiólogas(os) 

ativas(os), ou seja, aquelas(es) profissionais que mantêm o registro ativo para o 

exercício da profissão; e (ii) as(os) fonoaudiólogas(os) inativas(os), que são as(os) 

profissionais transferidas(os) para outro conselho regional, as(os) que solicitaram a 

baixa do registro, as(os) falecidas(os) e as(os) que tiveram o registro cancelado. Assim, 

para que o Conselho possa planejar melhor sua atuação, todas as informações aqui 

apresentadas serão desagregadas conforme a situação de registro ativo ou inativo. 

 

1.1 Perfil das(os) fonoaudiólogas(os) habilitadas(os) 

O cadastro do CREFONO-2 é composto por 17.439 registros, sendo 12.766 ativos, 

que representam 73,2% do total e 4.673 inativos que somam 26,8%. Entre as diversas 

variáveis disponibilizadas para análise, havia um bloco de informações para a 

caracterização pessoal das(os) profissionais habilitadas(os), que serão apresentadas a 

seguir.  

Observa-se que quase a totalidade (97,9%) dos registros ativos é de mulheres 

(Gráfico 1). Entre os registros inativos, há também expressiva preponderância feminina: 

79,5% do total do grupo são mulheres. A diferença entre a proporção de mulheres em 

um e em outro grupo relaciona-se, provavelmente, ao alto índice de registros inativos 
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sem informação sobre sexo (19%) e não a perfil específico, dado que o percentual de 

homens é relativamente próximo nos dois grupos. 

Gráfico 1 – Distribuição de registro de fonoaudiólogas(os) por sexo 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Com relação à faixa etária, observa-se maior concentração no segmento de 35 a 

44 anos, que, entre os ativos, corresponde a 38,6% (Gráfico 2). As faixas anterior e 

posterior agrupam cerca de um quarto cada uma, de forma que, 85,5% das(os) 

profissionais habilitadas(os) e ativas(os) têm entre 25 e 54 anos de idade. Com 

percentual menor, mas ainda relevante, a faixa etária de 55 a 64 anos soma 9,4% da 

categoria. Cabe ainda destacar que 3,3% têm até 24 anos de idade, visto que a inscrição 

no Conselho Profissional só pode ser realizada após a obtenção do diploma de 

graduação.  

Na comparação entre registros ativos e inativos no CREFONO-2, verifica-se maior 

concentração de fonoaudiólogas(os) jovens entre os ativos (26,7% têm até 34 anos); e 

de mais idade entre os inativos (20,2% com 55 anos ou mais). Essa tendência pode ser 

explicada pelo fato de registros inativos incluírem, entre outras situações, os casos de 

aposentadoria.  
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Gráfico 2 – Distribuição de registro de fonoaudiólogas(os) por faixa etária 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Com relação à distribuição de profissionais habilitadas(os) segundo o estado civil, 

nota-se que nos registros ativos, as maiores concentrações estão na categoria 

casada(o) e união estável, 49%, seguida por solteira(o), com 40,5% (Gráfico 3).  

Entre os registros inativos, são mais frequentes as(os) solteiras(os), que equivalem 

a 36,3%, enquanto casadas(os) somam 29,6% dos casos. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que para quase 30% dos inativos não há registro da informação sobre estado 

civil 

Gráfico 3 - Distribuição de registro de fonoaudiólogas(os) por estado civil 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

3,3%
0,1%

2,4%

23,4%

8,3%

19,3%

38,6%

44,2%
40,1%

23,5%
27,1% 24,4%

9,4%
13,5%

10,5%

1,8%
6,7%

3,1%
0,0% 0,1% 0,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Ativos Inativos Total

Até 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos

55 a 64 anos 65 ou mais Sem informação

49,0%

29,6%

43,8%
40,5%

36,3%
39,4%

8,0%
3,6%

6,8%

0,5% 0,5% 0,5%
0,5%

0,1%
0,4%1,4%

29,8%

9,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ativos Inativos Total

Casado e União estável Solteiro Desquitado, Divorciado

Outro Viúvo Sem informação



 

9 

Na distribuição de fonoaudiólogas(os) habilitadas(os) segundo região geográfica de 

naturalidade, nota-se grande concentração de profissionais da região Sudeste, 

somando 92,7% do total de registro ativos (Gráfico 4). Os nascidos na região Nordeste, 

representam 2,6% do grupo. Quando comparadas com as informações relativas ao 

grupo de inativos, não se observa variação relevante (Gráfico 5). 

Gráfico 4 – Distribuição de registros ativos de fonoaudiólogas(os) por região 
geográfica de naturalidade 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

 

Gráfico 5 – Distribuição de registros inativos de fonoaudiólogas(os) por região 
geográfica de naturalidade 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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Entre os municípios de naturalidade, observa-se que o de São Paulo - SP apresenta 

a maior concentração de profissionais, com 35,7% do total de ativos (Tabela 1). Em 

proporção expressivamente inferior, seguem os municípios de Campinas – SP (3,8%), 

Santos – SP (2,6%) e Santo André – SP (2,0%), entre outros. Entre os dez municípios 

de naturalidade com maior percentual de registros ativos apenas um - Rio de Janeiro – 

RJ - não está localizado no Estado de São Paulo. O perfil dos inativos, não difere 

significativamente do perfil geral (Tabela 2). Cabe apenas destacar, que, nesse grupo, 

Bauru – SP tem maior percentual, alcançando a quarta posição.  

Tabela 1 - Número e distribuição de registros ativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais municípios de naturalidade 

Município de naturalidade 
Ativos 

nº % 

São Paulo -SP 4.562 35,7 

Campinas - SP 485 3,8 

Santos - SP 336 2,6 

Santo André - SP 256 2,0 

Ribeirão Preto - SP 233 1,8 

Bauru - SP 216 1,7 

Piracicaba - SP 160 1,3 

Rio de Janeiro - RJ 156 1,2 

Franca - SP 154 1,2 

Sorocaba - SP 134 1,0 

Total 12.766 100,0 
Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Tabela 2 - Número e distribuição de registros inativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais municípios de naturalidade 

Município de naturalidade 
Inativos 

nº % 

São Paulo -SP 1.897 40,6 

Campinas - SP 243 5,2 

Santos - SP 191 4,1 

Bauru - SP 113 2,4 

Santo André - SP 94 2,0 

São Bernardo do Campo - SP 78 1,7 

Rio de Janeiro - RJ 68 1,5 

São José dos Campos - SP 63 1,3 

São José do Rio Preto - SP 62 1,3 

Ribeirão Preto - SP 59 1,3 

Total 4.673 100,0 
Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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Quando observados os dados por localidade de residência (Tabela 3), constata-se 

a esperada concentração de registros na Região Sudeste, sendo a quase totalidade no 

Estado de São Paulo. Entre os ativos, esse percentual é de 98,8%; e entre os inativos, 

de 96,7%. Se considerada a análise das informações sobre naturalidade (Gráficos 4 e 

5), pode-se inferir que, entre as(os) fonoaudiólogas(os) do Estado de São Paulo, há 

pouca migração, uma vez que as porcentagens de naturalidade e residência são 

similares. 

O relevante predomínio da região Sudeste em relação às demais regiões é 

esperado, pois reflete a base de representação do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia 2ª Região, responsável pela jurisdição do Estado de São Paulo. 

Tabela 3 – Distribuição de registros de fonoaudiólogas(os) por região e  

UF residencial 

UF Residencial 
Ativos Inativos Total 

nº % nº % nº % 

Região Norte 17 0,1 8 0,2 25 0,1 

Região Nordeste 3 0,0 11 0,2 14 0,1 

Região Sudeste 12.618 98,8 4.560 97,6 17.178 98,5 

Minas Gerais 25 0,2 24 0,5 49 0,3 

Espírito Santo 1 0,0 2 0,0 3 0,0 

Rio de Janeiro 11 0,1 15 0,3 26 0,1 

São Paulo 12.581 98,6 4.519 96,7 17.100 98,1 

Região Sul 11 0,1 34 0,7 45 0,3 

Região Centro-Oeste 6 0,0 21 0,4 27 0,2 

Sem informação 111 0,9 39 0,8 150 0,9 

Total 12.766 100,0 4.673 100,0 17.439 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

As tabelas que seguem apresentam os dez principais municípios de residência 

das(os) fonoaudiólogas(os) habilitadas(os). Observa-se que, tanto em relação aos 

registros ativos (Tabela 4), quanto em relação aos registros inativos (Tabela 5), há 

predominância de residência no município de São Paulo – SP: 34,4% e 42,0% 

respectivamente.  

Entre os ativos, Campinas – SP (4,9%) e Ribeirão Preto – SP (2,5%) estão nas 

primeiras posições. Já entre os inativos, estão Campinas – SP (6,7%) e Santos – SP 

(4,0%). 
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Cabe destacar que as informações acerca do endereço comercial dos profissionais 

não serão aqui apresentadas, em razão do baixo índice de registro da informação. Em 

62,1% dos registros do CREFONO-2 (57,1% entre os ativos e 75,5% entre os inativos) 

não havia informação disponível sobre a localidade onde a(o) profissional exerce seu 

trabalho, o que pode levar a análises inconsistentes. 

Tabela 4 – Distribuição de registros ativos de fonoaudiólogas(os) por principais 
municípios de residência  

Município de residência 
Ativos 

nº % 

São Paulo - SP 4389 34,4 

Campinas - SP 626 4,9 

Ribeirão Preto - SP 317 2,5 

Bauru - SP 313 2,5 

Santos - SP 290 2,3 

São Bernardo do Campo - SP 263 2,1 

Santo André - SP 242 1,9 

São José dos Campos - SP 232 1,8 

Guarulhos - SP 204 1,6 

Sorocaba - SP 188 1,5 

Total 12.766 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Tabela 5 – Distribuição de registros inativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais municípios de residência  

Município de residência 
Inativos 

nº % 

São Paulo - SP 1962 42,0 

Campinas - SP 313 6,7 

Santos - SP 187 4,0 

Bauru - SP 130 2,8 

São Bernardo do Campo - SP 100 2,1 

Santo André - SP 91 1,9 

São José dos Campos - SP 84 1,8 

Ribeirão Preto - SP 68 1,5 

Piracicaba - SP 61 1,3 

Franca - SP 60 1,3 

Total 4.673 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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1.2 Formação profissional  

No que diz respeito ao tempo de inscrição no CREFONO-2 (Gráfico 6), 21,3% dos 

registros ativos têm entre 16 e 20 anos; outros 16,2%, de 11 a 15 anos; e 18,2% têm 

até 5 anos de inscrição. 

Entre os inativos, a faixa de 16 a 20 anos de inscrição no Conselho atinge 29,8% 

do total do grupo. Nota-se que as faixas de maior tempo de inscrição são mais 

expressivas quando comparadas aos ativos, situação esperada, dado que o grupo dos 

registros inativos contempla também os profissionais aposentados. 

Gráfico 6 - Distribuição de registros de fonoaudiólogas(os) por tempo de 
inscrição no CREFONO-2 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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18,2%

2,2%

13,9%13,6%

8,1%

12,1%

16,2%
18,0%

16,7%

21,3%

29,8%

23,6%

12,9%

15,3%
13,5%

8,9%

11,3%
9,5%9,0%

14,1%

10,4%

0,0% 1,2% 0,3%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Ativos Inativos total

Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos

21 a 25 anos 26 a 30 anos 31 anos ou mais Sem informação



 

14 

Cabe ressaltar que o baixo índice de continuidade dos estudos aqui auferido pode 

decorrer de inconsistência no preenchimento e atualização do campo correspondente à 

informação, que não são obrigatórios. 

Tabela 6 - Número e distribuição de registros de fonoaudiólogas(os) por nível de 
formação  

Nível de formação 
Ativos Inativos Total 

nº % nº % nº % 

Graduação 11321 88,7 3234 69,2 14555 83,5 

Especialização 312 2,4 25 0,5 337 1,9 

Mestrado 119 0,9 7 0,1 126 0,7 

Doutorado 30 0,2 2 0,0 32 0,2 

Sem informação 984 7,7 1405 30,1 2389 13,7 

Total 12766 100,0 4673 100,0 17439 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Acerca do tipo de especialização cursada pelas(os) profissionais habilitadas(os), 

verifica-se que a Audiologia é a de maior frequência, sendo apontada em 0,9% dos 

registros ativos (Tabela 7). Em seguida, são mencionadas Motricidade Orofacial, Voz e 

Disfagia, com 0,3% cada uma.  

Entre os registros inativos, a especialização em Audiologia também é a mais 

expressiva, com 0,2% do total do grupo (Tabela 8). As áreas de Voz, Disfagia, 

Linguagem e Motricidade Orofacial não ultrapassam 0,1% cada uma. 

Tabela 7 - Número e percentual de registros ativos de fonoaudiólogas(os) por 
tipo de especialização 

Especialização 
Ativos 

nº % 

Audiologia 115 0,9 

Motricidade Orofacial 42 0,3 

Voz 40 0,3 

Disfagia 32 0,3 

Linguagem 27 0,2 

Residência Multiprofissional 15 0,1 

Saúde Coletiva 7 0,1 

Outro 87 0,7 

Total 12.766 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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Tabela 8 - Número e percentual de registros inativos de fonoaudiólogas(os) por 
tipo de especialização 

Especialização 
Inativos 

nº % 

Audiologia 9 0,2 

Voz 5 0,1 

Disfagia 4 0,1 

Linguagem 4 0,1 

Motricidade Orofacial 3 0,1 

Outro 8 0,2 

Total 4.673 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

O estabelecimento de ensino mais frequentado pelas(os) fonoaudiólogas(os) para 

a realização do curso de graduação foi a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), apontado por 13,7% dos registros ativos e por 14,9% dos inativos. A PUC de 

Campinas ocupa o segundo lugar, atingindo 8,9% dos registros ativos e 5,9% dos 

inativos. Entre os ativos, ainda se destaca a Universidade Federal de São Paulo – 

Escola Paulista de Medicina – UNIFESP, que se situa em terceiro lugar, com 5,1%. Já 

entre os inativos, o terceiro estabelecimento mais frequentado é o Centro Universitário 

São Camilo, que agrupa 4,3% desses registros.  

Nas Tabelas 9 e 10, estão listados todos os estabelecimentos citados em ao menos 

1% dos registros. 
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Tabela 9 - Número e percentual de registros ativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais estabelecimento do curso de graduação 

Estabelecimentos dos cursos de graduação 
Ativo 

nº % 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC 1.748 13,7 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP 1.130 8,9 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina - UNIFESP 656 5,1 

Centro Universitário São Camilo (antiga Faculdades Integradas São Camilo - USC) 625 4,9 

Universidade do Sagrado Coração - USC 577 4,5 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Medicina de São Paulo - USP 558 4,4 

Universidade Estadual Paulista - UNESP - campus de Marilia 539 4,2 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru - USP  430 3,4 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 404 3,2 

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU 390 3,1 

Universidade de Franca - UNIFRAN 369 2,9 

Fundação Lusíadas de Santos 293 2,3 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 277 2,2 

Faculdade Integradas Teresa D'avila - FATEA 271 2,1 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP 257 2,0 

Universidade Bandeirante do ABC - UNIBAN 242 1,9 

Universidade de Mogi das Cruzes - UMC 242 1,9 

Universidade Guarulhos - UNG 236 1,8 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - FCMSCSP 212 1,7 

Universidade de Marília - UNIMAR 178 1,4 

Universidade do Oeste Paulista - Presidente Prudente- UNOESTE 170 1,3 

Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 164 1,3 

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN 163 1,3 

Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF 145 1,1 

Centro Universitário Nossa Senhora Do Patrocínio - CEUNSP 122 1,0 

Total  12.766 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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Tabela 10 - Número e percentual de registros inativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais estabelecimento do curso de graduação 

Estabelecimentos dos cursos de graduação 
Inativo 

nº % 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC 697 14,9 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP 276 5,9 

Centro Universitário São Camilo (antiga Faculdades Integradas São Camilo - USC) 200 4,3 

Universidade Bandeirante do ABC - UNIBAN 143 3,1 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina - UNIFESP 142 3,0 

Fundação Lusíadas de Santos 134 2,9 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Medicina de São Paulo - USP 122 2,6 

Faculdade Integradas Teresa D'avila - FATEA 112 2,4 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 103 2,2 

Universidade do Sagrado Coração - USC 98 2,1 

Universidade de Mogi das Cruzes - UMC 92 2,0 

Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN 87 1,9 

Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru - USP 79 1,7 

Universidade Guarulhos - UNG 79 1,7 

UNIVERSIDADE DE MARILIA - UNIMAR 77 1,6 

Universidade Estadual Paulista - UNESP - campus de Marilia 74 1,6 

Centro Universitário de Araraquara - UNIARA 62 1,3 

Universidade de Franca - UNIFRAN 52 1,1 

Total  4.673 100,0 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Entre as áreas de atuação das(os) fonoaudiólogas(os) registradas(os) no cadastro 

do CREFONO-2, verifica-se que, entre os registros ativos, a área de Motricidade Oral 

alcança 7,5%; a de Linguagem representa 6,5%; a Audiologia e Reabilitação Vestibular, 

5,6%; e a de Voz, 3,85%. As demais áreas não agregam mais do que 1% do total de 

registros ativos. 

Entre os inativos, a ordenação das áreas é a mesma, ainda que com percentuais 

menos expressivos: Motricidade Oral, 4,8%; Linguagem, 4,0%; Audiologia e 

Reabilitação Vestibular, 3,0%; e Voz, 2,2%. 
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Tabela 11 – Percentual dos registros inativos de fonoaudiólogas(os) por 
principais áreas de atuação 

Atuação 
Ativos Inativos Total 

nº % nº % nº % 

Motricidade oral 952 7,5 224 4,8 1176 6,74 

Linguagem 834 6,5 187 4,0 1021 5,85 

Audiologia e reabilitação vestibular 719 5,6 140 3,0 859 4,93 

Voz 491 3,8 102 2,2 593 3,40 

Disfagia 63 0,5 6 0,1 69 0,40 

Fonoaudiologia educacional 27 0,2 4 0,1 31 0,18 

Neurologia e distúrbios neuromotores 24 0,2 5 0,1 29 0,17 

Fonoaudiologia em geral 18 0,1 6 0,1 24 0,14 

Educação e desenvolvimento especial e 
inclusiva 

13 0,1 2 0,0 15 0,09 

Homecare 13 0,1 5 0,1 18 0,10 

Medicina do trabalho e ocupacional 10 0,1 2 0,0 12 0,07 

Neonatologia 10 0,1 5 0,1 15 0,09 

Leitura e escrita 8 0,06 2 0,04 10 0,06 

Disfluência, fluência 7 0,05 0 0,00 7 0,04 

Saúde coletiva 6 0,05 1 0,02 7 0,04 

Outras 6 0,05 1 0,02 7 0,04 

Deficiência auditiva 4 0,03 1 0,02 5 0,03 

Gestão institucional 4 0,03 3 0,06 7 0,04 

Ministrar cursos e palestras 4 0,03 0 0,00 4 0,02 

Saúde pública 4 0,03 0 0,00 4 0,02 

Distúrbios articulatórios 3 0,02 1 0,02 4 0,02 

Estética facial 3 0,02 1 0,02 4 0,02 

Indicação e adaptação de aparelhos auditivos 3 0,02 1 0,02 4 0,02 

Fisioterapia 2 0,02 0 0,00 2 0,01 

Genética 2 0,02 0 0,00 2 0,01 

Oncologia 2 0,02 0 0,00 2 0,01 

Pesquisa 2 0,02 0 0,00 2 0,01 

Prevenção e avaliação 2 0,02 1 0,02 3 0,02 

Acupuntura 1 0,01 2 0,04 3 0,02 

Equoterapia 1 0,01 2 0,04 3 0,02 

Estimulação precoce 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Gerontologia especialização 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Libras 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Linguagem em distúrbios psiquiátricos 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Psicopedagogia 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Saúde mental 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Aleitamento materno 0 0,00 3 0,06 3 0,02 

Cabeça e pescoço 0 0,00 2 0,04 2 0,01 

Comunicação 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

Epidemiologia 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

Linguagem e escrita 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

Professor de educação infantil 0 0,00 1 0,02 1 0,01 

Sem informação 208 1,63 46 0,98 254 1,46 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 



 

19 

1.3 Idiomas 

Uma informação adicional sobre a qualificação das(os) fonoaudiólogas(os) 

registradas(os) no cadastro do CREFONO-2 é o domínio da língua inglesa, da francesa, 

da espanhola e de outro idioma estrangeiro. Para cada um dos idiomas, é solicitado que 

a(o) profissional indique o grau de domínio (Bem, Pouco, Razoavelmente) em quatro 

quesitos: Compreensão, Fala, Escrita e Leitura. Com vistas a melhor visualização do 

dado e priorizando a análise da qualificação das(os) fonoaudiólogas(os), apresentam-

se, a seguir, os registros que indicaram bom domínio dos idiomas. 

O bom domínio do idioma inglês, no que se refere à compreensão, foi anotado por 

2,3% das(os) fonoaudiólogas(os) com registro ativo (Gráfico 7). No que tange à fala, 

essa proporção é de 1,3%; à escrita, de 1,4% e à leitura, de 2,8%. 

Com relação à língua espanhola, 1,1% dos registros ativos indicam bom domínio 

no quesito compreensão; 0,4%, na fala; 0,3%, na escrita; e 1,2%, na leitura (Gráfico 8). 

No que se refere ao idioma francês, 0,2% das(os) profissionais com registro ativo 

declaram boa compreensão; 0,1%, boa fala e escrita; e 0,2%, boa leitura (Gráfico 9).  

De forma geral, é baixo o percentual de profissionais com domínio em idioma 

estrangeiro, sendo que entre os registros ativos os percentuais são mais elevados que 

entre os ativos. Ressalve-se, porém, que esse dado também pode estar 

subdimensionado, tendo em vista a dificuldade de atualização cadastral de informações 

não obrigatórias.  

Gráfico 7 - Distribuição dos registros de fonoaudiólogas(os) por domínio da 
língua inglesa 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 
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Gráfico 8 - Distribuição dos registros de fonoaudiólogas(os) por domínio da 
língua espanhola 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

Gráfico 9 - Distribuição dos registros de fonoaudiólogas(os) por domínio da 
língua francesa 

 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

 

Em relação aos demais idiomas dominados pelas(os) profissionais inscritas(os) no 

cadastro do Conselho, o Italiano, seguido por Libras e Alemão, são os mais frequentes, 

somando 0,18% e 0,12%, respectivamente (Tabela 12). Entre os registros inativos são 

muito baixos os índices de domínio de outros idiomas.  
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Tabela 12 – Distribuição dos registros de fonoaudiólogas(os) por domínio de 
outros idiomas 

Fonte: Cadastro do CREFONO-2. Outubro 2018 

  

Idioma  
Ativos Inativos Total 

nº % nº % nº % 

Italiano 23 0,18 4 0,09 27 0,15 

Libras 15 0,12 0 0,00 15 0,09 

Alemão 6 0,05 0 0,00 6 0,03 

Japonês 6 0,05 1 0,02 7 0,04 

Árabe 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Coreano 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Guarani 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Hebraico 1 0,01 0 0,00 1 0,01 

Mandarim 1 0,01 0 0,00 1 0,01 
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2. A fonoaudiologia no mercado de trabalho formalizado 

Nesta seção, serão apresentadas as informações sobre as(os) fonoaudiólogas(os) 

que atuam no mercado de trabalho formal, cujos postos de trabalho foram declarados, 

pelos estabelecimentos em que trabalham, ao Ministério do Trabalho, por meio da RAIS 

– Relação Anual de Informações Sociais. Constam informações sobre o contingente de 

empregos formais de fonoaudiologia e caracterização das(os) profissionais e dos postos 

de trabalho por elas(eles) ocupados. 

A RAIS é composta por declarações das empresas contratantes acerca dos 

vínculos de emprego no estabelecimento, abrangendo, assim, o mercado de trabalho 

formal. As formas de contrato mais frequentes nos registros da RAIS são os efetuados 

por meio da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (celetistas) - e dos estatutos de 

servidores públicos (estatutários). Outras formas de contrato, menos frequentes, mas 

também abrangidos pela RAIS, são as referentes a servidores públicos não efetivos 

(demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não-regido pela CLT) 

e a trabalhadores temporários regidos por legislação específica (Lei nº 6.019/74, Leis 

Estaduais ou Municipais). Trabalhadores(as) considerados autônomos (que não 

recolhem FGTS), eventuais ou cooperados não estão incluídos nesta base. 

2.1 Caracterização dos postos de trabalho de fonoaudiologia 

Segundo os dados da RAIS, em 2017, foram registrados 4.418 postos de trabalho 

de fonoaudiologia no estado de São Paulo (Gráfico 10). Ainda que não seja possível a 

comparação estrita entre os dados de vínculos de trabalho da RAIS e os dos 

profissionais registrados no Conselho1, é possível, por aproximação, estimar que cerca 

de 34% das(os) profissionais com registro ativo no CREFONO-2 estavam no mercado 

de trabalho formal no estado de São Paulo.  

Considerando-se o período de referência de 2007 a 2017, observa-se o aumento 

gradual dos postos de trabalho de fonoaudiologia, seja no Estado de São Paulo, seja 

em âmbito nacional. Na base de representação do CREFONO-2, houve crescimento de 

61,7% no período, passando de 2.733, em 2007, para 4.418 vínculos de fonoaudiologia, 

em 2017. A observação desses postos de trabalho em todo o Brasil revela um 

                                                           
1 A RAIS contabiliza vínculos de trabalho, de forma que uma mesma pessoa que seja registrada em mais 

de um estabelecimento, será contada mais de uma vez. Já a base de dados do CREFONO-2 contabiliza 
profissionais de fonoaudiologia.  



 

23 

crescimento ainda mais acentuado do emprego formal da categoria, que passou de 

7.529, em 2007, para 15.792, representando um aumento de 109,7%. 

Gráfico 10 - Evolução do número de empregos formais de Fonoaudiologia 
Brasil e Estado de São Paulo 2007-2017 (em nºs absolutos) 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

 

Observa-se que a maior proporção de fonoaudiólogas(os) com vínculo formal está 

localizada na região Sudeste, que em 2017 agrupava 54,4% da categoria (Tabela 13 e 

Gráfico 11). Destacam-se, aqui, o estado de São Paulo, que absorvia 28,0% do total e 

os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com 12,2%, cada.  

Nas demais regiões, verifica-se maior concentração na região Sul, com 18,4%, e 

no Nordeste, com 16,2%. As regiões Norte e Centro-oeste agrupavam um conjunto 

menor de profissionais (cerca de 11% na soma das duas regiões). 

No período analisado, cabe destacar a queda de representatividade da região 

Sudeste, que em 2007 contava com 65,3% dos postos de trabalho formais e, ao final do 

período, chegava a 54,4% do total de fonoaudiólogas(os) do Brasil. Esse movimento, 

se deve, em grande medida, à diminuição da proporção de vínculos no estado de São 

Paulo – de 36,3% para 28,0% - e, em menor proporção, no Rio de Janeiro - de 16,4% 

para 12,2% - e ao crescimento no Nordeste - de 8,7% do total dos postos formais em 

2007 para 16,2%, em 2017. Observa-se também a ampliação do percentual de vínculos 

no Centro-oeste – de 4,2% para 6,7% -; e no Norte – de 3,0% para 4,4%.  
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Tabela 13 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por grandes 

regiões e unidades da federação 

Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação, 2007 e 2017 (em %) 

Grandes Regiões e Unidades da Federação 2007 2017 

Norte 3,0 4,4 

Rondônia 0,2 0,4 

Acre 0,1 0,2 

Amazonas 0,2 0,6 

Roraima 0,1 0,4 

Pará 1,5 1,8 

Amapá 0,1 0,1 

Tocantins 0,9 0,8 

Nordeste 8,7 16,2 

Maranhão 0,5 1,4 

Piauí 0,1 1,1 

Ceará 2,2 3,0 

Rio Grande do Norte 0,6 1,4 

Paraíba 0,9 1,6 

Pernambuco 2,9 3,2 

Alagoas 0,3 1,1 

Sergipe 0,1 0,5 

Bahia 1,2 2,8 

Sudeste 65,3 54,4 

Minas Gerais 10,7 12,2 

Espírito Santo 1,9 1,9 

Rio de Janeiro 16,4 12,2 

São Paulo 36,3 28,0 

Sul 18,8 18,4 

Paraná 9,1 7,7 

Santa Catarina 4,4 5,0 

Rio Grande do Sul 5,3 5,7 

Centro-Oeste 4,2 6,7 

Mato Grosso do Sul 1,2 1,3 

Mato Grosso 0,9 1,1 

Goiás 1,5 2,3 

Distrito Federal 0,6 2,0 

Brasil 100,0 100,0 
Fonte: MTb. Rais 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 
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Gráfico 11 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por grandes 

regiões geográficas 

Brasil, Grandes Regiões 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

 

Nos mapas a seguir, é possível visualizar a presença de profissionais de 

fonoaudiologia com emprego formal nos municípios do estado de São Paulo. O Mapa 1 

retrata a situação desses postos de trabalho em 2007; e o Mapa 2, em 2017.  

Observa-se que, em 2007, poucos municípios do estado contavam com mais de 20 

profissionais com contratos formalizados (legenda vermelha), mais concentrados nas 

mesorregiões de São Paulo, de Campinas e de Piracicaba. Também chama a atenção 

a grande quantidade de municípios onde, segundo a Rais, não havia registro de 

fonoaudiólogas(os) atuando (legenda amarelo claro).  

O Mapa 2, que traz dados de 2017, revela a ampliação do número de municípios 

nas faixas de 5 a 20 empregos (legenda laranja) e na de mais de 20 empregos (legenda 

vermelha) formais de fonoaudiologia, assim como o aumento da presença de 

profissionais pelo território do estado. Esse movimento é principalmente notado nas 

mesorregiões de São Paulo, de Campinas, de Piracicaba, de Araraquara e de São José 

do Rio Preto. Dessa forma, os municípios com maior concentração de profissionais, 

encontram-se, em 2017, mais disseminados pelo Estado. 
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Mapa 1. Municípios do Estado de São Paulo segundo presença ou ausência de 

emprego de Fonoaudiologia 

Municípios do Estado de São Paulo, 2007 (nº absoluto) 

 
Fonte: MTb. Rais. Elaboração: DIEESE 

Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

Mapa 2. Municípios do Estado de São Paulo segundo presença ou ausência de 

emprego de Fonoaudiologia 

Municípios do Estado de São Paulo, 2017 (nº absoluto) 

 
Fonte: MTb. Rais. Elaboração: DIEESE 

Obs.: Vínculos ativos em 31/12 
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Os mapas 3 e 4, a seguir, apresentam a taxa de fonoaudiólogas(os) por 100 mil 

habitantes em municípios do Estado de São Paulo. Esse dado possibilita perceber a 

maior ou menor presença das(os) fonoaudiólogas(os) em relação ao tamanho da 

população local, e assim, permite a comparação entre municípios distintos. 

No ano de 2007, grande parte dos municípios paulistas caracteriza-se pela baixa 

presença de fonoaudiólogas(os), com taxa de até 10 profissionais por 100 mil 

habitantes. Chama a atenção a concentração na região noroeste do estado de 

municípios que registravam 20 ou mais profissionais formais de fonoaudiologia por 100 

mil habitantes, com destaque para as mesorregiões de São José do Rio Preto e Bauru. 

Após dez anos de expansão da profissão, observa-se, no Mapa 4, aumento 

significativo de municípios com taxas mais elevadas de presença de fonoaudiólogas(os) 

(legendas vermelha e laranja), principalmente na região noroeste do estado de São 

Paulo, nas mesorregiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, 

Marília e Assis. 

Os dados expostos nos quatro mapas analisados permitem concluir que as(os) 

profissionais de fonoaudiologia aumentaram sua presença em grande parte dos 

municípios do Estado de São Paulo nos últimos 10 anos e que tal movimentação foi 

mais intensa em algumas regiões do Estado. 
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Mapa 3. Taxa de empregos formais de Fonoaudiologia (por 100 mil habitantes) 

Municípios do Estado de São Paulo, 2007  

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12; b) Estimativas da População Residente nas unidades da 

federação e municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2007 

Mapa 4.  Taxa de empregos formais de Fonoaudiologia (por 100 mil habitantes) 

Municípios do Estado de São Paulo 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12; b) Estimativas da População Residente nas unidades da 

federação e municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2017 
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No que se refere à inserção das(os) fonoaudiólogas(os) no mercado de trabalho 

formal, observa-se que a maior parte é vinculada por contrato de trabalho regido pela 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, também, comumente denominado “com 

carteira de trabalho assinada” ou “celetista” (Gráfico 12). Em 2017, aproximadamente 

72% dos postos de trabalho registrados na Rais caracterizavam-se como celetistas - 

sendo a quase totalidade, por prazo indeterminado; e pouco mais de um quarto (26,4%), 

como servidores públicos.  

A análise comparativa do período de 2007 e 2017 não revela mudanças estruturais. 

Observa-se um pequeno aumento nos contratos celetistas por prazo indeterminado e 

uma pequena diminuição na categoria “outros vínculos”, que agrupa, principalmente, 

trabalhadores temporários regidos por legislação específica e servidores públicos não 

efetivos (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não-regido 

pela CLT). 

Gráfico 12 – Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por tipo de 

vínculo 

Estado de São Paulo 2007 e 2017

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12 

O tempo de permanência das(os) fonoaudiólogas(os) no posto de trabalho é 

apresentado no gráfico que segue. Verifica-se que, em 2017, pouco mais de um quarto 

dos profissionais tem o mesmo vínculo empregatício há 120 meses ou mais e cerca de 

um quinto permanece no mesmo posto entre 60 e 119 meses (Gráfico 13). As faixas, 

somadas, agrupam as(os) fonoaudiólogas(os) que atuam no mesmo vínculo há pelo 

menos 5 anos e agregam 47,1% do total. Há também uma concentração significativa de 
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profissionais na faixa de permanência de 12 a 35 meses, que agrupa 21,1% do total. Na 

outra ponta, cabe destacar que 16,9% da categoria permaneceu no mesmo posto de 

trabalho por, no máximo, um ano. 

Na análise temporal, é possível reconhecer variação na distribuição das(os) 

fonoaudiólogas(os) com mais tempo de registro. Ao mesmo tempo em que se verificou 

um ligeiro aumento, de 2007 para 2017, nas faixas de 36 a 59 meses de permanência 

(de 12,1% para 14,8%, respectivamente) e de 60 a 119 meses (de 18,8% para 21,6%, 

respectivamente), nota-se decréscimo na faixa de 120 meses ou mais, que antes 

equivalia a 30,8% e, em 2017, passou a agrupar 25,5%. Cabe ainda destacar que a 

proporção de profissionais com tempo de permanência de até três anos é praticamente 

a mesma no período analisado.  

Gráfico 13 – Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por tempo de 

emprego 

Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

A jornada de trabalho semanal das(os) fonoaudiólogas(os) em 2017 estava 

principalmente concentrada nas faixas entre 21 e 40 horas (Gráfico 14). Pouco mais de 

um terço (34,4%) tinha vínculo com jornada contratual de 21 a 30 horas semanais; e 

cerca de um quarto (25,7%), de 31 a 40 horas semanais. Há ainda uma concentração 

significativa nas faixas de 16 a 20 horas, com 19,1%, e outros 16,2% na faixa de 41 a 

44 horas semanais. Verifica-se que não são frequentes os contratos com jornada menor 

de 16 horas semanais. 
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No comparativo entre os anos de 2007 e 2017 não se observam alterações 

estruturais na distribuição das jornadas contratuais da categoria. Nota-se, no entanto, 

um aumento da concentração na faixa de 21 a 30 horas semanais, que em 2007 

representava 28,9% e, em 2017, agrupou 34,4% das(os) profissionais. 

Gráfico 14 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por jornada 

semanal contratual 

Estado de São Paulo 2007 e 2017

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

O Gráfico 15 apresenta a distribuição dos rendimentos das(os) fonoaudiólogas(os), 

segundo faixas de salário mínimo (SM). Os valores relativos aos anos de 2007 e de 

2017 têm como base o SM válido em dezembro do respectivo ano. Quase metade dos 

empregos formais de Fonoaudiologia estão concentrados na faixa de 2,01 a 4 SM de 

remuneração mensal. Em outras palavras, a remuneração mensal de 44,9% da 

categoria, em 2017, equivalia a mais de R$ 1.874 e até R$ 3.748 no mês. A faixa que 

agrega remunerações de mais de 4 e até 7 SM também reúne proporção significativa 

dos profissionais:30,1% do total. Remunerações superiores a 7 SM (que, em 2017, 

correspondiam a R$ 3.748 ou mais) eram auferidas por cerca de 10% dos profissionais 

vínculos formais de fonoaudiologia. 

Quando se comparam os dados de 2007 e 2017, verifica-se o aumento da 

proporção de profissionais com rendimentos na faixa de 2,01 a 4 SM - que passou de 

36,9% para 44,9% no período - e o decréscimo dos que estão situados na faixa de 

remuneração mais alta (mais de 10 SM) - de 9,8% para 3,2%.  
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Esses dados devem ser analisados tendo em conta que houve, no período, a 

implementação de política pública de reajuste do salário mínimo nacional em 

percentuais superiores à inflação. Dessa forma, embora se constate que a remuneração 

das(os) fonoaudiólogas(os) não acompanhou os reajustes aplicados ao SM, não se 

pode afirmar que houve queda do valor real dos rendimentos dos profissionais da área.  

Gráfico 15 – Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por faixas de 

remuneração mensal (em SM) 

Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12; b) Remuneração nominal mensal em dezembro de 2017; c) 

SM = Salário Mínimo; d) SM Dez/2007 = 380,00; e) SM Dez/2017 = R$ 937,00 

Para aprofundar a análise da remuneração de profissionais de fonoaudiologia 

apresenta-se o Gráfico16, no qual estão registrados os valores médios da remuneração 

mensal de fonoaudiólogas(os) no estado de São Paulo e no Brasil, além da 

remuneração média mensal do conjunto dos empregos formais no Brasil no período 

entre 2007 e 2017. Esses valores foram atualizados com base no índice de inflação 

registrado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o que permite sua comparação. 

 O primeiro fato a ser destacado é que a evolução da remuneração média mensal 

de fonoaudiólogas(os) no estado de São Paulo, no período entre 2007 e 2017, 
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deve ser analisado no contexto macro econômico nacional, e não como um movimento 
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particular de desaquecimento do mercado de trabalho da fonoaudiologia, uma vez que 

esse fenômeno também é observado no mercado de trabalho formal global. 

O segundo ponto de relevo é que, em toda a série, a remuneração média dos 

fonoaudiólogas(os) é superior à registrada para o agregado do mercado de trabalho 

formal nacional. Cabe ressaltar, também, que entre as três categorias comparadas, o 

grupo de fonoaudiólogas(os) do estado de São Paulo é o que tem as médias 

remuneratórias mais elevadas em todos os anos do período observado, registrando, em 

2013 e 2014, os maiores valores das três séries analisadas: R$ 3.919 e R$ 3.931, 

respectivamente. Em 2007, 2013 e 2014 registram-se as maiores diferenças entre os 

rendimentos de profissionais do Estado de São Paulo e os da totalidade da categoria no 

Brasil.  

Por fim, cabe apontar que os dados apresentados nesse gráfico confirmam a 

análise anterior de descolamento entre a remuneração da categoria e o valor do salário 

mínimo. Observa-se que o rendimento médio dos fonoaudiólogas(os) do estado de São 

Paulo tem comportamento independente do verificado no conjunto dos empregos do 

Brasil, este último fortemente influenciado pela política de valorização do salário mínimo.  

Gráfico 16 – Evolução da remuneração média real mensal dos empregos formais 

de Fonoaudiologia 

Estado de São Paulo 2007 a 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 
Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12; b) Remuneração média real mensal a preços do 
INPC/IBGE de dezembro de 2017 
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rendimento das(os) fonoaudiólogas(os) é próximo ao verificado entre as(os) 

fisioterapeutas. Entre as catorze ocupações listadas na Tabela 14, a remuneração 

média real mensal de fonoaudiólogas(os) do estado de São Paulo ocupava a décima 

posição no ranking, sendo superior apenas a dos fisioterapeutas; terapeutas 

ocupacionais e ortoptistas; nutricionistas; e profissionais da educação física. A maior 

remuneração do grupo destacado é a de profissionais médicos(as) em medicina 

diagnóstica e terapêutica do estado de São Paulo que recebiam, em média, R$ 17.888 

em 2017. 

Tabela 14 - Remuneração média real mensal dos empregos formais dos 14 

profissionais de nível superior referenciados no Conselho Nacional de Saúde 

Brasil e Estado de São Paulo 2007 e 2017 (em R$) 

Família Ocupacional (CBO 2002) 
2007 2017 

São Paulo Brasil São Paulo Brasil 
Código Ocupação 

(1) Médicos(1) 6.447 6.514 10.098 9.910 

2231 Médicos 6.447 6.514 (2) (2) 

2251 Médicos clínicos (2) (2) 10.086 9.976 

2252 Médicos em especialidades cirúrgicas (2) (2) 9.117 9.024 

2253 Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica (2) (2) 17.888 11.838 

2235 Enfermeiros e afins 4.940 4.691 5.303 5.068 

2232 Cirurgiões-dentistas 4.877 4.461 6.036 5.651 

2211 Biólogos e afins 4.833 4.833 5.835 6.078 

2212 Biomédicos (3) (3) 4.353 3.814 

2241 Profissionais da educação física 2.719 2.410 2.873 2.318 

2233 Veterinários e zootecnistas 6.151 6.003 8.426 7.401 

2234 Farmacêuticos 3.994 3.488 4.678 4.231 

2236 Fisioterapeutas 3.398 3.142 3.835 3.533 

2237 Nutricionistas 3.436 3.288 3.650 3.596 

2238 Fonoaudiólogos 3.483 3.041 3.917 3.541 

2239 Terapeutas ocupacionais e ortoptistas (4) (4) 3.695 3.762 

2515 Psicólogos e psicanalistas 3.952 3.693 4.210 3.978 

2516 Assistentes sociais e economistas domésticos 4.321 4.054 4.719 4.437 

Fonte: MTb. Rais; Elaboração: DIEESE 
Obs.: a) Vínculos ativos em 31/12 com remuneração em dezembro; b) Remuneração média real mensal a preços do 
INPC/IBGE de dezembro de 2017; c) Ocupações definidas pelo Conselho Nacional de Saúde na Resolução nº 287, de 
8 de outubro de 1998 
Notas: (1) Considera o código 2231 (em 2007) ou os códigos 2251, 2252 e 2253 (em 2017); (2) Em 2011, a família 
ocupacional "2231 - Médicos" foi desmembrada nas seguintes famílias: 2251 - Médicos clínicos; 2252 - Médicos em 
especialidades cirúrgicas; 2253 - Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica; (3) A família ocupacional "2212 - 
Biomédicos" foi criada em 2009; (4) A família ocupacional "2239 - Terapeutas ocupacionais e ortopedistas" foi criada 
em 2008 

Entre as(os) profissionais de fonoaudiologia com vínculo formal, observa-se 16,5% 

com registro de afastamento do trabalho em 2017. Afastamentos não relacionados ao 

trabalho são mais frequentes - 16,2% dos vínculos - e referem-se a doenças não 
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associadas ao trabalho, à licença-maternidade e à licença sem vencimentos ou sem 

remuneração. Os afastamentos por motivo de doença declaradamente relacionada ao 

trabalho, acidentes de trabalho típico e acidentes de trajeto (ocorridos no trajeto casa-

trabalho-casa) atingiram, em 2017, 0,3% do total de vínculos das(os) 

fonoaudiólogas(os), o que, em termos absolutos, equivale a 13. 

Em comparação a 2007, observa-se, em 2017, aumento relativo de afastamentos 

não relacionados ao trabalho: de 8,8% para 16,2%. Os afastamentos relacionados ao 

trabalho, mantiveram-se estáveis (0,6% e 0,3%, respectivamente).  

Gráfico 17 – Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia, segundo 

ocorrência e motivo de afastamento do trabalho  
Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 

Fonte: MTb. Rais 
Elaboração: DIEESE 

Obs.: Vínculos ativos em 31/12 
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lucrativos - que agrupavam 38,7% dos vínculos em 2017 - e do setor público municipal 

- com 35,5% (Gráfico 18). Essa situação é condizente com o fato de que parte 
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gerida por organizações sem fins lucrativos como Oscips e OSSs. Já as empresas 

privadas eram responsáveis, em 2017, por 22,3% do emprego formal da categoria. 

O acompanhamento histórico permite apontar a ampliação da proporção dos 
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distribuição desses profissionais entre o setor público e o setor privado, sendo o setor 

público municipal o principal responsável pelos vínculos do estado de São Paulo, com 

39,9% da categoria, seguido pelas entidades sem fins lucrativos (setor privado), com 

34,0%. Já em 2017, o setor privado passou a concentrar mais de 60% do total do 

emprego formal de fonoaudiólogas(os), tendo crescido tanto em entidades sem fins 

lucrativos - de 34,0% para 38,7% -, quanto em empresas privadas - de 16,2% para 

22,3%. 

Gráfico 18 – Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por natureza 

jurídica especial do estabelecimento 
Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

A maior parte dos vínculos formais de fonoaudiologia estão registrados em 

estabelecimentos de grande porte2, sendo 59,8% em estabelecimentos com 250 ou 

mais empregados; e 8,4%, nos de 100 a 249 empregados. Os estabelecimentos de 

médio porte - de 10 a 99 empregados - representam cerca de 15% do total de vínculos 

de fonoaudiologia; e os de pequeno porte - de 1 a 9 empregados - são responsáveis por 

10,5% dos postos de trabalho. Em comparação com o ano de 2007, verifica-se a 

estabilidade da distribuição dos vínculos segundo o porte dos estabelecimentos 

contratantes. 
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Gráfico 19 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por tamanho 

do estabelecimento 

Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

2.4 Caracterização das(os) fonoaudiólogas(os) com vínculo formal 

No mercado de trabalho formal verifica-se a predominância de fonoaudiólogas 

mulheres, com 97,3% (Gráfico 20), assim como observado nos registros do CREFONO-

2 (Gráfico 1, analisado em seção anterior). Em 2007, o percentual de mulheres era de 

98,4%, o que indica estabilidade do indicador. 

Gráfico 20 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por sexo 
Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 
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No que diz respeito à distribuição etária, observa-se, em 2017, maior concentração 

de fonoaudiólogas(os) nas faixas de 30 a 39 anos, com 42,5%; e na de 40 a 49 anos, 

que agrega 30,5% dos vínculos formais (Gráfico 21). Os jovens de até 29 anos são 

menos de 15% dos vínculos, situação semelhante à verificada nos registros de 

profissionais habilitados no Conselho Regional. As faixas etárias mais elevadas - de 50 

anos ou mais - agrupam pouco mais de 10% do total dos vínculos formais. 

O acompanhamento histórico da distribuição etária expõe o aumento da proporção 

de fonoaudiólogas(os) nas faixas mais elevadas e sua respectiva diminuição nas faixas 

mais jovens. Esse movimento de envelhecimento da parcela formalizada da categoria 

está em compasso com a dinâmica de envelhecimento da população brasileira, na qual 

se observa gradativa diminuição da base da pirâmide etária, ou seja, das faixas mais 

jovens, conforme Gráfico 22.  

Cabe também ressaltar que outras pesquisas têm apontado a inserção tardia dos 

jovens no mercado de trabalho. Argumenta-se que, nas famílias de classe média e alta, 

há a tendência dos jovens adentrarem o mercado de trabalho somente após o termino 

da formação educacional de nível superior, prazo que pode se alongar em função das 

dificuldades que enfrentam os iniciantes para a inserção profissional. Essa análise 

também corrobora os dados apresentados, dado que, em 2007, havia 27,7% de jovens 

de até 29 anos inseridos no mercado de trabalho formal; e, em 2017, esse percentual 

reduziu-se para 15,7%. 

Gráfico 21 - Distribuição de empregos formais de Fonoaudiologia por faixa etária 
Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 
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Gráfico 22 – Pirâmide etária  
Brasil e Estado de São Paulo – 2010  

Gráfico 23 – Pirâmide etária  
Brasil e Estado de São Paulo – 2017 

  

Fonte: Censo Demográfico. IBGE 

Com relação à cor ou raça das(os) fonoaudiólogas(os), 86% das(os) profissionais 

são brancas(os); 6%, pardas(os); 1% pretas(os); e 1% amarelas(os). Essa composição 

diferencia-se da registrada na população brasileira em geral, que conta com maior 

participação de pretas(os) e pardas(os). Não obstante, cabe ressaltar que as 

informações sobre esse quesito são preenchidas por representante da empresa e pode 

não condizer com a autodeclaração do indivíduo a que se refere. 

Gráfico 24 - Distribuição de empregos formais celetistas(1) de Fonoaudiologia por 

cor/raça 
Estado de São Paulo 2007 e 2017 

 
Fonte: MTb. Rais 

Elaboração: DIEESE 
Obs.: Vínculos ativos em 31/12 

Nota: (1) Por apresentar alta frequência de declaração não identificada entre os estatutários, a variável raça/cor está liberada 
apenas para os vínculos celetistas. Portanto, não foram considerados os seguintes tipos de vínculo: Servidor regido pelo 

Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência; Servidor regido 
pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; Servidor 

público não efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não-regido pela CLT). 
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3. A fonoaudiologia nos estabelecimentos vinculados ao SUS 

Nesta seção, serão apresentadas informações levantadas junto à base de dados 

do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, de responsabilidade do 

Ministério da Saúde e mantido pelo DATASUS. O cadastro dispõe de informações sobre 

infraestrutura dos estabelecimentos, tipo de serviços prestados, assim como sobre 

profissionais e equipes de saúde. A principal potencialidade da base para o estudo aqui 

apresentado está relacionada à possibilidade de identificação dos estabelecimentos de 

saúde vinculados ao SUS. Considerando-se que em seção anterior já foi exposto o 

panorama das caracterizações dos estabelecimentos, das condições de trabalho e de 

rendimento e do perfil das(os) profissionais do mercado de trabalho formal de 

fonoaudiologia, o CNES será utilizado para o levantamento de informações acerca dos 

vínculos de emprego de fonoaudiologia associados à saúde pública. 

A primeira informação disponibilizada refere-se aos tipos de estabelecimentos da 

rede pública nos quais as(os) profissionais de fonoaudiologia atuam (Gráfico 25). 

Observa-se que, em 2017, 66,2% das(os) fonoaudiólogas(os) que atuavam em 

estabelecimentos vinculados ao SUS, exerciam suas atividades em estabelecimentos 

de média ou alta complexidade ambulatorial; e outros 30,3% trabalhavam em 

estabelecimentos de média ou alta complexidade hospitalar. Apenas 3,5% estavam 

alocadas(os) em estabelecimentos públicos de atenção básica de saúde. 

A comparação com o ano de 2007 permite verificar a diminuição da presença de 

vínculos da categoria em estabelecimentos ambulatoriais – de 81,0% em 2009, para 

66,2% em 2017. Em contrapartida, aumentou o percentual de vínculos de profissionais 

de fonoaudiologia em estabelecimentos hospitalares: em 2007 somavam 18,0% e uma 

década depois, 30,3%.  
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Gráfico 25 - Distribuição de vínculos de profissionais de Fonoaudiologia 

vinculados ao SUS por complexidade do estabelecimento 

Estado de São Paulo, dezembro de 2007 e de 2017  

 

Fonte: MS. CNES - Profissionais, CNES – Estabelecimentos 

Elaboração: DIEESE 

As informações acerca da carga horária semanal dos profissionais de 

fonoaudiologia em estabelecimentos vinculados ao SUS indicam que, em 2017, 34,0% 

dos vínculos situam-se na faixa de 21 a 30 horas semanais (Gráfico 26). A faixa 

seguinte, de 31 a 40 horas, agrupa 29% dos vínculos. Já a faixa de jornada de 13 a 20 

horas semanais reúne 21% do total. Cabe destacar que, apesar da distribuição 

apresentada em faixas mais amplas, há grande concentração de vínculos com registro 

de jornada semanal de 20 horas (18%), 30 horas (28%) e 40 horas (24%), conforme 

mostra a Tabela 17.  

A distribuição de duração de jornada é semelhante à observada nos dados da RAIS, 

que trata de todos os vínculos do mercado de trabalho formal (Gráfico 14, anteriormente 

analisado). Dessa forma, no que se refere à jornada de trabalho, não há distinções 

significativas entre aqueles que trabalham em estabelecimento vinculados à saúde 

pública e o conjunto do mercado formal. 

O comparativo longitudinal indica aumento da concentração de vínculos nas faixas 

de jornada de 21 a 40 horas semanais – de 54,1% em 2007 para 62,2% em 2017 – e 

diminuição na faixa de 13 a 20 horas – de 27,7% para 20,6%. Em grande medida, o 

movimento de aumento de duração da jornada está concentrado em vínculos com 

jornada de 30 horas e 40 horas semanais. Dessa forma, observa-se o crescimento de 
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contratações em jornada parcial (30 horas) e em jornada integral (40 horas). Esse 

fenômeno pode estar relacionado ao aumento da participação dos estabelecimentos do 

setor privado entre os contratantes de profissionais de fonoaudiologia, já verificado nos 

dados da RAIS. 

Gráfico 26 - Distribuição de vínculos de profissionais de Fonoaudiologia 

vinculados ao SUS por faixa de carga horária semanal 
Estado de São Paulo, dezembro de 2007 e de 2017  

 
Fonte: MS. CNES - Profissionais, CNES – Estabelecimentos 

Elaboração: DIEESE 

 

Tabela 17 - Número e percentual de vínculos de profissionais de Fonoaudiologia 

vinculados ao SUS por carga horária semanal 
Estado de São Paulo, dezembro de 2007 e de 2017  

Carga horária semanal 2007 2017 2007 2017 

20 horas 610 806 25% 18% 

30 horas 534 1.289 22% 28% 

40 horas 548 1.100 23% 24% 

Total 2.433 4.564 100% 100% 

Fonte: MS. CNES - Profissionais, CNES – Estabelecimentos 

Elaboração: DIEESE 
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4. Os cursos de fonoaudiologia e o perfil das(os) estudantes 

Nesta seção serão expostas informações levantadas junto ao Censo da Educação 

Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. A maior parte dos dados coletados nessa 

pesquisa são fornecidos pelas próprias Instituições de Ensino (IE), por meio de 

preenchimento de questionário elaborado e encaminhado pelo Ministério da Educação 

e Cultura – MEC. Outras informações são agregadas a partir do cadastro do próprio 

Ministério.  

A partir dessa base de dados, será apresentado um panorama dos cursos de 

fonoaudiologia em 2009 e em 2017 e disponibilizadas informações sobre as instituições 

de educação que os ofertam no território nacional, com breve caracterização dos cursos 

e das(os) alunas(os). Cabe ressaltar que a opção pelo ano de 2009 deu-se em razão de 

mudanças metodológicas para a captação das informações implementadas pelo INEP 

a partir daquele ano e que, apesar de representarem um aprimoramento na qualidade 

da base de dados, dificultam a comparação com anos anteriores. 

4.1 As instituições de ensino superior 

Primeiramente, serão apresentadas informações referentes às instituições de 

ensino superior. Em 2017, havia 12 instituições que ofertavam cursos de fonoaudiologia, 

das quais oito eram privadas e quatro públicas (Tabela 15). No recorte temporal, 

observa-se queda no número de universidades e faculdades com cursos de 

fonoaudiologia, dado que, em 2009, registravam-se 20 estabelecimentos. Essa redução 

ocorreu no âmbito das instituições privadas, que ofertavam 16 cursos em 2009 e 

passaram a ofertar oito, em 2017. O número de cursos ofertados em instituições 

públicas manteve-se estável. 

Buscando aprofundar a investigação, foram levantadas informações sobre os 

cursos de fisioterapia e de terapia ocupacional, áreas similares à fonoaudiologia, tanto 

na proximidade da atuação profissional, quanto no perfil de inserção ocupacional no 

mercado de trabalho. Observa-se que o movimento de queda da oferta de cursos de 

graduação no sistema privado também pode ser observado na área de terapia 

ocupacional. Já na área de fisioterapia, verifica-se redução no número de instituições 

de educação do sistema público e ampliação na rede privada. A avaliação das razões 

para a diminuição da oferta de cursos na área de fonoaudiologia dependeria do 

desenvolvimento de pesquisa específica sobre o tema. Verifica-se, contudo, que os 

dados apresentados indicam que esse movimento não é restrito à área investigada.  
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Tabela 15 - Número de Instituições de Ensino Superior que ofertam cursos de 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional por categoria administrativa 

da Instituição de Ensino Superior 

Estado de São Paulo, 2009 e 2017 (em nºs absolutos) 

Categoria Administrativa 
da Instituição de Ensino 

 

Curso  

Fonoaudiologia  Fisioterapia  Ocupacional  

2009 2017 2009 2017 2009 2017 

Pública 4 4 11 9 4 4 

Federal 1 1 2 2 2 2 

Estadual 3 3 2 2 2 2 

Municipal (1) (1) 7 5 (1) (1) 

Privada 16 8 87 100 13 8 

Com fins lucrativos 10 1 69 50 7 (1) 

Sem fins lucrativos 6 7 18 50 6 8 

Especial (1) (1) (1) 2 (1) (1) 

Total 20 12 98 111 17 12 

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior; Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) A partir de 2010, as categorias "Particular Confessional" e "Particular Comunitária" foram 

alteradas para "Privada sem fins lucrativos"; b) Considera apenas os cursos presenciais; c) Os dados de 

2017 não consideram a Área Básica de Ingresso; Nota: (1) Não há registro de casos 

As informações mostram o crescimento do número de matrículas em cursos de 

fonoaudiologia no país - de 1.700 registros, em 2009, para 1.882, em 2017 (Gráfico 27). 

Nas quatro instituições públicas que ofertam esses cursos, foram apontadas 776 

matrículas no ano de 2017 e 792, em 2009, o que sugere relativa estabilidade.  

Já no sistema privado, observa-se o crescimento de matrículas associado à 

diminuição de instituições que ofertam cursos na área. Em 2009, foram registradas 908 

matrículas e, em 2017, 1.106. Em média, havia 57 matrículas por curso de 

fonoaudiologia na rede privada, em 2009. Já em 2017, essa média alcançou 138 

matrículas. No sistema público de ensino superior, a média se mantém estável: 198 e 

194 matrículas, respectivamente. 

A comparação entre os cursos de fonoaudiologia e os cursos de fisioterapia e 

terapia ocupacional (Tabela 16) permite verificar um comportamento de estabilidade das 

matrículas em instituições educacionais do sistema público. Por outro lado, nas 

matrículas no sistema privado de ensino superior, observam-se comportamentos 

distintos. Na área de fisioterapia, entre 2009 e 2017, houve um crescimento acentuado 

de matrículas, enquanto nos registros relativos ao curso de terapia ocupacional, nota-

se diminuição.  
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Gráfico 27 - Número de matrículas nos cursos de Fonoaudiologia por categoria 

administrativa da Instituição de Ensino Superior 

Estado de São Paulo, 2009 e 2017 (em nºs absolutos) 

 

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) A partir de 2010, as categorias "Particular Confessional" e "Particular Comunitária" foram 

alteradas para "Privada sem fins lucrativos"; b) Considera apenas os cursos presenciais; c) Os 

dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso; Nota: (1) Não há registro de casos 

Tabela 16 - Número de matrículas nos cursos de Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional segundo categoria administrativa da 

Instituição de Ensino Superior 

Estado de São Paulo, 2009 e 2017 (em nºs absolutos) 

Categoria Administrativa 
da Instituição de Ensino 

Matrículas em 
cursos de 

Fonoaudiologia 

Matrículas em 
cursos de 

Fisioterapia  

Matrículas em 
cursos de Terapia 

Ocupacional  

2009 2017 2009 2017 2009 2017 

Pública 792 776 2.021 2.086 641 678 

Federal 168 147 343 383 265 319 

Estadual 624 629 645 654 376 359 

Municipal (1) (1) 1.033 1.049 (1) (1) 

Privada 908 1.106 21.102 36.147 977 572 

Com fins lucrativos 600 117 17.111 13.209 532 (1) 

Sem fins lucrativos 308 989 3.991 22.938 445 572 

Especial (1) (1) (1) 416 (1) (1) 

Total 1.700 1.882 23.123 38.649 1.618 1.250 

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) A partir de 2010, as categorias "Particular Confessional" e "Particular Comunitária" foram 

alteradas para "Privada sem fins lucrativos" 

b) Considera apenas os cursos presenciais 

c) Os dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso 

Nota: (1) Não há registro de casos 
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No gráfico a seguir, pode-se observar que, no ano de 2017, foram registradas 1.882 

matrículas no curso de fonoaudiologia, enquanto 349 alunas(os) concluíram o curso 

(Gráfico 28). A comparação longitudinal indica que, apesar do aumento do número de 

matrículas (de 1.700 em 2009, para 1.882 em 2017), o número de concluintes teve 

queda, dado que, em 2009, tinham sido registradas 360 conclusões. 

Buscando trazer elementos para a análise desse fenômeno, o Gráfico 29 apresenta 

o comparativo entre os cursos de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, no 

que se refere à razão de matriculados e concluintes. Em 2009, os cursos de 

fonoaudiologia e fisioterapia apresentavam valores próximos: razão de 21,2% e 20,8%, 

respectivamente. Já o curso de terapia ocupacional tinha razão mais elevada, marcando 

27,5% de aproveitamento. No ano de 2017, verifica-se queda de aproveitamento nos 

três cursos, sendo a área de fonoaudiologia a que registrou a menor alteração (oscilação 

de 2,7 pontos percentuais). Identifica-se, portanto, que a queda de aproveitamento não 

é um fenômeno específico do curso de fonoaudiologia e pode estar sendo influenciada 

por outros fatores.  Considerando-se que no período analisado houve aumento de 

matrículas no sistema privado, pode-se levantar como uma das hipóteses para essa 

queda a eventual dificuldade das(os) alunas(os) em cumprirem com os pagamentos dos 

cursos, o que pode resultar em abandono ou postergação da conclusão.  

Gráfico 28 - Distribuição e matriculados e concluintes do curso de 

Fonoaudiologia 
Estado de São Paulo, 2009 e 2017 

 
Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Considera apenas os cursos presenciais 

b) Os dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso 
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Gráfico 29 - Razão de matriculados e concluintes nos cursos de Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Estado de São Paulo, 2009 e 2017 

 
Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Considera apenas os cursos presenciais; b) Os dados de 2017 não consideram a Área 

Básica de Ingresso 

 

4.2 Perfil de estudantes de fonoaudiologia 

Com relação ao perfil dos estudantes dos cursos de fonoaudiologia, observa-se a 

predominância de matrículas de mulheres: em 2017, foram registradas 89,6% do total 

(Gráfico 30). Em relação ao ciclo acompanhado, 2009 e 2017, houve ampliação da 

participação dos homens, que passaram de 5,5% das matrículas em cursos de 

fonoaudiologia em 2009, para 10,4% no período recente.  

As informações sobre a idade de estudantes de Fonoaudiologia apontam para a 

esperada concentração (83,6%) nas faixas que agregam os jovens de até 29 anos 

(Gráfico 31), sendo que 68,9% têm até 24 anos. As faixas seguintes, de 25 a 29 anos e 

de 30 a 39 anos também agrupam percentual relevante de matrículas, com 14,7% e 

11,7%, respectivamente. Essa distribuição indica que, no geral, estudantes de 

fonoaudiologia realizam o curso em sequência à finalização da formação básica escolar.  

Por fim, as informações do Censo da Educação Superior sobre cor/raça, assim 

como a RAIS, são de responsabilidade da instituição escolar e nem sempre são 

consideradas como auto declaração. Em alguns casos, a(o) aluna(o) preenche o 

formulário da instituição e registra sua cor/raça, mas, em outros casos, a instituição, sem 

possuir a autodeclaração, define a categoria a partir de seus próprios critérios. Assim, 

as informações devem ser tratadas com cautela. Observa-se também um grande índice 
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de ausência de respostas, principalmente no ano de 2009, o que não permite 

comparação longitudinal. 

Com relação ao ano de 2017, pode-se observar que 61,1% das matrículas foram 

de pessoas brancas, seguidas pelas pardas, com 20,4% (Gráfico 33). Os demais 

registros se distribuíram nas categoria preta (6,4%), amarela (2,8%) e indígena (0,3%). 

Gráfico 30 - Distribuição de matrículas em cursos de Fonoaudiologia segundo 

sexo dos alunos 

Estado de São Paulo, 2009 e 2017  

 
Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Inclui alunos não matriculados; b) Considera apenas os cursos presenciais; c) Os 

dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso 

Gráfico 31 – Distribuição de matrículas nos cursos de Fonoaudiologia por faixa 

etária 

Estado de São Paulo, 2009 e 2017  

 
Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Inclui alunos não matriculados; b) Considera apenas os cursos presenciais; c) Os 

dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso; Nota: (1) Não há registro de casos. 
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Gráfico 32 - Relação de alunos do curso de Fonoaudiologia por cor/raça 

Estado de São Paulo, 2009   

 
Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Inclui alunos não matriculados 

b) Considera apenas os cursos presenciais 

c) Os dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso 

 

Gráfico 33 - Relação de alunos do curso de Fonoaudiologia por cor/raça 

Estado de São Paulo, 2017   

 

Fonte: Inep. Censo da Educação Superior 

Elaboração: DIEESE 

Obs.: a) Inclui alunos não matriculados; b) Consideram-se apenas os cursos presenciais;  

c) Os dados de 2017 não consideram a Área Básica de Ingresso 
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