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Introdução: O Sistema Único de Saúde é considerado uma sistematização complexa 

capaz de promover os cuidados necessários para a boa qualidade de vida da sociedade. 

Sua criação se deu frente à insatisfação em saúde ofertada a toda população. O 

atendimento e promoção à saúde humana envolve o trabalho integrado de diferentes 

profissionais, com o objetivo de atender, de forma ampla, os pacientes em suas 

necessidades. Um dos profissionais que compõe o Sistema Único de Saúde é o 

fonoaudiólogo, responsável por atender os distúrbios da comunicação e da audição 

humana. Objetivo: Caracterizar possíveis alterações fonoaudiológicas de pacientes 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Metodologia: Esta pesquisa é caracterizada 

como prospectiva, transversal, descritiva com abordagem qualitativa. Neste estudo, foi 

realizado um levantamento de dados junto a participantes com faixa etária entre 18 e 60 

anos, frequentadores de uma unidade de saúde pública de Manaus-AM. Foram 

pesquisadas as alterações fonoaudiológicas por meio de questionário de perguntas 

fechadas referente às áreas de motricidade orofacial, linguagem escrita, audiologia, voz, 

fala e articulação. Todos os participantes foram divididos em grupos de acordo com as 

especialidades em que estavam aguardando atendimento (fisioterapia, nutrição, 

psicologia, odontologia e medicina). Participaram um total 80 pacientes. Resultados: 

Todos os grupos apresentaram queixa de alteração em pelo menos uma área 

fonoaudiológica. O presente estudo constatou que a maioria dos participantes 

apresentaram mais de uma manifestação patológica e dão preferência para apenas um 

tratamento. Considerações finais: Há necessidade de orientação a pacientes no que se 

refere ao atendimento multidisciplinar para que todas as patologias sejam devidamente 

tratadas favorecendo assim uma melhor qualidade de vida. Verificou-se que pacientes 

em atendimento por outros profissionais de saúde apresentaram possíveis alterações 

fonoaudiológicas e acabam deixando de tratar essas alterações para atender as 

necessidades de apenas um tratamento específico.  
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