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INTERPROFISSIONALIDADE

No período de 24 a 26 de maio de 2017 o  Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade 

de Medicina da UFMG promoveu o “3º Congresso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina 

da UFMG”, com o tema “Interprofissionalidade”.  Os objetivos do evento incluíram a promoção 

da atualização científica e profissional sob a perspectiva interprofissional, a divulgação da 

produção de conhecimento na área dentre outros aspectos relacionados à tecnologia e 

inovação interprofissional. 

A escolha do tema Interprofissionalidade refletiu o fazer clínico e científico do campo 

fonoaudiológico. O fonoaudiólogo é um profissional da Saúde, que atua de forma integrada 

e multidisciplinar e que exerce suas funções nos setores público e privado. É responsável por 

promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/reabilitação), 

monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva 

periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na 

voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição.

Trata-se de uma profissão cuja atuação não pode prescindir do diálogo com outras áreas, 

em outras palavras, do fazer interprofissional. A programação do evento evidenciou bem esta 

temática, com a presença de neurologistas, otorrinolaringologistas, pediatras, odontólogos, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, especialistas em saúde coletiva e é claro, fonoaudiólogos 

de todas as áreas de especialidade.

No evento, as apresentações e discussões, baseadas nas inovações científicas e tecnológicas 

atuais no campo da saúde e educação, certamente contribuiram também para a atualização 

e capacitação profissional. Diversos convidados, representantes de renomados programas 

de graduação e pós graduação de Universidades brasileiras estiveram presentes e a eles 

expressamos o nosso profundo agradecimento.

Dentre os destaques do evento estão os trabalhos científicos apresentados, a grande maioria 

pesquisas desenvolvidas em programas de mestrado e doutorado, apresentadas sob a forma 

de e-posters e apresentações orais, concorrentes a prêmio. Com temas atuais e inovadores, 

os trabalhos certamente confirmaram a vocação do saber baseado em evidências como 

fortalecedor do campo profissional.

Cordiais saudações,

APRESENTAÇÃO




