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RESUMO: É de suma importância ampliar o conhecimento sobre a Fonoaudiologia, especialmente sobre a ética 

profissional requerida para todos os atuantes da profissão, ainda enquanto estudantes, oportunizando à estes alunos 

que se apropriem da postura necessária desde a graduação para que se torne um profissional qualificado e, um 

cidadão consciente. Para isto, apenas conteúdos teóricos podem não ser altamente efetivos no aprendizado da ética, 

quando comparado a métodos mais dinâmicos, tais quais como discussões de casos reais ou hipotéticos dentro da 

realidade de uma comunidade, a provocação de reflexões dos indivíduos quanto à sua postura em situações 

adversas, discussões em pequenos e grandes grupos de situações possíveis de vivenciarmos no âmbito clínico, 

enquanto profissionais fonoaudiólogos. Para a Fonoaudiologia, a disciplina de Ética e Bioética compreende este 

papel para com os participantes, pode proporcionar aos alunos a oportunidade de refletir sobre sua condição como 

profissional, provoca que seja possível pensar em quais seriam as melhores decisões, e por quem devem ser 

tomadas, que tenham a oportunidade de visualizar cada caso e paciente individualmente, aceitando a diferença de 

cada um, porém mantendo condutas éticas para todos os casos, respeitando os princípios de autonomia, 

benevolência e beneficência, entre outros. Atividades como essas, proporcionam também que os alunos reflitam 

suas ações práticas no futuro e no presente, e escolham como desejam ser e agir, tornam o aprendizado uma 

experiência mais significativa tanto pessoalmente como profissionalmente, facilita o entendimento, dinamiza o 

ensino, estimula a criatividade de professores e alunos, e enriquece a experiência na disciplina. Na Fonoaudiologia 

a ética se faz presente e necessária a todo o momento. Seja ao dar a ciência ao paciente a proposta terapêutica e na 

liberdade deste de aceitar e aderir ou não, seja na postura do profissional durante cada consulta, na forma de 

cobrança do seu trabalho e na forma de atuação, de maneira que  o cumprimento do código de ética da profissão 

esteja em cada uma de suas ações profissionais, tornando também bons cidadãos, bons colegas, bons alunos. 

Palavras-chave: Fonoaudiologia, ética; 


