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Programa de Certificação ABA 

 

Sobre a Academia Brasileira de Audiologia 

 

Missão 

Congregar a comunidade científica voltada para a competência coletiva como garantia de interação, 

formação, pesquisa e políticas públicas, com vistas ao fortalecimento e democratização da área de 

Audiologia. 

 

Significado da Certificação ABA 

 

A Academia Brasileira de Audiologia, em suas atribuições legais, elaborou um sistema de Certificação 

voluntária, no qual o  Fonoaudiólogo ou o Serviço obterá um certificado de competência clínica em uma 

área específica da Audiologia. A adesão decorre de ação espontânea e o Fonoaudiólogo deverá estar 

registrado nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.  

 

 Áreas de certificação 

 Aparelho de Amplificação Sonora Individual e Tecnologias Assistivas 

 Diagnóstico Audiológico  

 Diagnóstico e Reabilitação Vestibular. 

 Diagnóstico e Terapia Fonoaudiológica do Processamento Auditivo Central 

 Implante coclear e outras tecnologias auditivas implantáveis 

 Saúde Auditiva Coletiva e do Trabalhador 

 Terapia Fonoaudiológica no Método Aurioral 

 Triagem auditiva e gerenciamento em saúde auditiva neonatal 

 

 Benefícios da Certificação ABA  

Os profissionais ou serviços certificados pela ABA receberão benefícios durante o tempo de validade do 

certificado. Entre os benefícios estão: 

1) Utilização da denominação “Certificação ABA” como forma de divulgação profissional. 

2) Participação de um rol de profissionais e de serviço, que atuam  na sua área de certificação com 

divulgação acessível aos profissionais da saúde, a população e ao governo. 
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 Categorias de certificação 

Há três categorias de certificação:  

 

1. Categoria Fonoaudiólogo Tutor destina-se àqueles profissionais que possuem tempo de experiência 

clínica na área de certificação escolhida e com atuação reconhecida pela ABA na capacitação dos 

profissionais na área de certificação escolhida, segundo edital específico de cada área de certificação. 

 

2. Categoria Serviço Certificado destina-se àqueles serviços que possuem equipe interdisciplinar com 

fonoaudiólogo com tempo de experiência clínica na área de certificação escolhida  e  com atuação 

reconhecida pela ABA  na  capacitação dos profissionais na área de certificação escolhida, segundo 

edital específico de cada área de certificação. 

 

3. Categoria Fonoaudiólogo Certificado destina-se aos profissionais que possuem prática específica na 

área da certificação escolhida como principal vertente da sua atividade profissional. 

 

Processo de obtenção da Certificação ABA 

 

O Sistema de Certificação da Academia Brasileira de Audiologia para o Fonoaudiólogo considerará os 

conhecimentos adquiridos na frequência a cursos e/ou atividades educacionais e nas aptidões obtidas 

em sua experiência de trabalho e/ou formação prática. As atividades teóricas e práticas deverão ser 

desenvolvidas em locais e cursos reconhecidos pela Academia Brasileira de Audiologia.  

O Sistema de Certificação da Academia Brasileira de Audiologia para o Serviço considerará documentos 

comprobatórios de sua atuação na área de certificação definidos em edital específico, seja inserido no 

sistema público de saúde e/ou na saúde suplementar. 

 

Obtenção da certificação na categoria Fonoaudiólogo Tutor: 

O fonoaudiólogo deverá passar por um processo de avaliação curricular, preenchendo critérios de 

elegibilidade estabelecidos pela ABA, segundo edital específico de cada área de certificação. 

 

Obtenção da certificação na categoria Serviço Certificado: 

O serviço deverá passar por um processo de avaliação de atuação na área específica da certificação, 

de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos pela ABA, bem como deverá ser realizada a 

avaliação curricular do fonoaudiólogo responsável pelo serviço, segundo edital específico de cada área 

de certificação. 

 

Obtenção da certificação na categoria Fonoaudiólogo Certificado: 

O fonoaudiólogo deverá passar por um processo de avaliação curricular, de acordo com os critérios de 

elegibilidade estabelecidos pela ABA. Além disso, o candidato deverá comprovar a realização de cursos 
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específicos na área da certificação solicitada e cumprir uma carga horária de atuação prática com 

supervisão presencial e à distância, realizada por um fonoaudiólogo tutor ou serviço certificado pela 

ABA. 

 

Processo de renovação da Certificação ABA 

 

A certificação ABA terá validade de cinco (5) anos. O Fonoaudiólogo Tutor, Fonoaudiólogo Certificado e 

o Serviço Certificado que não renovarem suas respectivas certificações após cinco (5) anos, perderão o 

direito de utilizar tal denominação, bem como usufruir dos benefícios desta certificação. 

 

Categoria Fonoaudiólogo Tutor 

Para renovação o Fonoaudiólogo Tutor deverá passar por um novo processo de avaliação curricular, 

preenchendo critérios de elegibilidade estabelecidos pela ABA, para comprovação de atuação e 

atualização científica durante os últimos cinco anos. 

 

Categoria Serviço Certificado 

Para renovação da certificação, o serviço deverá passar por um novo processo de avaliação de atuação 

na área específica da certificação, bem como uma nova avaliação curricular do fonoaudiólogo 

responsável pelo serviço, de modo a preencher os critérios de elegibilidade estabelecidos pela ABA, 

para comprovação de atuação e atualização científica durante os últimos cinco anos. 

 

Categoria Fonoaudiólogo Certificado 

Para renovação da certificação, o fonoaudiólogo deverá passar por um novo processo de avaliação 

curricular, preenchendo critérios de elegibilidade estabelecidos pela ABA, para comprovação de atuação 

e atualização científica durante os últimos cinco anos. 

 

Período de inscrições: 

Normas e inscrições para certificação em cada categoria serão realizadas por meio de chamada em 

Edital.  

 

 

São Paulo, 22 de março de 2017. 

 

 

Dra. Kátia de Freitas Alvarenga 
Presidente da Academia Brasileira de Audiologia 
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