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Caros Colegas

Mais rápido do que perce-
bemos já estamos diante de um 
novo ano. O ano de 2004 ficará 
marcado em nossas memórias e na 
história como um ano de profundo 
envolvimento dessa gestão com as 
questões relacionadas à realidade 
da nossa profissão. 

Reeleitos, trabalhamos para 
manter a vaga e os apoios neces-
sários no Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). Conquistamos tam-
bém vaga na Agência Nacional de 
Saúde (ANS), na qual vamos nos 
dedicar, principalmente, à inserção 
das profissões de saúde na saúde 
suplementar. Tivemos destacadas 
participação e liderança nos Fó-
runs dos Conselhos Profissionais de 
Trabalhadores de Saúde e na Coor-
denação Nacional de combate ao 
projeto de lei do ato médico. 

No Ministério do Trabalho 
atuamos para consolidar a Fonoau-
diologia na classificação brasileira 
de ocupação. Ainda no aspecto de 
expansão de nossas relações, fize-
mos contatos internacionais com a 
América do Norte e Mercosul (que 
deverão estar na próxima edição 
do jornal). Obtivemos uma aproxi-
mação efetiva nas relações com o 
Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação. Além disso, foram 
muitas reuniões com conselhos 
regionais, sociedade, comitês da 
sociedade, academia, sindicatos e 
com fonoaudiólogos nos fóruns das 
especialidades. 

Todo esse trabalho e crescimen-
to foram possíveis graças aos esfor-
ços de uma equipe muito dedicada 
de profissionais administrativos, de 
uma equipe de conselheiros sérios e 
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engajados e do respeito e compreensão das 
nossas alianças. Para nomear e agradecer na 
medida certa a todos pelo apoio, pelas crí-
ticas nos momentos certos ou surpreenden-
tes, pelos questionamentos e exortações, 
enfim, pelo compromisso, precisaríamos de 
um espaço muito maior que só existe mesmo 
em nossos corações. 

Nesta edição, falaremos da importância 
dos conselhos profissionais e das mesas dos 
conselhos durante o XII Congresso Brasileiro 
de Fonoaudiologia. Relembro a importância 
do aluno de Fonoaudiologia em se preparar 
muito bem para o mercado de trabalho, 
estar comprometido e atualizado com as 
questões que dizem respeito a sua profissão 
do ponto de vista legal, além dos aspectos 
científicos.  É imperioso defendermos a 
profissão que abraçamos e responder a 
quaisquer questões relativas às nossas ati-
vidades. É preciso estar 100% interessado. 
E o interesse, caro colega, é um ponto de 
exclamação ou de interrogação no final de 
um sentimento. 

Lembremos sempre: “O não envolvi-
mento causa negligência e irresponsabili-
dade”.

Por isso, não tenho dúvidas de que a 
participação ativa de todos crescerá e dará 
frutos novos em 2005, que poderão ser co-
lhidos pelos novos e futuros colegas, que são 
formados por muitos de nós. Feliz Natal e 
que construamos um ano melhor para todos 
e para o nosso mundo.
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II Simposium Luso-Brasileiro 
de Terapia da Fala

Data: 9 a 12 de fevereiro de 2005
Local: Universidade Fernando Pessoa (Porto-Portugal)

Informações: (22)5071300  
Fax: (22)5508269

IV Jornada Internacional 
de Fonoaudiologia

IV Encontro Cearense 
de Fonoaudilogia

II Encontro Intersindical 
de Fonoaudiologia

Data: 7 a 9 de abril de 2005
Local: Fortaleza - CE 

Informações: (85) 3226-2143, (85) 3241-3541, 

20º Encontro Internacional 
de Audiologia

Data: 21 a 24 de abril de 2005
Local: PUC-SP

Informações: (11) 3672-0140 ou 
(11) 3670-8168

Congresso de Banco 
de Leite Humano 
Data: maio de 2005
Local: Brasília – DF

Aguarde informações 

II Congresso Internacional de Especialidades 
Pediátricas 

Data: 27 a 30 de agosto de 2005
Local: Hospital Pequeno Príncipe – Curitiba (PR)

Informações: (41) 3022-1247, 
www.crianca2005.org.br 

XX Congresso Brasileiro 
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

V Congresso Brasileiro 
de Fonoaudiologia em 

Cabeça e Pescoço
Data: 3 a 6 de setembro de 2005 

Local: Salvador (BA)
Informações: (71) 264.3477, Fax: (71) 264.0508, 

informa@eventussystem.com.br ou 
www.eventussystem.com.br

E X P E D I E N T E
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A maior parte dos 
fonoaudiólogos, 
hoje, termina sua 
graduação sem 

saber o que é uma 
unidade básica 

de saúde, sem ter 
noções mínimas 

de epidemiologia. 
Isso é grave! 

Reclamamos que 
temos pouco 

espaço no SUS, 
mas também não 
nos preparamos 
para atuar nele 

e contribuir para 
sua consolidação

Jornal do CFFa - É uma conquista 
importante para a Fonoaudiologia 
ter profissionais no Ministério da 
Saúde que entendam a especifici-
dade da área. Como vocês vêem a 
inserção da Fonoaudiologia no ce-
nário da saúde?

Elaine Maria Giannotti e Ana 
Lucia Camargo - Achamos importante 
que tenham fonoaudiólogos atuando 
no Sistema Único de Saúde, não so-
mente no Ministério da Saúde como 
também nas Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde. O fonoaudió-
logo deve estar inserido no SUS, seja 
atuando em Unidades de Saúde, no 
atendimento direto à população, ou 
nas áreas de planejamento e gestão 
do SUS, ou em programas específicos. 
Isso é importante não para que se 
faça um “lobby” de fonoaudiólogos 
lutando pela sua corporação, mas 
porque é fundamental para o SUS 
a inserção de várias categorias pro-
fissionais que permitam múltiplos 
enfoques de atuação e ampliem as 
abordagens propostas. 

Jornal do CFFa - Nesse sentido, o 
que acham do projeto do ato médico?

Elaine Maria e Ana Lucia - Na nos-
sa opinião, o projeto de lei do ato mé-
dico é um completo atraso para o SUS. 
Esperamos que este projeto, aprovado 
ou não, traga o ensinamento para 

As fonoaudiólogas Elaine Maria Giannotti e Ana Lucia 
Camargo trabalham no Ministério da Saúde. Ambas 

trabalham na Coordenação de Programação de Assistência 
na Secretaria de Atenção à Saúde. Elaine, especialista em 
Saúde Pública, é coordenadora, e Ana Lucia, especialista 

em Saúde Pública e Motricidade Oral, é consultora técnica. 
Nessa entrevista exclusiva elas revelam a importância do 
trabalho de fonoaudiólogos no SUS e contam um pouco 

dos bastidores da saúde pública no Brasil

“Saúdevai além da
ausência

de doença”

ELAINE MARIA GIANNOTTI
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A Fonoaudiologia, 
assim como a 

inserção de outros 
profissionais além do 
médico no SUS, pode 
e está contribuindo 
para a consolidação 

do Sistema 
Único de Saúde. 
Estas profissões, 
diferentemente 
da medicina, 

não privilegiam 
necessariamente 

apenas a dimensão 
fisiológica do ser 

humano, mas 
incorporam também 

na sua prática 
a abordagem 

das dimensões 
psicológicas, 

culturais e sociais do 
indivíduo

todas as categorias 
profissionais que 
atuam na saúde de 
que o corporativis-
mo e a reserva de 
mercado só levam à 
piora da qualidade 
dos serviços presta-
dos à população.

Jornal do CFFa- 
Atualmente, estão 
sendo discutidos no 
Congresso Nacional 
muitos projetos que 
beneficiam a Fono-
audiologia. Esse é o caminho?

Elaine Maria e Ana Lucia - Não 
estamos acompanhando de perto os 
projetos que estão sendo discutidos 
no Congresso Nacional, mas sem dúvi-
da este é um dos caminhos, desde que 
não se perca de vista que o objetivo 
principal é a população e não sim-
plesmente a garantia de um mercado 
de trabalho para o profissional. Isto 
é conseqüência de um trabalho bem 
feito que gera um reconhecimento 
da sociedade.

Jornal do CFFa - Que portas vêm 
se abrindo para os fonoaudiólogos em 
programas relacionados à saúde? 

Elaine Maria e Ana Lucia - Muitas 
portas podem se abrir para o fono-
audiólogo atuar no SUS nos diversos 
níveis de governo. Sua atuação pode 
se dar não somente no atendimento 
direto à população como também nos 
programas de saúde mental, saúde 
do trabalhador, saúde da criança, 
saúde da mulher e reabilitação. Estes 
programas, há algum tempo, vêm 
incorporando esse profissional, mas 
a atuação do fonoaudiólogo pode se 
dar também nas áreas de planejamen-
to, avaliação e controle, auditoria e 
outras tantas. 

Jornal do CFFa - Quais programas 
são fundamentais à Fonoaudiologia 
e o que fazer para inserir com maior 
freqüência o profissional?

Elaine Maria e Ana Lucia - O fo-
noaudiólogo tem que buscar o seu 
espaço, mas para isso tem que se 

capacitar, saber o que é saúde cole-
tiva e conhecer o que é o SUS. Nesse 
sentido, o papel das instituições de 
ensino é fundamental. A maior parte 
dos fonoaudiólogos, hoje, termina 
sua graduação sem saber o que é uma 
unidade básica de saúde, sem ter no-
ções mínimas de epidemiologia. Isso é 
grave! Reclamamos que temos pouco 
espaço no SUS, mas também não nos 
preparamos para atuar nele e contri-
buir para sua consolidação.

Jornal do CFFa - Como a Fono-
audiologia pode contribuir para a 
melhoria da comunicação da popu-
lação? 

Elaine Maria e Ana Lucia - com a 
presença de fonoaudiólogos no con-
texto da saúde coletiva poderemos 
contribuir para uma melhoria da 
comunicação da população. Porém, 
para garantir a presença de fonoau-
diólogos no SUS, o primeiro passo 
é melhorar sua formação em saúde 
coletiva. 

Jornal do CFFa – E como isso pode 
acontecer? 

Elaine Maria e Ana Lucia - O 
fonoaudiólogo sai da universidade 
com uma formação voltada para a 
iniciativa privada, com ênfase na 
atuação como profissional liberal. 
Não dá para este profissional se 
inserir no trabalho de uma unidade 
básica de saúde achando que a sua 
prática deva ser igual à de seu con-
sultório particular. Enquanto não 
mudarmos isso, teremos dificuldades 

ANA LUCIA CAMARGO
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em obter espaço na saúde coletiva. 
O gestor em saúde não vai priorizar 
a contratação de um profissional 
que no período de sua gestão vai 
atender uma quantidade ínfima de 
pacientes, gerar grandes listas de 
espera e não proporcionar impacto 
para a saúde da população. Somente 
quando nos debruçarmos seriamente 
sobre esse paradigma é que podere-
mos contribuir para a melhoria da 
comunicação da população. É claro 
que a situação hoje é bem melhor do 
que há dez anos. Atualmente temos 
várias experiências interessantes que 
demonstram uma tentativa de rever 
esta prática, mas infelizmente isto 
ainda não é hegemônico.

Jornal do CFFa - Como a Fono-
audiologia, dentro do SUS, contribui 
para a classe? 

Elaine Maria e Ana Lucia  - A 
Fonoaudiologia dentro do SUS tem 
contribuído para a classe à medida 
que a atuação na saúde coletiva 
obriga o fonoaudiólogo responsável 
e comprometido com o seu ofício a 
rever sua prática. O inverso também 
é verdadeiro, pois a Fonoaudiologia, 
assim como a inserção de outros pro-
fissionais além do médico, no SUS, 
pode e está contribuindo para a con-
solidação do Sistema Único de Saúde. 
Estas profissões, diferentemente da 
medicina, não privilegiam necessaria-
mente apenas a dimensão fisiológica 
do ser humano, mas incorporam tam-
bém, na sua prática, a abordagem das 
dimensões psicológicas, culturais e so-
ciais do indivíduo. Isto contribui para 
consolidar de forma mais evidente a 
visão de que o conceito de saúde vai 
além da ausência de doença.
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O Conselho Federal de Fonoau-
diologia fez um balanço positivo das 
manifestações contrárias ao projeto do 
ato médico, que aconteceram no dia 15 
de setembro. A mobilização do CFFa 
começou cedo com uma entrevista de 
Maria Thereza Rezende, presidente do 
conselho federal, na rádio CBN nacio-
nal. O ato reuniu aproximadamente mil 
pessoas em Brasília.

Os fonoaudiólogos se juntaram à 
manifestação de estudantes e profissio-
nais da área de saúde que congestionou 
o trânsito nas duas vias da Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília. Eles pro-
testaram contra o projeto de Lei 25/02, 
o chamado Ato Médico. O projeto, de 
autoria do ex-senador Geraldo Althoff 
(PFL-SC), define ato médico como todo 
procedimento técnico-profissional 
praticado por médico e determina 
que as atividades de prevenção que 
envolvam diagnósticos ou indicações 
terapêuticas devem ser privativas dos 
profissionais da medicina.

Não ao ato médico
Fonoaudiólogos protestam contra projeto de lei

Uma comissão formada pelos con-
selhos foi recebida pela secretária de 
Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde, Maria Luiza Jaeger. A secretária 
afirmou que o “Ministério da Saúde 
é contra qualquer projeto de regula-
mentação que venha ferir os princípios 
do SUS, o trabalho multiprofissional e 
interdisciplinar e as políticas de saúde”. 
Segundo Maria Luiza, o ministério enca-
minhará pedido à senadora Lucia Vânia 
(PSDB-GO), presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, no qual o projeto tra-
mita, para que o mesmo seja distribuído 
ao relator após a realização de seminário 
internacional para discutir as diretrizes 
profissionais da área da saúde. 

A comissão também foi recebida 
pela senadora Lucia Vânia e formalizou 
pedido para que o projeto seja entre-
gue a um relator que não represente 
nenhuma área da saúde. A senadora 
se comprometeu a escolher um relator 
isento e a votar o projeto após a eleição. 
“Alcançamos nossos objetivos com essa 

mobilização. Chamamos a atenção da 
sociedade para um projeto que preju-
dica a todos e garantimos a isenção do 
próximo relator”, afirmou Maria The-
reza. Mas ela lembra que a mobilização 
contra o projeto continua, que o CFFa 
acompanhará a tramitação do mesmo e 
pede aos profissionais que acompanhem 
as discussões na sua região. A presidente 
do conselho encerrou o dia com uma en-
trevista na TV Câmara. Os profissionais 
da saúde, com exceção dos médicos, 
somam 5 milhões em todo Brasil.

Por todo o Brasil está sendo reali-
zado um abaixo-assinado pela rejeição 
do PLS 25/02. O objetivo é recolher 500 
mil assinaturas para entregar no dia 15 
de dezembro no Congresso Nacional. O 
formulário para o abaixo-assinado está 
no site www.naoaoatomedico.com.br e 
deve ser entregue em um dos pontos de 
coleta espalhados por todo o país, nos 
quais também pode ser feita a adesão 
ao protesto. A relação dos pontos de 
coleta está disponível no site.

Mais de 20 capitais brasileiras par-
ticiparam do “Dia da Luta”. No Rio de 
Janeiro, o CRFa 1ª Região reuniu cen-
tenas de pessoas em uma manifestação 
que lotou as escadarias da Assembléia 
Legislativa. Depois, os manifestantes 
seguiram em passeata até a Câmara 
dos Vereadores. Políticos e a imprensa 
carioca também estiveram presentes.

No CRFa 2ª Região a prin-
cipal manifestação aconteceu 
em São Paulo, com um pro-
testo no prédio da Assembléia 
Legislativa. Participaram os 
representantes dos conselhos 
federais e regionais da área 
de saúde, integrantes da Co-
missão Nacional de Saúde; 
representantes de sindicatos, 
associações e institutos; pro-
fissionais da área de saúde, in-
tegrantes de várias universida-
des e faculdades e o deputado 
estadual Simão Pedro (PT), 

que viabilizou a realização da reunião 
em um dos auditórios da assembléia. 
As manifestações também aconteceram 
nos municípios de Marília, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

O CRFa 3ª Região organizou um 
dia de passeata pelas ruas centrais de 
Curitiba, contando com a participação 
de profissionais e estudantes da Fono-

Um giro pelo Brasil 
audiologia e de outras áreas da saúde. 
Durante o evento, foram arrecadadas as-
sinaturas da população para abaixo-assi-
nado contra o ato médico. A conselheira 
Ana Cláudia Miguel Ferigotti concedeu 
entrevista para a TV Bandeirantes.

O CRFa 4ª Região organizou a mo-
bilização nos estados de Pernambuco, 
Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí e Ceará. Em 
Recife, os manifestantes se concentraram 
no Hospital da Restauração. Os baianos 
saíram em passeata da praça do Campo 
Grande até a Praça da Sé. Na Paraíba, a 
maior concentração foi na capital João 
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Pessoa. Em Aracaju, as manifestações 
foram virtuais, com votação pela internet, 
e com profissionais protestando em seus 
locais de trabalho.

Em Teresina, foi organizada ma-
nifestação com a participação de estu-
dantes e profissionais das 12 áreas da 
saúde contrárias ao projeto. Um grupo 
de manifestantes foi recebido por diver-
sos parlamentares que demonstraram 
sensibilidade às reivindicações e se com-
prometeram a intervir com os senadores 
do Piauí. Em Fortaleza, a mobilização foi 
na Praça do Ferreira. No local foi mon-
tado estande para tirar dúvidas e colher 

assinaturas para o abaixo-assinado 
contra o projeto. 

Em Brasília, o CRFa 5ª Região 
foi representado por sua vice-pre-
sidente, Elka Renata Costa Oliveira. 
Os fonoaudiólogos de Goiás foram, 
em caravana, para a capital do país, 
juntamente com outros profissionais 
da área da saúde. Em Belém (PA), o 
movimento paraense frente ao ato 
médico tem dado bons frutos. A con-
selheira Márcia Salomão subsidiou 
projeto de lei que foi apresentado 
pela deputada Suzana Lobão, que obriga 
a existência do profissional fonoaudiólo-

go em todas as escolas sedes dos muni-
cípios do estado do Pará e nas Unidades 
Básicas de Saúde. 

O CRFa 6ª Região informou que 
em Belo Horizonte pelo menos seis mil 
pessoas fizeram manifestação durante 
todo o dia.  Os coordenadores das 
universidades também aderiram ao 
movimento. A conselheira suplente 
do CFFa, Denise Brandão, participou. 
Também aconteceram mobilizações 
nos municípios de Divinópolis, Montes 
Claros e Barbacena. Em Vitória (ES), 

Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS) tam-
bém foram registradas manifestações.

O CRFa 7ª Região informou que no 
Rio Grande do Sul existe o “Movimento 
Gaúcho contra o Projeto de Lei do Ato 
Médico”, do qual o conselho regional faz 
parte. Durante a manhã do dia 15, houve 
uma mobilização na Praça da Matriz, 
em frente à Assembléia Legislativa de 
Porto Alegre (RS), que reuniu professores, 
conselhos profissionais, os Conselhos de 
Saúde Municipal e Estadual e políticos do 
município e do estado. Houve audiência 
pública na Câmara Municipal de Verea-
dores de Caxias do Sul (RS) e manifesta-
ções em Santa Maria e Passo Fundo. 
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Nos meses de agosto e setembro 
os Conselhos Federal e Regionais co-
ordenaram o Fórum de Especialistas 
da Fonoaudiologia, aberto a todos os 
fonoaudiólogos, para discutir a criação 
de novas especialidades na área. A SBFa 
também participou das discussões. A 
proposta é criar três novas especialidades: 
saúde pública ou coletiva, disfagia/deglu-
tição e gagueira, além da modificação da 

nomenclatura de motricidade oral para 
oro-facial. As novas especialidades vêm 
preencher lacunas de saber apontadas 
por especialistas. “Nos fóruns, os fonoau-
diólogos pediram que o tempo de discus-
são fosse ampliado para que se pudesse 
ouvir mais profissionais e decidir com 
segurança”, explica Celina Rezende, pre-
sidente da Comissão de Análise de Título 
de Especialista e Cursos de Especialização 

(Catete).  Portanto, os próximos fóruns 
regionais devem acontecer nos meses de 
fevereiro e março de 2005. Fique atento à 
programação do seu regional e às datas 
no site www.fonoaudiologia.org.br. 

ATENÇÃO: Fórum de Especialidades da Fonoaudiologia

MEC tira dúvidas sobre cursos de especialização e título de especialista
No dia 23 

de setembro, 
as conselheiras 
Celina Rezende 
e Silvia Ramos 
se reuniram no 
Ministério da 

Educação com Heloisa René Marinho 
da Silva, coordenadora Geral de Su-
pervisão do Ensino Superior. A con-
versa foi sobre o registro de cursos 
de especialização e a concessão do 
título de especialista. 

Celina questionou a coordenadora 
sobre a necessidade de que todos os 
cursos de especialização sejam cadas-
trados no MEC. Segundo Celina, Heloisa 
explicou que as instituições de ensino 
superior quando fazem registro no MEC 
recebem o direito de abrirem cursos de 
especialização sem a chancela específica 
do ministério. Os alunos egressos destes 
cursos recebem certificado que lhes con-
fere reconhecimento nacional em termos 
acadêmicos e só terão reconhecimento 
profissional mediante chancela das asso-

ciações de classe. Frisou que também exis-
tem outros órgãos que ministram cursos 
de especialização, cujo teor é profissiona-
lizante. Estes cursos, com a chancela dos 
conselhos de classe, têm reconhecimento 
profissional e não necessitam de nenhum 
tipo de cadastramento no MEC. Sobre a 
competência para emissão de título de 
especialista, Heloisa esclareceu que cabe 
ao curso a parte de formação do profis-
sional e que cabe à associação de classe 
o reconhecimento e titulação deste para 
efeito do exercício profissional.

Entre 6 e 9 de outubro, em Foz 

do Iguaçu - PR, foram realizados o XII 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiolo-

gia e o II Congresso Sul Brasileiro de 

Fonoaudiologia com enorme sucesso. 

Agradecemos a todos os fonoaudi-

ólogos participantes, às Instituições 

de Ensino Superior do Sul do Brasil e 

aos Conselhos Federal e Regionais de 

Fonoaudiologia, na ocasião represen-

tados pelas 3ª e 7ª Regiões, o apoio 

recebido e a parceria estabelecida.

Lembramos aos que lá não esti-

veram que nosso XIII Congresso Bra-

sileiro de Fonoaudiologia ocorrerá em 

outubro de 2005 na cidade de Santos 

(SP), ocasião em que esperamos contar 

com significativa presença da catego-

ria. No próximo número do Jornal do 

CFFa traremos mais informações.

Diretoria da Sociedade Brasilei-

ra de Fonoaudiologia

Gestão 2004/2005

Notícias da SBFa

O Conselho Federal de Fonoau-
diologia conquistou uma das duas 
vagas que o Fórum dos Conselhos 
Federais da Área de Saúde possui na 
Câmara de Saúde Suplementar, da 
Agência Nacional de Saúde (ANS). 
A outra vaga é da coordenação do 
fórum, hoje ocupada pelo Conselho 
Federal de Educação Física. As suplên-
cias ficaram para os Conselhos Fede-
rais de Psicologia e de Fisioterapia. O 
conselho vai representar o fórum nas 
discussões da câmara. “Necessitamos 
fortalecer a presença de outros pro-
fissionais da saúde e, principalmente, 
garantir a inclusão da equipe multi-
profissional na saúde suplementar”, 
explica Maria Thereza, presidente 
do conselho. Entre as primeiras me-
didas, o CFFa sugeriu ao fórum que 
apresente um substitutivo ao Projeto 
de Lei 2934/04, encaminhado pela 
CPI dos Planos de Saúde, inserindo os 
profissionais da saúde que não estão 
contemplados no PL.

É do CFFa uma das 
vagas na ANSA Semana Mundial do Aleitamento 

Materno foi criada em 1992 pela Aliança 
Mundial de Defesa à Amamentação 
(Waba). É comemorada anualmente 
com temas para serem trabalhados na 
comunidade e na sociedade com o in-
tuito de promover, proteger e apoiar a 
amamentação. O tema de 2004 é “Alei-
tamento materno exclusivo – seguro, 
saudável e sustentável”. A madrinha 
da campanha é a atriz Maria Paula, do 
programa Casseta e Planeta. 

A conselheira do CFFa Maria Lúcia 
Feitosa representou a Fonoaudiologia 
pelo Programa de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente (Paismca), de Nova Iguaçu 
(RJ). Maria Lúcia ainda participou como 
palestrante no curso de Equipe Interdis-
ciplinar da Iniciativa Unidade Amiga da 
Amamentação da Secretaria de Saúde 
de São João de Meriti e da mesa redon-
da na maternidade apimir em Resende, 
ambos municípios do Rio de Janeiro. 
Fonoaudiólogo, essas campanhas são 
uma boa oportunidade para divulgar a 
importância da profissão. Participe!

Aleitamento Materno

2ª Região
Dia 05/03/2005

Hora:9h 

6ª Região
Dia 19/02/2005
Hora:9h às 12h

Fóruns regionais
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O Ministério do Trabalho aprovou a mudança na Classificação Brasileira de 
Ocupação e determinou uma família exclusiva para a Fonoaudiologia, assim 
como ocorre com outros profissionais da área de saúde. O novo número do 
código da Fonoaudiologia é 2344-30. Na ocupação antiga a Fonoaudiologia 
estava na família dos profissionais da “Fonoaudiologia, Fisioterapia e afins”. 
Para Aline Soares, técnica da divisão da CBO, o que muda é que ficará claro o 
trabalho do fonoaudiólogo. 

Saiu número da Fonoaudiologia na CBO

No dia 25 de agosto aconteceu 
mais uma reunião da Câmara de Saúde 
do Trabalhador e Meio Ambiente do 
Ceará. A fonoaudióloga Maria Salete 
Fontenele, conselheira suplente do 
CFFa, participou. Há um ano, Salete par-
ticipa do Conselho Estadual de Saúde, 
composto de seis câmaras. O objetivo 
da Câmara de Saúde do Trabalhador e 
Meio Ambiente é definir procedimen-
tos básicos para o desenvolvimento das 
ações normativas da vigilância em rela-
ção a saúde do trabalhador, promover 
e melhorar as condições de saúde dos 
trabalhadores, promovendo o seu bem 
estar e satisfação no trabalho. Salete 
destaca a importância da participação 
do Sindfono, já que no Ceará há um Pla-
no Estadual da Saúde do Trabalhador, 
formado por uma equipe multidiscipli-
nar. “A inclusão dos fonoaudiólogos 
nesta equipe foi resultado de muita 
luta e é uma conquista importante, 
pois quanto mais estivermos inseridos 
no SUS, mais conhecida e respeitada 
torna-se a profissão, sendo que se abre 
outro campo dentro da medicina do 
trabalho”, comemora Salete. 

O CFFa, a SBFa e a ABA participa-
ram do grupo de trabalho que discutiu 
mudanças em portarias que tratam da 
assistência ao deficiente auditivo pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). O conse-
lho sugeriu mudanças ao Ministério da 
Saúde para aprimorar os regulamentos 
técnicos e de gestão em promoção, pre-
venção e reabilitação auditiva no país, 
assim como a demanda de deficientes 
auditivos. Veja as três portarias publica-
das que tratam da saúde auditiva: 

Portaria GM nº 2.073, de 28 de setem-
bro de 2004 - Institui a Política Nacional de 
Atenção à Saúde Auditiva (Diário Oficial 
nº 188, de 29 de setembro de 2004);

Assistência ao deficiente auditivo pelo SUS
O Projeto de Lei do “Teste da 

orelhinha”, aprovado na Câmara 
dos Deputados, foi remetido ao 
Senado e recebeu o nº PLC 64/2004. 
O PL aguarda leitura em plenário 
e despacho para as comissões. Foi 
escolhido o senador Papaléo Paes 
(PMDB-AP) como relator. O CFFa 
conversou com o senador e ofereceu 
assessoria na matéria.  

Teste da Orelhinha

Sindfono no Conselho 
Estadual de Saúde

Portaria SAS nº 587, de 7 de outu-
bro de 2004 - Organização e implanta-
ção das Redes Estaduais de Atenção à 
Saúde Auditiva (Diário Oficial nº 196, de 
11 de outubro de 2004 - seção 1);

Portaria SAS nº 589, de 8 de outu-
bro de 2004 - Operacionalização dos 
Serviços de Atenção à Saúde Auditiva 
(Diário Oficial nº 196, de 11 de outubro 
de 2004 - seção 1). 

As portarias podem ser acessadas no 
site www.saude.gov.br/sas, no item por-
tarias SAS 2004 e GM 2004. No mesmo 
site encontra-se disponível o Formulário 
de Seleção e Adaptação de AASI, citado 
no Art. 7º da portaria n° 587.

O CFFa está participando ativamen-
te do Fórum Permanente do Mercosul, 
organizado pelo Ministério da Saúde. 
A Fonoaudiologia está incluída em três 
grupos de trabalho: formação profissio-
nal, regulação do trabalho, estrutura 
organizativa e política do setor saúde.

O Fórum foi criado com o objetivo 
de discutir as questões relativas ao exer-
cício profissional da área de saúde no 
Mercosul. Segundo Micheline Reinaldi, 

assessora da diretoria do conselho, o 
fórum é de grande importância, pois 
discute os critérios para a entrada dos 
profissionais de saúde, entre eles o fo-
noaudiólogo, nos países do Mercosul. O 
CFFa solicita aos fonoaudiólogos que 
têm contato com outros colegas de 
profissão dos países do Mercosul que 
entrem em contato com a assessoria 
da diretoria:

assessoria@fonoaudiologia.org.br. 

Mercosul
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A Rede Sarah enviou carta de repúdio ao ato médico. É mais um importante aliado na 
luta contra a aprovação desse projeto de lei. Veja carta na íntegra.
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ÂNGELA RIBAS, PROFESSORA, ESPECIALISTA EM AUDIOLOGIA, CONSELHEIRA DO CFFa

No início do ano de 2003, o 
Conselho Federal de Fonoaudiologia 
editou duas resoluções que dispõem 
sobre a calibração de equipamentos 
audiológicos (295/03) e medição 
de ruído em cabines audiométricas 
(296/03), ambas disponíveis no site 
www.fonoaudiologia.org.br. Estas 
duas normativas tiveram por objetivo 
deflagrar um processo de moralização 
no âmbito da Audiologia, na qual se 
observava falta de critério de muitos 
técnicos no momento da execução de 
serviços de calibração de audiômetros 
e imitanciômetros no Brasil. 

Os conselhos de Fonoaudiologia 
recebiam denúncias de equipamen-
tos calibrados de forma incorreta e 
fora das normas técnicas vigentes, e 
o fonoaudiólogo, sem instrumentos 
legais para se amparar, muitas vezes, 
contratava os serviços de pessoas 
incapacitadas para a execução dos 
trabalhos. Foram vários os casos de 
fonoaudiólogos que mandaram seus 
aparelhos para calibração e recebe-
ram laudos técnicos incorretos, pois 
os equipamentos utilizados pelos 
técnicos no processo estavam, eles 
próprios, descalibrados.     

Diante dessa situação, após reuni-
ões com a Anvisa e com representan-
tes do Inmetro, visando a segurança 
da sociedade e dos profissionais fo-
noaudiólogos, o Conselho Federal e 
Regionais de Fonoaudiologia elabo-
raram as resoluções em tela e, a partir 
de 2004, um ano após a publicação das 
mesmas, passou a vigorar no Brasil a 
obrigatoriedade dos fonoaudiólogos 
realizarem as calibrações com técnicos 
que submetem seus equipamentos à 
criteriosa avaliação no Inmetro.

De acordo com a resolução CFFa 
296/03, cabe ao fonoaudiólogo calibrar 
seus equipamentos anualmente. Ele 
deve exigir que a empresa/laboratório 
tenha submetido ao Inmetro os seguin-
tes equipamentos: medidor de pressão 

sonora com filtro de oitavas e microfone 
de pressão, ambos do tipo 1; mastóide 
artificial e calibrador para decibelímetro. 
Estas empresas/laboratórios também 
devem submeter seus equipamentos à 
verificação anualmente e, de acordo 
com o Confea, devem estar registradas 
nos Creas de sua jurisdição a fim de 
serem fiscalizadas pelos órgãos com-
petentes. Estas exigências do CFFa, em 
um primeiro momento, podem parecer 
exageradas, porém as medidas visam à 
melhoria da qualidade dos serviços em 
audiologia e mais garantia, para a comu-
nidade e para os fonoaudiólogos, de que 
os equipamentos eletroacústicos estão 
adequados às normas técnicas vigentes, 
o que resulta em elaboração de exames 
dentro de padrões mais confiáveis.

No ano que se seguiu à publicação 
das resoluções, com a finalidade de 
orientar a classe sobre os procedimen-
tos a serem adotados, algumas medidas 
foram tomadas: artigos foram publica-
dos nos jornais do CFFa e regionais. Por 
ocasião do XVII Encontro Internacional 
de Audiologia, ocorrido em Curitiba, 
foram convidados técnicos do Inmetro 
que palestraram sobre a importância 
das calibrações e foi publicado um 
manual de orientação ao fonoaudió-
logo que atua na área da audiologia, 
lançado em Bauru neste ano (também 
disponível no site supracitado).

Apesar da importância destas 
ações, o CFFa tem recebido diversos 
questionamentos de fonoaudiólogos 
que se sentiram prejudicados pelas 
resoluções. Em alguns momentos re-
clamam dos preços destas calibrações, 
em outros da falta de empresas/la-
boratórios que executam o serviço. É 
nosso dever lembrar que, segundo o 
Código de Ética da Fonoaudiologia, 
o fonoaudiólogo tem o dever “de 
exercer a atividade de forma plena, 
utilizando os conhecimentos e recur-
sos necessários para promover o bem-
estar do cliente e da coletividade”. 

Desta forma, aproveitamos a 
oportunidade para orientar que os 
fonoaudiólogos façam a calibração 
anual de seus audiômetros e imitanci-
ômetros, em cumprimento à resolução 
CFFa 295/03; procedam à medição 
dos níveis de ruído de suas cabines, 
em cumprimento à resolução CFFa 
296/03; exijam das empresas/labora-
tórios o certificado de calibração de 
seus equipamentos no Inmetro e seu 
registro no Crea; realizem pesquisa de 
preço junto às empresas/laboratórios 
antes de contratarem seus serviços; 
disponibilizem os laudos técnicos 
sempre que os fiscais dos conselhos 
solicitarem. 

Nós, dos conselhos de Fonoaudio-
logia, sabemos das peculiaridades que 
se apresentam nas diferentes regiões 
do Brasil, que em alguns lugares o 
acesso aos serviços é mais difícil e não 
queremos, em nenhum momento, 
dificultar a atuação profissional de 
ninguém, ao contrário, o objetivo é 
melhorar as condições de trabalho 
para o fonoaudiólogo, cumprindo 
desta maneira as prerrogativas insti-
tucionais enquanto autarquia federal 
no desempenho para atingir o mais 
alto grau de resolutividade frente às 
demandas da sociedade.  Acreditamos 
que a Fonoaudiologia precisa ser exer-
cida com responsabilidade e dignida-
de, e que com o tempo e perseverança 
atingiremos nossos propósitos, em 
benefício de todos.   

Calibração de equipamentos audiológicos
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pondendo a determinados contextos que 
justificam sua existência. O seu disciplina-
mento é exigência do próprio processo 
societário, na perspectiva de assegurar a 
preservação dos interesses da sociedade 
em geral, não se restringindo, portanto, 
aos interesses meramente corporativos. 

Sob este aspecto, o exercício profis-
sional assume caráter público, tornando-
se objeto de fiscalização do Estado, fun-
ção atribuída aos conselhos de profissões 
regulamentadas, entidades de natureza 
jurídica e federativa, dotadas de autono-
mia administrativa e financeira, mantidas 
por contribuições de cada profissional 
inscrito, quando de sua habilitação para 
o exercício profissional. 

Dotados de personalidade jurídica 
de direito público e, conseqüentemen-
te, destinados à consecução de função 
pública na defesa dos interesses da 
sociedade, os conselhos das categorias 
profissionais funcionam e operam sem 
qualquer subordinação hierárquica, 
desempenhando suas atribuições com 
total independência, sujeita, apenas, 
ao controle finalístico de sua adminis-
tração e da conduta de seus dirigentes, 
sem qualquer vinculação à supervisão 
ministerial geral ou específica. 

Possuem ampla autonomia adminis-
trativa, financeira e técnica, atuando com 
absoluta independência. Desta forma se 
auto-administram e, conseqüentemente, 
caracterizam-se por sua administração 
própria, totalmente distinta da adminis-
tração do estado ou do governo.

Na função pública de fiscalização 
do exercício profissional os conselhos 
são criados com o objetivo de defen-
der e disciplinar o exercício profissio-
nal, representando, em juízo e fora 
dele, os interesses gerais e individuais 
dos profissionais, na expectativa de 
assegurar a qualidade dos serviços 
prestados à sociedade. 

Os conselhos também assumem a 
função de contribuir para o fortaleci-
mento dos mecanismos de controle social 
e democratização das políticas públicas, 
na medida em que, vinculando o projeto 

O Fórum dos Conselhos Federais 
das Profissões Regulamentadas, 
do qual o CFFa faz parte, iniciou 

a campanha “Profissional registrado 
– melhor para o Brasil”, em prol da ga-
rantia ética e da qualificação profissional 
brasileira. O objetivo da campanha é for-
talecer a atuação dos conselhos e mostrar 
que a sociedade é a principal beneficiada 
com o registro dos profissionais. 

Para Humberto Tannús Júnior, presi-
dente do Conselho Federal de Economia 
e do fórum, é prioridade que os conselhos 
justifiquem para a sociedade a sua impor-

tância e necessidade, abando-
nando a imagem de uma 
entidade corporativista. 
“Mostrando que somos 
úteis para a sociedade nos 
fortalecemos e evitamos 
qualquer desregulamen-
tação”, explica. 

Segundo Tannús 
Júnior o plano 
de marketing 
para a cam-
panha, apro-

v a d o  n o 
dia 19 de 
a g o s t o , 
t e m  o s 
s e g u i n -

tes objetivos: registrar a visibilidade e 
importância dos conselhos para a socie-
dade; realizar ações no Congresso Na-
cional para mobilizar os parlamentares; 
e definir a importância dos conselhos 
frente os interesses da sociedade. “A 
população precisa acreditar na eficiên-
cia do conselho. Por isso, a campanha 
é de todos e todos precisamos estar 
cientes da nossa responsabilidade”, 
afirma. Na página www.cofecon.org.br 
há uma área chamada Conselhão com 
informações sobre a campanha.

Necessidades sociais 
Os conselhos de profissões regula-

mentadas têm uma função de grande 
importância na defesa da sociedade. É 
preciso lembrar que as profissões surgem 
das necessidades sociais históricas, res-

C A P A

ético-político profissional a um projeto 
social mais amplo, coloca-se como um 
sujeito importante na construção e con-
solidação de uma sociedade verdadeira-
mente democrática. 

Os profissionais regulamentados têm 
responsabilidades éticas e políticas no 
exercício profissional. Nessa perspectiva, 
a ação dos conselhos é redimensionada, 
voltando-se para além do seu aspecto 
normativo e fiscalizador, para o movi-
mento da sociedade na defesa dos direi-
tos fundamentais do homem.

A trajetória dos Conselhos de Profis-
sões Regulamentadas, a partir da década 
de 80, vem sendo marcada pela sua inser-
ção nas diferentes lutas da sociedade, atu-
ando como um sujeito ativo na construção 
coletiva de espaços democráticos de 
defesa das políticas públicas, contribuindo 
para a institucionalização de princípios 
democráticos da Constituição de 1988. 

Desde então, os diversos conselhos 
têm priorizado ações voltadas para maior 
qualificação dos profissionais, melhores 
condições de trabalho, democratização 
das relações profissionais, participação 
nos espaços de controle social, universa-
lização das políticas sociais, garantia do 
direito aos acessos humanizado dos ser-
viços públicos e estímulo à participação 
popular, em articulação com os vários 
segmentos da sociedade. 

A participação dos conselhos de 
profissões regulamentadas nos meca-
nismos de controle social instituídos ou 
instituintes, demonstram o seu compro-
misso com os interesses mais gerais da 
sociedade, aliados aos interesses indivi-
duais de cada profissional. 

No I Simpósio que reuniu os con-
selhos das profissões regulamentadas, 
realizado em 2003 em Canelas (RS), os 
conselhos reafirmaram seus princípios de 
defesa da sociedade. Acompanhe:

1. Todo o exercício de atividade, 
trabalho ou profissão é livre, atendidas 
as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer, devendo os conselhos pro-
fissionais preservarem esses princípios em 
âmbito de sua área de atuação;

Conselhos em defesa da sociedade
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Fórum dos Conselhos Federais 
das Profissões Regulamentadas

Entidade sem fim lucrativo criada a partir da união 
dos 28 Conselhos Federais de Regulamentação 
e Fiscalização de Profissões existentes no país, 

representando cerca de 7 milhões 
de profissionais registrados 

C A P A

2. Os conselhos profissionais, tendo 
em vista seu múnus público, laboram 
na defesa da sociedade, na observância 
das leis e da Constituição, valorizando 
os princípios da ética, da cidadania e da 
dignidade da pessoa humana;

3. No exercício de suas prerrogati-
vas os conselhos federais de profissões 
regulamentadas reafirmam sua posição 
de unidade, nas ações de interesse co-
mum, respeitadas as áreas de atuação 
de cada profissão;

4. Os conselhos federais, tendo em 
vista as ações perpetradas pelo Mi-
nistério Público da União, em seus 
diversos segmentos, no sentido de 
que estariam desobede-
cendo os princípios 
constitucionais no 
tocante à forma de 
contratação de seu 
corpo funcional, 
repudiam  ve-
emente tais 
ações e de-
claram que 
as contra-
tações efe-
tuadas pelos 
conselhos são 
legítimas e dentro 
dos parâmetros legais;

5. Reafirmam, também, a necessi-
dade do controle social para abertura, 
autorização e funcionamento de cur-
sos de gradiação superior, bem como, 
observância da qualidade da grade 
curricular, a qual deve ser compati-
bilizada com a garantia da formação 
nos termos da lei;

6. Os conselhos federais reafirmam 
sua posição no sentido da necessidade 
de agilizar a tramitação e aprovação 
de um projeto de lei que garanta as 
condições para o cumprimento de suas 
obrigações institucionais;

7. Os conselhos se colocam à disposi-
ção para discutir com todos os segmentos 
sociais o papel e a importância dos ser-
viços por eles prestados em defesa dos 
interesses da sociedade. 

Conselhos em defesa da sociedade

Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro 2004  15 



I N T E R N A C I O N A L

O tradicional congresso da Inter-
national Association of Logopedics and 
Phoniatrics (IALP) reforçou, mais uma 
vez, que esse evento se constitui no mais 
importante fórum de discussão dos pro-
fissionais envolvidos em pesquisa e clínica 
na área dos distúrbios da comunicação 
humana, contando com 1.480 participan-
tes, número que superou o recorde de 
1971, quando o congresso foi realizado 

FOTO OFICIAL DA PASSAGEM DO BOARD DA IALP, 
DA GESTÃO 2001-2004 PARA A GESTÃO 2004-2007. 

SENTADOS OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA 
ASSOCIAÇÃO. DA ESQUERDA PARA A DIREITA: MÉDICO 
DR. SVEND PRYTZ, DA DINAMARCA; FONOAUDIÓLOGA 

DRA. HELEN GRECH, DE MALTA; FONOAUDIÓLOGA 
DRA. DOLORES BATTLE, DOS EUA; FONOAUDIÓLOGA 
DRA. MARA BEHLAU, DO BRASIL; MÉDICO DR. HARM 
SCHÜTTE, DOS PAÍSES BAIXOS; MÉDICO DR. HERMAN 
PETERS, DOS PAÍSES BAIXOS. NA FILEIRA DE PÉ ESTÃO 
OS MEMBROS DA DIRETORIA GERAL, INCLUINDO DOIS 
EX-PRESIDENTES DA ASSOCIAÇÃO, A FONOAUDIÓLOGA 
DRA. EWA SÖDERPALM, DA DINAMARCA E O MÉDICO 

DR. NASSER KOTBY, DO EGITO

Brasileira é eleita para Presidência da IALP
da presidente empossada, Dra. Dolores 
Battle, dos Estados Unidos, que assumiu 
a presidência da IALP conjuntamente 
com a presidência da ASHA. Ressaltamos 
que a IALP indica candidatos para a sua 
presidência independentemente de sua 
formação acadêmica. O nome de Mara 
Behlau foi indicado na Suíça, em 2003, 
por seu trabalho internacional e parti-
cipação ativa na diretoria da associação, 
além dos comitês de voz e relações públi-
cas. “É uma honra à nomeação e espero 
desenvolver minha gestão com visão 
de futuro e procurando ainda buscar 
maiores oportunidades para os colegas 
brasileiros no exterior”, afirma Mara. 

Mara ainda representou o Brasil na 
mesa sobre Educação em Fonoaudiolo-
gia no mundo. A mesa discutiu o cres-
cimento da Fonoaudiologia no mundo, 
seus avanços e as exigências dos países 
para atuação do profissional.

Estiveram representados 37 países 
e, embora a delegação brasileira tenha 
sido de apenas nove componentes, mui-
to menor da que esteve no 25th World 
Congress of IALP, no Canadá,  em 2001 
(60 participantes), constitui-se no oitavo 
maior grupo, perdendo apenas para Nova 
Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Japão, Suécia e Canadá, além, evidente-
mente dos colegas do país organizador.

Os brasileiros tiveram mais de 20 par-
ticipações no evento. O próximo congres-
so da IALP ocorrerá de 5 a 9 de agosto de 
2007, em Copenhagem, na Dinamarca. 
Consulte a página do congresso (www.
ialp2007.ics.dk) e da IALP (www.ialpinfo.
com) para mais informações.

MARA BEHLAU
FOTO: VANIA 

TOLEDO 

em Buenos Aires, com 1.419 participan-
tes. O congresso foi realizado no período 
de 29 de agosto a 2 de setembro, na 
cidade de Brisbane (Austrália). 

A fonoaudióloga Dra. Mara Behlau, 
de São Paulo, foi eleita presidente da 
IALP para a gestão de 2007 a 2010. Na 
gestão atual, de 2004 a 2007, a fonoau-
dióloga comporá a diretoria da socieda-
de, como presidente eleita e assistente 
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F O N O  O N - L I N E

Associações na Internet

MARA DAHER
CRF 4703/SP

Neste número, faremos um pas-
seio pelo mundo visitando páginas de 
associações relacionadas à Fonoaudio-
logia. Vamos começar pelo Canadá: 
http://www.caslpa.ca/english/index.
asp e http://www.caslpa.ca/english/
index.asp.

Para os fonoaudiólogos que 
se  interes sam por  superv i são 
de alunos há artigos nas pági-
nas:  http: / /www.caslpa.ca/PDF/
communique%20april%2004.pdf.

Há cursos “on-line” na área de 
Motricidade Oral e em Audiologia 
- Avanços Tecnológicos em Aparelhos 
Auditivos: http://www.learninglibrary.
com/caslpa/index.asp. Já deficiência 

auditiva veja: http://www.chs.ca/servi-
ces/index.html.

Na Austrália consulte: http://www.
audiology.asn.au/, http://www.spee-
chpathologyaustralia.org.au/Default.
aspx?p=3 e http://www.speechpatholo-
gyaustralia.org.au/Content.aspx?p=42.

A Associação Européia de Comu-
nicação e Fala possui publicações, pro-
move congressos e workshops acesse: 
http://www.isca-speech.org/workshops.
html#related. 

Para os adeptos de Motricidade 
Oral há o site da International Orofacial 
Miology: http://www.iaom.com/.

Links para várias revistas especia-
lizadas estão na página: http://mem-

bres.lycos.fr/cplol/.
Há também uma associação que se 

dedica aos assuntos relacionados aos 
distúrbios da comunicação em países 
subdesenvolvidos. Acesse: http://www.
ctint.co.uk/index.htm. 

Já o Royal College of Speech Tera-
phist oferece alguns documentos on-
line. Inclusive há um documento com 
informações para quem quiser estudar 
fonoaudiologia na Europa: http://www.
rcslt.org/pdfs.shtml.

Visitem também a Bristish 
Academy of Audiology: http://
www.baaudiology.org/.

Boa viagem pela net e Boas 
Festas a todos!

I N T E R N A C I O N A L

1. A maior concentração mundial 
de fonoaudiólogos está nos Estados 
Unidos da América, com 125 mil profis-
sionais representados pela ASHA

2. Em segundo lugar segue o Brasil, 
com 25 mil fonoaudiólogos

3. O maior crescimento profissional 
está ocorrendo no Japão, cujo curso 
iniciou em 1997 e a profissão já conta 
com 9 mil inscritos, sendo que a cada 
ano são formados mil novos fonoaudi-
ólogos japoneses 

4. O pré-requisito mínimo para 
a atuação clínica nos Estados Uni-
dos é o mestrado, sendo o curso de 
graduação apenas pré-profissional. 
O mestrado tem como foco os mé-
todos diagnósticos e de tratamento 
dos problemas de voz, fala, fluência, 
linguagem e deglutição. 

5. No Canadá a formação profissio-
nal de fonoaudiólogo também ocorre 
na pós-graduação; contudo, ao contrá-
rio dos Estados Unidos, não existe um 
curso de graduação em Fonoaudiolo-
gia, sendo os profissionais geralmente 
oriundos dos cursos de graduação em 
psicologia ou educação.

6. Na Ásia e na Oceania a profissão 
está bem desenvolvida em Hong-Kong 
e Austrália; neste último país há 5 mil 
fonoaudiólogos, sendo que a formação 
para audiologista ocorre apenas em 
nível de mestrado. Os australianos estão 
reunindo esforços para uniformização 
da terminologia em fonoaudiologia, 
promovendo discussões para chegar a 
um acordo sobre os verbetes que devem 
ser utilizados nas publicações científicas, 
aqueles permitidos para a mídia e o pú-
blico em geral, e os mais adequados às 
questões trabalhistas e de legislação. 

7. A situação na Ásia não é de todo 
privilegiada e há países onde a forma-
ção do fonoaudiólogo não existe, como 
em Singapura e no Vietnã e outros com 
o curso recentemente estabelecido, 
como no Japão e Taiwan

8. No Reino Unido, a principal preo-
cupação é a uniformização dos cursos de 
Fonoaudiologia, pois há dois níveis dife-
rentes de formação profissional, além 
de se procurar centrar todo o ensino da 
graduação no chamado aprendizado 
baseado em problemas (Problem-Based-
Learning, PBL), para preparar o fonoau-
diólogo para o mercado real

9. A Escandinávia, além do Reino 
Unido, ocupa uma situação privilegiada 
na formação do fonoaudiólogo, com 
inúmeros programas de mestrado e dou-
torado, embora haja algumas diferenças 
na titulação emitida e no perfil profissio-
nal entre os países desta região.

A Fonoaudiologia no mundo 

Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro 2004  17 



I N T E R N A C I O N A L

volvimento do conhecimento no mundo 
atual é universal e todos os avanços nesse 
sentido são sempre bem-vindos. No nosso 
último congresso a Dra. Mara Behlau des-
tacou que, em número de profissionais, 
a Fonoaudiologia brasileira só é menor 
que a americana, infelizmente, esse as-
pecto ainda não se reflete em número de 
publicações, mas esta discussão é muito 
ampla, inclusive devendo contemplar o 
apoio à pesquisa que destaquei acima, 
entre vários outros.

Qual a importância da eleição da 
Dra. Mara Behlau como presidente da 
IALP?

Essa eleição, além de refletir com-
petência profissional e esforço pes-
soal, acredito terá reflexos positivos 
para toda a Fonoaudiologia nacional. 
Será a primeira vez que um fonoau-
diólogo brasileiro dirige, como presi-
dente, uma associação internacional, 

Como vê a participação brasileira 
no congresso internacional da IALP?

A Fonoaudiologia brasileira pelo 
que se tem observado, caminha passo 
a passo com a produzida internacio-
nalmente. Sua participação na IALP 
reflete isso, bem como sua participação 
em muitos outros congressos inter-
nacionais, quando nossos trabalhos 
são aceitos para apresentação e, em 
geral, nossa participação é muito elo-
giada, mesmo considerando a pouca 
facilidade para realização de pesquisa 
financiada no Brasil, numa área consi-
derada “emergente” pelas agências de 
fomento, como é o nosso caso.

 No que essas discussões podem 
beneficiar a Fonoaudiologia brasi-
leira?

No caso do desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico, o benefício é diame-
tralmente oposto, uma vez que o desen-

isso não é pouco se considerarmos 
todas as dificuldades que enfrentamos 
e, importante, estamos conseguindo 
vencer. Para muitos, talvez esse fato 
hoje signifique pouco, mas os reflexos 
dessa vitória, que no momento pode 
parecer pessoal, certamente trarão 
saldo positivo para a Fonoaudiologia 
como um todo. Ser presidente de 
uma sociedade científica significa ter 
credibilidade de seus pares, que eles 
confiam na sua capacidade de traba-
lhar para o desenvolvimento da área 
como um todo, não apenas dentro 
da sua especialidade e, no caso, in-
ternacionalmente. Avalio essa eleição 
como uma vitória de toda a categoria, 
nesse momento, a Dra. Mara se tornou 
representante de um grupo de profis-
sionais brasileiros na direção de uma 
associação internacional. Ponto para 
ela e para todos nós!

PING-PONG: PROFESSORA DRA. DEBORA M. BEFI-LOPES, PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA 



D E S T A Q U E

Acompanhe a programação do seu 
Conselho Regional para comemorar o 
Dia do Fonoaudiólogo e participe. Pa-
rabéns a todos os profissionais.

1ª Região 
O CRFa está preparando uma 

revista especial comemorativa ao Dia 
do Fonoaudiólogo. A publicação trará 
uma reportagem sobre o autor da Lei 
6965/81, Pedro Faria, que regulamen-
tou a profissão. 

O conselho também está organi-
zando um evento, em parceria com as 
universidades, para atender a popu-
lação e esclarecê-la sobre o trabalho 
fonoaudiológico. Além disso, outros 
eventos, como fóruns e encontros 
com profissionais e estudantes, estão 
sendo planejados. 

2ª Região
Esse ano, durante a solenidade 

que ocorrerá na Assembléia Legis-
lativa, será feita uma homenagem 
especial a um profissional que tenha 
se destacado na Fonoaudiologia pela 
divulgação da profissão, promoção 
de ação social envolvendo a área, en-
tre outros. O conselho regional está 
mobilizando os fonoaudiólogos com 
diferentes atividades. Serão fixados 
cartazes em ônibus; nos extratos ban-
cários será impressa uma mensagem 
de parabéns; e em parceria com os 
Correios será realizada uma solenida-
de de lançamento do carimbo come-
morativo ao Dia do Fonoaudiólogo. O 
conselho está em busca de patrocínio 

Dia do Fonoaudiólogo
com a Caixa Econômica Federal, centros 
auditivos, Avon e Natura.

3ª Região 
Para comemorar o Dia do Fonoaudiólo-

go nos estados do Paraná e Santa Catarina 
estão sendo organizados vários jantares. 
Nos eventos serão homenageados seis pro-
fissionais que tenham realizado trabalhos 
expressivos para a Fonoaudiologia.

4ª Região
Programação do Dia do fonoaudió-

logo no Ceará
Dia 06/12 - serviços gratuitos à po-

pulação na Praça do Ferreira
Dia 07/12 -  Ações múltiplas na As-

sembléia Legislativa.
Dia 08/12 - Caminhada com banda 

e distribuição de folder na Avenida 
Beira-Mar  

Dia 09/12 - Jantar dançante 

6ª Região
Serão realizadas palestras nas escolas 

públicas para alunos e professores sobre o 
papel do fonoaudiólogo, seu trabalho nas 
escolas e com a voz. 

7ª Região 
As atividades foram decididas em ple-

nária. Para comemorar o dia, será lançada 
a primeira edição do jornal do conselho, 
além de atividades de apoio à divulgação 
da profissão. Os fonoaudiólogos da região 
foram convidados a fazerem, em sua cida-
de, contatos com os meios de comunicação 
para realizarem palestras e entrevistas 
sobre a Fonoaudiologia.

A Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul criou o Prêmio Desta-
que em Saúde para reconhecer a ini-
ciativa de profissionais ou entidades 
que tivessem realizado trabalhos de 
valor científico nas áreas de Fono-
audiologia, Medicina, Odontologia, 
Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e 
Psicologia. A Comissão de Saúde e 
Meio Ambiente da assembléia infor-
mou que ainda não há data para a 
votação. O CRFa-7ª Região indicou 

Prêmio Destaque em Saúde
três trabalhos para concorrer ao prêmio: 
1) Perfil do fonoaudiólogo hospitalar 
de Porto Alegre (Taís Macagnan Tatim); 
2) Adaptação da Bateria Montreal de 
avaliação da comunicação: habilidades 
lingüísticas de ativação do hemisfério di-
reito durante o envelhecimento (Rochele 
Paz Fonseca) e 3) Validação de Teste de 
Rastreamento de distúrbios articulató-
rios de fala em crianças de 1ª série do 
Ensino Fundamental Público (Barbara 
Niegia Garcia de Goulart). 



D E S T A Q U E

No período de 
9 a 11 de setembro, 
as fonoaudiólogas 
e conselheiras da 
2ª Região, Cristina 
Lemos Barbosa Fú-
ria e Lica Arakawa 
participaram do 3º 
Congresso Interdis-
ciplinar de Assistên-

cia Domiciliar (Ciad). Cristina também 
representou o CFFa, a pedido da 
presidente do conselho. No evento 
discutiram a atuação interdisciplinar: 
aspectos éticos, bioéticos e legais.

Segundo Cristina, todos os profis-
sionais presentes foram unânimes e 
questionaram o porquê da manutenção 
da equipe mínima no atendimento do-

A  Câmara  Municipal  do  Rio 
de Janeiro concedeu medalha para 
Maria do Carmo Gargaglione, fono-
audióloga e coordenadora técnica 
do Programa de Saúde Vocal dos 
Professores da Rede de Ensino da 
Prefeitura do Rio. A iniciativa foi do 
vereador Índio da Costa e contou com 
a aprovação unânime do plenário. A 
homenagem foi concedida pelo tra-
balho que Maria do Carmo efetivou 
no Programa de Assistência Integral 
à Saúde Fonoaudiológica em todo 
município do Rio de Janeiro, am-
pliando o mercado de trabalho para 
os profissionais e criando a função do 
fonoaudiólogo nas perícias médicas 
durante a admissão dos professores 
da  toda a rede pública. Parabéns! 

miciliar: médico, enfermeiro, técnico e 
auxiliar de enfermagem. Constatou-se 
que as várias Instituições e/ou hospitais-
escolas ali representadas tinham tam-
bém a participação do fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
assistente social, psicólogo, nutricionis-
ta, entre outros. Os profissionais preci-
sam demonstrar e apresentar os resulta-
dos dessa atuação interdisciplinar, além 
de participar sugerindo e/ou opinando 
nas propostas de novas normas.

O tema disfagia também foi 
abordado por um fonoaudiólogo, um 
médico e um nutricionista. O evento 
contou com a participação de profis-
sionais de todas as áreas, oriundas 
da grande São Paulo, interior e até 
mesmo de outros estados.

3º Congresso Interdisciplinar de 
Assistência Domiciliar

Medalha para 
fonoaudióloga do RJ
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Congresso de Fonoaudiologia reúne 
mais de 1.300 profissionais

C O N G R E S S O

No período de 6 a 9 
de outubro foi realizado 
o XII Congresso Brasilei-
ro de Fonoaudiologia. O 
Conselho Federal de Fonoaudiologia 
participou com duas mesas: defesa 
profissional e inserção dos fonoaudi-
ólogos nos planos de saúde. Esse ano, 
o congresso reuniu mais de 1.300 par-
ticipantes. 

O conselho 
também con-
tou com um es-
tande onde foi 
feito o recadas-
tramento dos 
profissionais, 
distribuição de 
material dos 
conselhos e de 
divulgação da 
profissão (adesivos, bola anti-
stress, blusas, mouse pad, entre 
outros) e sorteios. “A descontração 
no estande tinha o propósito de 
quebrar a barreira do fonoaudió-

logo com o seu conselho e ser um espa-
ço para tira-dúvidas”, explica Hyrana 
Cavalcante, conselheira do CFFa. 

Para Maria Thereza Rezende, 
presidente do CFFa, a participação 
do fonoaudiólogo foi maior esse ano 
nas mesas dos conselhos. A presiden-
te atribuiu isso à discussão de temas 

atuais e que fazem 
parte do dia-a-dia 
do profissional. 

Na mesa de de-
fesa profissional, 
participaram o ad-
vogado Eduardo 
Roriz, assessor ju-

rídico do CFFa, e os fonoaudiólogos 
Sandra Murat, representando o Sin-
dicato da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira, e Fabio Lessa, representando 
a SBFa. A exposição dos participan-

tes sobre a atuação 
conjunta e distinta 
de cada entidade 
fortaleceu ainda 
mais a ação entre 
as representações 
da Fonoaudiologia. 
Também foi abordada 

a responsa-
bilidade do 
prof i s s io-
nal, a ne-
cess idade 
d e  s a b e r 
d e f e n d e r 
sua profis-
são, o co-

nhecimento sobre seus atos e de suas 
entidades. “Continuamos afirmando 
que o fonoaudiólogo precisa estar mais 
próximo do seu conselho, do sindicato 
e da SBFa por meio de seus comitês e 
o quanto isso ajuda na construção e 
desenvolvimento da nossa profissão”, 
explica Maria Thereza. 

Na mesa que discutiu a inserção 
dos fonoaudiólogos nos planos de 
saúde foram abordadas a inclusão 
dos profissionais, as competências da 

área, a luta travada 
pelos conselhos em 
busca da inclusão, 
as vantagens e des-
vantagens da inclu-
são e da exclusão e 
as leis e projetos sobre o tema. O CFFa 
ressalta que os fonoaudiólogos devem 
acompanhar as discussões e participar 
da luta regional pela inclusão. 

MESA DE ABERTURA

CONSELHEIRAS DO CFFa

DISTRIBUIÇÃO DE 
BRINDES

ESTANDE DO CFFa

MESA DE DEFESA 
PROFISSIONAL

MARIA THEREZA 
NA MESA DE 

INSERÇÃO DOS  
FONOAUDIÓLOGOS 

NOS PLANOS DE 
SAÚDE
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Durante o XII Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia ocorreu o Encontro de 
docentes da área, que contou com a parti-
cipação de Amir Limana, coordenador do 
Exame Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior (Enade) e outros representantes 
do Governo Federal. 

A programação envolveu ainda a 
apresentação dos projetos Aprender-SUS e 
Ver-SUS, que contaram com a participação 
da fonoaudióloga Dra. Andréa Wander 
Bonamigo, conselheira do CRFª 2ª Região, 
representando o CFFa e os regionais. A 
principal discussão do grupo foi sobre a 

Encontro de docentes

C O N G R E S S O

Grade curricular
Pontos discutidos pelos docentes para atualização da grade curricular 

dos cursos de Fonoaudiologia

1. Incorporação de conceitos como de saúde como produção social e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
tais como a universalidade da assistência, integralidade no cuidado, trabalho em equipe, eqüidade no acesso, regionalização 
do planejamento, descentralização das decisões, territorialização e participação da comunidade no controle social

2. Incorporação de conteúdos que envolvam as Políticas Públicas, Vigilância da Saúde, Epidemiologia, Educação em 
Saúde, Gestão e Planejamento

3. Fortalecimento da prática na formação (estágios e atividades complementares) objetivando oportunizar aos alunos 
o conhecimento da realidade do SUS por meio de vivências institucionais e comunitárias na atenção básica, na média 
e na alta complexidade e nos espaços de assistência domiciliar, ambulatorial e hospitalar

4. Acompanhamento das Agendas Sociais e de Saúde e de Relatórios de Gestão do SUS dos níveis de Governo Federal, 
estadual e municipal pelos Cursos de Fonoaudiologia nas IES

5. Estimular e fortalecer a participação dos alunos nas instâncias do controle social e de construção de políticas públicas

formação do fonoaudiólogo e a evasão 
de alunos dos cursos de graduação.

Andréa questionou alguns pontos 
sobre a formação do profissional “Pre-
cisamos refletir sobre as fragilidades 
vivenciadas pela Fonoaudiologia atual: 
na dimensão da profissão - a falta de 
reconhecimento do fonoaudiólogo como 
profissional da saúde; na dimensão da 
formação - a evasão de alunos dos cursos 
de graduação; pouca oferta de campos 
para a realização dos estágios; a forma-
ção muitas vezes ainda focada na espe-
cialização; na dimensão do mercado de 

trabalho - insuficiente oferta de serviços, 
remuneração e condições de trabalho e 
perfil profissional”, explica.

As conclusões da fonoaudióloga são 
a valorização da importância e do forta-
lecimento da formação acadêmica como 
determinantes para a atuação qualificada 
do profissional. Os docentes também dis-
cutiram a criação de uma associação para 
fortalecer o curso de Fonoaudiologia e seus 
profissionais. “Entendemos que o fonoau-
diólogo deve atuar conectado a dinâmicas 
de transformação social comprometido po-
liticamente com a saúde e com a eqüidade, 
portanto, deve egressar da universidade,  
generalista, humanista, ético, crítico e 
reflexivo, com visão ampliada da clínica 
em condições de compreender o conjun-
to de necessidades de ações e serviços de 
saúde que a coletividade ou um indivíduo 
manifesta nos contextos de saúde e de 
educação”, afirma a fonoaudióloga.
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S A I U  N A  I M P R E N S A

Maio
O projeto Brincando com os 

Sons, da fonoaudióloga Mirella 
Liberatore Prando (RS), foi capa da 
ZH Escola do Jornal Zero Hora, pu-
blicada em maio. 

Junho
Na Folha Equilíbrio, do jornal 

Folha de S. Paulo de junho, foi pu-
blicada nota sobre o livro infantil O 
som do silêncio, do projeto de Ação 
Social A Vez da Voz. Para saber mais 
sobre o projeto acesse o site www.
vezdavoz.com.br.

Setembro 
Maria Thereza, presidente do 

CFFa, concedeu entrevista ao Jornal 
do Senado sobre o projeto do ato 
médico. A entrevista saiu na edição 
nº 2.017, de 27 de setembro.

O Jornal do CFFa está demais. A 
assessoria de comunicação do Con-
selho Federal de Psicologia gostou 

tanto da matéria que saiu no Jornal 
do CFFa nº 22 sobre o ato médico que 
solicitou uma cópia para divulgação 
no site www.naoaoatomedico.com.
br. 

Outubro
A conselheira Patrícia Balata 

saiu no Jornal Poiésis (RJ). A matéria 
abordou os cuidados com a Voz. Pa-
trícia foi entrevistada do Jornal Lago 
Notícia, Brasília-DF, para a matéria A 
Saúde da Voz. 

Maria Thereza, presidente do 
CFFa, concedeu entrevista para o Jor-
nal da USP. O tema foi ato médico.

O site Notibrás publicou o arti-
go Dificuldades com a audição, da 
conselheira Ana Elvira Favaro. Esse 
artigo também foi divulgado no site 
www.gazetadoparaná.com.br. 

A fonoaudióloga Raquel Steri, 
representando o CFFa, foi entrevis-
tada para TV Brasília sobre audição 
e teste da orelhinha.

Giselle de Paula Teixeira, con-

selheira do CFFa, foi entrevistada 
na Rádio Nacional AM de Brasília. 
O assunto foi a Fonoaudiologia e a 
linguagem. 

Estephania Silveira, presidente 
da Cooperativa de Fonoaudiologia 
do Estado do Ceará (Coopefono), 
deu entrevista também sobre a 
Fonoaudiologia para jornais do 
interior do Brasil. 

A conselheira Nádia Maria Lo-
pes de Lima e Silva concedeu entre-
vista para o Programa Fala Mulher, 
da rádio MEC 800 AM do Rio de 
Janeiro. O tema foi o dia nacional 
do livro e as dificuldades que as 
pessoas apresentam ao ler.

A fonoaudióloga Ana Maria 
Carvalho Oliveira participou de en-
trevista no DF TV, TV Globo Brasília, 
sobre a gagueira.

Novembro 
Maria Thereza concedeu entre-

vista para o Jornal da PUC de Minas 
Gerais sobre o ato médico. 



O  Q U E  É  L E G A L

Dispõe sobre a fixação do valor das anuidades, multas, 
taxas devidas a partir de 1º de janeiro de 2005, e dá outras 
providências. 

O Plenário no uso de suas atribuições legais e regimen-
tais, conferidas pela Lei nº 6.965/81,

Considerando o disposto no art. 10, incisos II e IX, e art. 
20 da Lei nº 6.965/81,

Considerando que a anuidade devida pelos profissio-
nais inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia 
é uma contribuição de interesse da categoria profissional 
de Fonoaudiologia,

Considerando a decisão do Plenário do CFFa durante a 
82ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 25 de setem-
bro de 2004, que é pela aplicação do ICV – Índice de Custo 
de Vida, medido pelo DIEESE no período de agosto de 2003 
a setembro de 2004, cujo índice foi de 7,81% (sete vírgula 
oitenta e um por cento),

R  E  S  O  L  V  E :
  Art. 1º - As anuidades devidas pelos profissionais 

inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, a par-
tir de 1º de janeiro de 2005, é fixada no valor de R$ 215,62 
(duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), com 
vencimento em 31 de março de 2005.

Parágrafo único – O pagamento da anuidade, após o dia 
31 de março de 2004, será no seu valor integral, acrescido 
da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, 
mais multa de 0,33% (trinta e três décimos percentuais) ao 
dia, até 60 dias. A partir de 60 (sessenta) dias, a multa será 
de 20%(vinte por cento).

Art. 2º - O valor da anuidade acima fixada e devida aos 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, pelos profissionais ins-
critos, poderá ser paga com desconto, quando serão adotados 
os seguintes valores, se efetuados nos prazos que se seguem:

I – Até 31 de janeiro de 2005 – pagamento integral no 
valor de R$ 183,28 (cento e oitenta e três reais e vinte e oito 
centavos)

II – Até 28 de fevereiro de 2005– pagamento integral 
no valor de R$ 194,06 (cento e noventa e quatro reais e seis 
centavos)

III – Até 31 de março de 2005 – pagamento integral no 
valor de R$ 215,62 (duzentos e quinze reais e sessenta e dois 
centavos)

Art. 3º - O valor integral da anuidade de pessoas físicas, 
fixado no artigo 1º, poderá ser pago em 03 (três) parcelas, 
com os seguintes vencimentos:

I – 1ª parcela no valor de R$ 71,87 (setenta e um reais e 
oitenta e sete centavos), com vencimento em 31 de janeiro 
de 2005;

II – 2ª parcela no valor de R$ 71,87 (setenta e um reais e 
oitenta e sete centavos), com vencimento em 28 de fevereiro 
de 2005;

III – 3ª parcela no valor de R$ 71,88 (setenta e um reais 
e oitenta e oito centavos), com vencimento em 31 de março 
de 2005.

 Parágrafo único – O pagamento das parcelas, após o 
vencimento, será no seu valor integral, acrescido da taxa 
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mais 
multa de 0,33% (trinta e três décimos percentuais) ao dia, 
até 60 dias. A partir de 60 (sessenta) dias, a multa será de 
20%(vinte por cento).

Art. 4º - Os valores das taxas a serem cobrados pelos 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia no exercício de 2005, 
são os descritos abaixo:

I – Inscrição de Pessoa Física, Registro Provisório e/ou 
Definitivo:

. Inscrição – Taxa de R$ 25,88 (vinte e cinco reais e oitenta 
e oito centavos)

. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de 
R$ 18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos)

. Emissão de Carteira Profissional: Taxa de R$ 31,80 (trinta 
e um reais e oitenta centavos)

. Substituição ou 2ª via da Cédula de Identidade Pro-
fissional: Taxa de R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e 
quatro centavos)

. Substituição ou 2ª via de Carteira Profissional: Taxa de 
R$ 37,73 (trinta e sete reais e setenta e três centavos)     

II – Transferência de Registro Provisório para Definiti-
vo: 

. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de 
R$ 18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos)     

III – Transferência de Registro por alteração de domicílio 
profissional:

. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de 
R$ 18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos)

 IV – Reintegração de Baixa:
. Taxa de reintegração no valor de R$ 18,87 (dezoito reais 

e oitenta e sete centavos)     
V – Registro Secundário:
. Taxa de registro no valor de R$ 12,94 (doze reais e 

noventa e quatro centavos)
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de 

R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos)
. Meia anuidade 
VI – Inscrição de Pessoa Jurídica:
. Taxa de Inscrição no valor de R$ 37,73 (trinta e sete 

reais e setenta e três centavos)
. Taxa de anuidade no valor de 59,30 (cinqüenta e nove 

reais e trinta centavos)
. Taxa de emissão do Certificado no valor de R$ 25,87 

(vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação no Diário Oficial da União, revogadas todas as 
disposições em contrário.

Maria Thereza Mendonça
C. de Rezende

Presidente
Giselle de Paula Teixeira

Diretora Tesoureira

RESOLUÇÃO CFFa Nº 307, DE 25 DE SETEMBRO DE 2004
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H O M E N A G E M  P Ó S T U M A

Alda Rodriguez foi, no Rio Grande 
do Sul, um verdadeiro ícone da Fonoau-
diologia. Uruguaia de nascimento, veio 
muito jovem para o Brasil com os pais 
(já falecidos) e a única irmã, também 
falecida recentemente.

Sua primeira profissão foi como 
professora de alunos especiais, tendo 
trabalhado muito tempo em escolas es-
peciais da rede estadual. A competência 
e as habilidades demonstradas no aten-
dimento às  crianças e  aos adolescentes 
com problemas de linguagem chamaram 
a atenção dos supervisores da Secretaria 
de Educação e, em seguida, a jovem 
terapeuta foi convidada para exercer 
funções mais abrangentes nas quais foi 
possível afirmar sua liderança nata.

Paralelamente, foi aprimorando seus 
conhecimentos na área de Linguagem 
com cursos no exterior e participação em 
encontros, seminários e congressos nacio-
nais e internacionais. O espírito generoso 
da fonoaudióloga não permitiu que ela 
retivesse as informações e o conhecimento 
só para si. Foi uma eterna batalhadora e 
responsável por organizações de curso, 
trazendo expoentes máximos da Fono-
audiologia da época, entre eles Julio Ber-
naldo Quirós, argentino médico foniatra, 
neurologista e com outras especializações,  
desenvolvendo um extraordinário traba-
lho na área da linguagem, tendo publica-
do uma infinidade de artigos e vários livros 
traduzidos para vários idiomas.

Nos anos 70, Alda Rodriguez foi a 
líder do grupo de pioneiros da Fono-
audiologia no Rio Grande do Sul. Os 
pioneiros se organizaram para tornar a 
Fonoaudiologia uma profissão conhe-
cida no Brasil. 

Alda  foi incansável na regulamenta-
ção da profissão fechando, inclusive, seu 
consultório muito concorrido na época 
para fazer plantão no Congresso em Bra-
sília. Desempenhou papel fundamental 
na criação do Conselho Federal, fazendo 
parte dos primeiros passos do mesmo. Foi  
a idealizadora do curso de Fonoaudiologia 
do então Instituto Metodista de Educação 
e Cultura (Imec), atualmente Centro Uni-
versitário  Metodista (Ipa), o único curso 
na cidade de Porto Alegre até hoje. 

Coordenou com competência, 
afastando-se da coordenação quando 
não concordou que os objetivos ad-
ministrativos superassem os interesses 
pedagógicos. Assim era Alda, destemida, 
sonhadora, mas ao mesmo tempo realis-
ta e, sobretudo, fiel a seus princípios. 

Outro desafio enfrentado por Alda 
foi naquela mesma década, quando 
ninguém falava em inclusão, ela ini-
ciou no colégio Americano um progra-
ma que procurava integrar em classes 
regulares de crianças especiais. Foram 
vários casos nas mais diversas áreas da 
deficiência nas quais estudantes con-
seguiram terminar o 1ºgrau e até o 2º 
grau no colégio Americano.

Seria impossível sintetizar todos 
os trabalhos inovadores  propostos e 
desempenhados por Alda. Ela sempre 
foi uma guerreira e sempre teve idéias 
muito adiantadas para sua época. Foi ela 
também que, nos anos 80, introduziu pro-
fessores surdos em um curso de especia-
lização realizado na Fafinc, Faculdade de 
Viamão, cidade da grande Porto Alegre. 

Só quem conviveu com Alda para 
saber a grande fonoaudióloga que ela 
foi, sobretudo o grande ser humano 
que honrou nossa profissão e que 
deveria servir de exemplo para todos. 
Uma das máximas de Alda Rodriguez 
era de que não se separa o profissional 
do sujeito e que um bom terapeuta 
precisa se conhecer muito bem para 
poder conhecer, avaliar e tratar o pro-
blema do outro. Pessoas como Alda 
não morrem porque seu trabalho deu 
e continuará dando frutos e ela sempre 
será lembrada por seus seguidores.

Alda Rodrigues
Um exemplo de profissional

POR MARLENE CANARIM DANESI, CONSELHEIRA DA 7ª REGIÃO 
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V O Z  D O  L E I T O R

E R R A T A

N A  P R A T E L E I R A

Acesse o site www.fonoaudiologia.org.br e leia o Jornal do  CFFa.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO FONOAUDIÓLOGO

Gostaria de agradecer e parabenizar o CFFa, em es-
pecial as fonoaudiólogas Ângela Ribas e Márcia Gama, 
pela elaboração do belíssimo Manual de Orientação 
ao Fonoaudiólogo que atua na área de Audiologia. A 
conclusão do exame audiológico por meio do laudo é, 
sem dúvida, importantíssima.

Infelizmente, ainda vemos muitos colegas que se 
isentam de concluir o exame realizado, não emitindo 
laudo como se fossem meros técnicos que não soubes-
sem interpretar o resultado do exame. Muitas vezes são 
profissionais qualificados e que, contraditoriamente, 
emitem laudo dos exames de BERA, Otoemissão, Teste 
Vestibular, mas não concluem os exames de audiometria 
e imitanciometria.

LUCIANA OLIVEIRA TIENSOLI,
fonoaudióloga e conselheira suplente do CRFa 6ª Região

N.R. O Jornal do CFFa agradece a carta e retifica 
que as autoras do Manual de Orientação ao fonoaudi-
ólogo são Ângela Ribas e Thelma Costa.  O manual está 
disponível no site do CFFa. Em dezembro será lançado 
material da SBFa que terá como uma das autoras, a Dra. 
Márcia Gama, conselheira suplente do CFFa. 

APLAUSO

À Diretoria do CFFa,
Gostaria de enviar meu aplauso pela participação do 

CFFa no XII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que teve 
o cuidado de trazer também seu advogado. A presença dos 
conselheiros, atuantes e disponíveis para com os colegas, foi 
essencial para transmitir segurança aos que se sentem ameaça-
dos por esta nova realidade profissional. A mesa sobre Defesa 
Profissional foi excepcional e sinto apenas que ela não tenha 
tido a categoria de fórum. Ressaltamos, principalmente, que 
o ato médico não é dirigido apenas contra a Fonoaudiologia, 
mas atinge todas as profissões da área da saúde e restringe 
a população quanto à sua liberdade de escolha. É essencial 
também destacar que a defesa será feita em conjunto. 

Aproveito ainda para agradecer às inúmeras manifesta-
ções de carinho e respeito que recebi de vocês, na ocasião do 
Mérito Fonoaudiológico com o qual fui distinguida. Quero 
ser reconhecida cientificamente, pois este é o meu dia-a-
dia, mas não quero ser alienada das questões políticas de 
minha profissão, o que com certeza faria de mim uma pessoa 
extremamente perigosa. Obrigada por todo o esforço em 
me tirar da ignorância. 

Dra. MARA BEHLAU, 
fonoaudióloga, São Paulo

para o desenvolvimento das funções 
de linguagem (oral e escrita), mo-
tricidade oral, fala e aprendizagem. 
Informações: www.denoni.fnd.br, 
mdenoni@ibest.com.br ou no telefone 
(48) 9904-5706.

PRÓ-FONO

1. “Recém-nascidos 
em alojamento conjunto: 
visão multiprofissional” 
idealizado pelas fono-
audiólogas Stela Maura 
Toniolo Tasca, Elizabeth 
Oliveira Crepaldi de Al-
meida e Emilse Apareci-
da Merlin.

2.  “Aleitamento 
materno”, da fono-
audióloga Cristiane 
Faccio Gomes.

3. Caixa completa 
do livro “PAMFEF - Programa de 
Aprimoramento Muscular em Estética 
Facial” da fonoaudióloga Stela Maura 
Toniolo Tasca. 

TRIAGEM NEONATAL
Segunda edi-

ção ampliada do 
Manual de Normas 
Técnicas e Rotinas 
Operacionais  do 
Programa Nacional 
de Triagem Neona-
tal, produzido pelo 
Ministério da Saúde. 

Informações: editora.ms@saude.gov.br 
ou www.saude.gov.br/editora.

Na página 20, da edição 
nº 22, na nota I Reunião 
Intersindical ocorreu uma 
troca de nomes. O correto 
é Sindicato dos Fonoaudió-
logos de Santa Catarina e 
não do Paraná. 

BELA E BICO LINO

O livro retrata 
uma história infan-
til que incentiva a 
criança a eliminar 
o hábito de sucção 
da chupeta. Relata uma 
grande amizade entre os personagens 
e como eles conseguiram superar as 
dificuldades da separação sem que 
esta trouxesse prejuízos para ambos. 
O livro pode ser encontrado em livra-
rias de algumas capitais.

Autoras: Mirella Liberatore Prando 
e Fabíola Schwengber Casarin 

TAPETE DAS 
HABILIDADES

A coleção Tapete das 
Habilidades, da fonoau-
dióloga Maria Aparecida 
Denoni, surgiu da neces-
sidade de um material 
específico na área da 

Fonoaudiologia direcionado ao 
atendimento de crianças e adolescen-
tes. Um conjunto de obras voltados 
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