




É primavera!!!! A estação privi-
legiada pelo desabrochar. Tempo de 
fecundar. Os frutos, por isso, serão 
possíveis. O que hibernou acordará 
para mais uma etapa da vida. Com 
ela também vem uma nova etapa 
da Fonoaudiologia! Estamos ficando 
mais fortes e vivos. As muitas cores 
da nossa profissão já dão o tom do 
cenário da saúde brasileira. E ainda 
há muito por florescer.

Quero agradecer e parabenizar 
aos fonoaudiólogos que enviaram ao 
CFFa as informações sobre sua atua-
ção no SUS. No “Fórum de Prevenção 
Integrada”, realizado pelo Conselho 
Federal de Educação Física, em que os 
Conselhos Federais foram convidados 
a falar sobre atuação na prevenção e 
no trabalho em equipe, utilizamos os 
relatos de colegas, que foram muito 
elogiados. Para nós do CFFa, é muito 
importante saber o que tem sido 
feito por este Brasil. Essas experiên-
cias fortalecem as arguições diante 
do Ministério da Saúde, da Agência 
Nacional de Saúde e nas justificativas 
para os projetos de Lei. 

O Conselho Federal, Regionais, 
comitês da SBFa e Sindicatos vêm 
se empenhando para formalizar as 
ações da Fonoaudiologia. Um dos 
exemplos disso é a formação da 
Classificação Brasileira dos Procedi-
mentos Fonoaudiológicos (CBPF) que 
apresentamos no Congresso para 
que seja referendada até o final do 
ano. Este rol facilitará a inserção do 
nosso trabalho em diversas frentes. 

Nesta edição, vocês lerão sobre a 
atuação do fonoaudiólogo em equo-
terapia, trazendo registros sobre este 
trabalho fascinante e o projeto de Lei 
que a torna disponível ao deficiente 
no âmbito do SUS.

E como anda seu apoio efetivo 
à nossa luta contra o projeto de lei 
do ato médico? O CFFa foi alçado 
à coordenação do Movimento Na-
cional e teremos até o final do ano 
apresentação de um substitutivo 
pela senadora Lúcia Vânia. Entrem 
em contato com o CFFa ou seu CRFa 
para saber como ajudar. Novamen-
te, só podemos mesmo contar com 

vocês para enfrentar essa violência 
contra o direito de exercer livremente 
uma profissão! Não permita que o 
acesso à saúde, o direito de escolha 
e o trabalho em equipe sejam negli-
genciados, descaracterizados, “des-
construídos” e que a saúde no Brasil 
retroceda. Entrem no site www.
naoaoatomedico.com.br , fiquem 
informados e troquem informações. 
Façam visitas a senadores e deputa-
dos que conhecerem e alertem sobre 
a gravidade desse projeto. Envie 
e-mails para os senadores de seus 
estados: nomedosenador@senado.
gov.br.

Para que possam ter acesso a 
informações que dizem respeito so-
mente a nós fonoaudiólogos, o sítio 
do CFFa tem a partir de outubro um 
espaço restrito ao profissional. Nele 
poderemos ter acesso a pesquisas, 
saber sua opinião por determinado 
tema e auxiliar o conselho em con-
sultas privativas. Aguardamos seu 
cadastramento. Entre no sítio e veja 
como fazer.

Não percam a matéria sobre 
atenção básica e os núcleos inte-
grais. O fonoaudiólogo deve atuar 
focado em seu município. Traga 
sua experiência para ser indexada 
no material que será entregue ao 
Ministério da Saúde.

E que mais e mais flores cresçam 
em nosso jardim para que a Fonoau-
diologia possa, conseqüentemente, 
dar frutos.

Há flores cobrindo o telhado
Embaixo do meu travesseiro
Há flores por todos os lados
Há flores em tudo o 
que eu vejo
“Flores”- Titãs

MARIA 
THEREZA 
MENDONÇA 
C. DE REZENDE 
Presidente
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A G E N D A
Conferências de Saúde 

do Trabalhador
Os Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacional de Saúde estão organizando 

as Conferências Temáticas de Saúde do 

Trabalhador e de Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde. As etapas estadu-

ais e nacional acontecerão em outubro 

e novembro. Participe na sua cidade. 

Você pode participar como observador. 

Informações nos Conselhos Regionais e 

Secretarias de Saúde. 

Conferências de Saúde do Trabalhador  

Etapa nacional: de 10 a 12 de novembro 
Informações no Conselho de 

Saúde do seu estado e no endereço 

http:://conselho.saude.gov.br

1ª Jornada de Atualização em 
Otoneurologia 

Dia: 22 de outubro - Hora: 9h às 17h30

Local: Hospital CEMA (SP)

Coordenado pelo otorrinolaringologista Ernes-

to Narutomo Takahashi e pela

fonoaudióloga Virgínia Abdo Brohem. 

Informações: (11) 6602-4034

V Congresso Norte-Nordeste de
Medicina Intensiva

Data: 11 a 14 de novembro

Informações: cnmi2005@arxweb.com.br

e (85) 4011-1572 

Conferências de Gestão do Traba-
lho e Educação em Saúde

Etapa estadual: outubro 

Etapa nacional: março de 2006

Informações no Conselho de Saúde  

do seu estado

II Simposium Luso-Brasileiro de 
Terapia da Fala - Conjunturas
da Audiofonologia Lusófona

Data: 11 a 13 de abril de 2006,
Local: Rio de Janeiro

Informações: 
prof_alexandrefrey@clix.pt

Asha Convention
Data: 18 a 20 de novembro

Local: San Diego – CA

Informações: www.asha.org
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E N T R E V I S T A

O “1º Encontro internacional sobre de-
glutição e tratamento da deglutição: 
A atuação do fonoaudiólogo em dife-

rentes países”, que ocorreu nos dias 12 e 13 de 
agosto, reuniu profissionais de países da América 
do Sul, que compõem o Mercosul, dos Estados 
Unidos e de Portugal. Foram dois dias de troca 
de experiência que permitiu conhecer um pouco 

mais do trabalho dos fonoaudiólogos em outros 
países. 

A convite do Jornal do CFFa, a Dra. Irene 
Marchesan realizou entrevistas com represen-
tantes de alguns países da América do Sul e de 
Portugal, país que possui um grande número de 
fonoaudiólogos brasileiros atuando. Confira as 
entrevistas e as particularidades de cada país, 

MERCOSUL

B R A S I L

Jornal do CFFa - Como é o aten-
dimento dos fonoaudiólogos no 
Brasil e em outros países?
Irene Marchesan - No Brasil, os 
fonoaudiólogos atendem casos 
de motricidade orofacial tanto 
em clínicas como em hospitais. 
No caso específico das alterações 
da deglutição, podemos ter fono-
audiólogos atendendo os casos 
encaminhados por dentistas, 
onde as alterações são mais da 
fase oral, e casos encaminhados 
por médicos, onde as alterações 
são mais da fase orofaríngea da 
deglutição que são as chamadas 
disfagias. 
 
Jornal do CFFa - Qual a média do 
valor cobrado?
Irene Marchesan - Em clínicas 
o valor varia de R$ 40,00 a R$ 
70,00.

Jornal do CFFa - Há atendimento 
fonoaudiológico na rede pública 
e privada? A maioria acontece 
onde? 
Irene Marchesan – Sim, existe nas 
duas. A maioria ainda acontece 
na rede privada. 

Jornal do CFFa - Qual o principal 
foco desse atendimento?
Irene Marchesan – Na motrici-
dade orofacial a maior parte dos 

atendimentos ocorre nas altera-
ções da deglutição e da fala.

Jornal do CFFa - Quais os princi-
pais tipos de tratamento?
Irene Marchesan - Terapia com 
exercícios para o fortalecimento 
e melhora da mobilidade das es-
truturas orofaciais, aumento da 
propriocepção e conscientização 
do que vai ser trabalhado, treino 
intenso da função que está alte-
rada, aumento da motivação do 
paciente e procurar fazer com 
que a família participe e valorize 
o tratamento que está 
sendo realizado.

Jornal do CFFa - Exis-
tem protocolos nacio-
nais?
Irene Marchesan – Sim, 
sendo que a maioria 
está publicado.

Jornal do CFFa - Qual 
a expectativa para os 
fonoaudiólogos com 
o fomento das ativida-
des do Mercosul?
Irene Marchesan - Con-
hecimento do que está 
sendo realizado em 
outros países sobre a 
motricidade orofacial 
e maior intercâmbio 

entre os profissionais da área 
com troca de experiência teóri-
ca e clínica. Acredito que se os 
conselhos de Fonoaudiologia e 
as sociedades de todos os países 
da América do Sul que têm esta 
profissão pudessem criar uma 
reunião científica ao ano, cada 
vez sobre um determinado as-
sunto, como nós fizemos agora 
com a deglutição. Com certeza a 
Fonoaudiologia sairia ganhando 
muito e os pacientes poderiam 
ser beneficiados com a troca de 
informações.

IRENE MARCHESAN 
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E N T R E V I S T A

Jornal do CFFa - Como é o atendi-
mento dos fonoaudiólogos na Ve-
nezuela?
Ana Ilse Arraga Moreno – A atenção 
é realizada em todas as áreas de atu-
ação. Em cada uma delas se atende 
todo tipo de paciente, tanto em am-
bulatório como em hospitalização. As 
áreas mais fortes de atenção são au-
diologia, voz, linguagem e fala. Motri-
cidade oral na área gastroenterológi-
ca, odontológica ou neurológica não 
é muito trabalhada. Em casos como 
estes, sou eu quem realiza e recebe 
pacientes de toda Venezuela. A maior 
concentração de profissionais está na 
capital Caracas. No interior, o número 
de especialistas é muito pequeno, 
chegando a não ter em certos estados 
nenhum profissional para atender as 
pessoas com distúrbios de comuni-
cação. Os terapeutas da linguagem 
trabalham com um médico foniatra 
que faz o diagnóstico e prescreve, sem 
muito critério, o que se deve trabalhar 
na terapia. Temos muitos casos de 
invasão de campo de ação por parte 
dos médicos foniatras, de psicopeda-
gogos e psicólogos. E na área da voz 
há invasão de alguns professores de 
canto. Na Venezuela somos aproxima-
damente 1.400 profissionais formados 
no Instituto Venezuela de Audição 
e de Linguagem. Há um percentual 
muito reduzido de profissionais que 
exercem a profissão, pois o salário é 

baixo, não há ascensão da carreira, 
pois o curso é de três anos e nem há 
políticas que ofereçam condições de 
prosseguir com os estudos.

Jornal do CFFa - Qual a média do 
valor cobrado?
Ana Ilse Arraga Moreno – O valor 
médio cobrado na capital é de 25 
dólares* No interior do país é de 15 
dólares*. É cobrado valor igual a pa-
cientes de seguros particulares e de 
pacientes com convênio. 

Jornal do CFFa - Há atendimento 
fonoaudiológico na rede pública e 
privada? A maioria acontece onde?
Ana Ilse Arraga Moreno – Os cargos 
públicos existem e são insuficientes 
no momento atual, pois não foram 
abertas mais vagas para o trabalho 
na rede pública. Na área particular é 
maior o campo de ação, pois se pode 
trabalhar em consultórios, escolas, em 

conservatórios e escolas de canto ou 
simplesmente atender em domicílio. 
Os terapeutas da linguagem atuam 
majoritariamente na área privada.  

Jornal do CFFa - Qual o principal foco 
desse atendimento? 
Ana Ilse Arraga Moreno – Pela carên-
cia de especialistas somos obrigados 

a trabalhar todas as patologias da 
comunicação. Inclusive existe espe-
cialista  que de manhã trabalha como 
audiologista e à tarde como tera-
peuta da linguagem.  Em instituições 
dedicadas a uma patologia, como a 
de câncer, os terapeutas só atendem 
esse tipo de paciente. 

Jornal do CFFa - Existem protocolos 
nacionais?
Ana Ilse Arraga Moreno – Lamenta-
velmente não possuímos protocolos 
nacionais, pois não há incentivo por 
parte do governo para o instituto 
de fomento à pesquisa, que incen-
tiva o trabalho dentro do país e é 
daí que surgem trabalhos de campo 
interessantes para ser protocolados. 
Atualmente, desde que se incen-
tivou a participação de brasileiros 
para formação de pessoas na Vene-
zuela se usam trabalhos realizados 
por fonoaudiólogos do Brasil, com 
altos graus de excelência segundo 
nosso critério. 

Jornal do CFFa - Existem políticas de 
saúde relacionadas à motricidade 
oral no seu país?
Ana Ilse Arraga Moreno – Não. As-
sim como não existem políticas de 
saúde para nenhuma outra área da 
Fonoaudiologia. 

Jornal do CFFa - Qual a expec-
tativa para os fonoaudiólogos 
com o fomento das atividades do 
Mercosul?
Ana Ilse Arraga Moreno – Para 
nosso país é muito favorável que 
agora estamos dentro do Mercosul, 
pois abre oportunidades acadêmi-
cas, de trabalho, de intercâmbio 
científico, entre outras de caráter 
específico como na área fonoaudio-
lógica, onde poderemos acender 
inclusive com a declaração do Brasil 
sobre o idioma espanhol, onde to-
dos os níveis de ensino devem ter 
este idioma como segunda língua 
e de caráter obrigatório.

V E N E Z U E L A

ANA ILSE ARRAGA MORENO 

Lamentavelmente 

não possuímos 

protocolos 

nacionais, pois 

não há incentivo 

por parte 

do governo

*Tabela de conversão na página 9
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E N T R E V I S T A

P O R T U G A L

Jornal do CFFa - Como é o aten-
dimento dos fonoaudiólogos em 
Portugal?
Margarida Grilo - Em Portugal 
o atendimento é efetuado de 
forma diferenciada e cabe ao 
terapeuta decidir qual a área ou 
as áreas de intervenção terapêu-
tica que considera mais oportuna 
trabalhar. O envio de casos é feito 
entre terapeutas, através do mé-
dico ou pelas escolas.

Jornal do CFFa - Qual a média do 
valor cobrado?
Margarida Grilo - Nas instituições 
públicas se paga a taxa modera-
dora e em consultório particular 
os preços variam entre os 35 e 
45 euros.*

Jornal do CFFa - Há atendimento 
fonoaudiológico na rede pública 

e privada? A maioria acontece 
onde?
Margarida Grilo – Sim, em am-
bas. Nas regiões de Lisboa e Por-
to o atendimento é equilibrado 
entre público e particular. Nas 
restantes regiões do país a oferta 
é muito variável.

Jornal do CFFa - Qual o principal 
foco desse atendimento? 
Margarida Grilo - A queixa pri-
mordial incide sobre as dificulda-
des de linguagem, no entanto, 
começam a existir alguns pedidos 
específicos para voz e para de-
glutição. 

Jornal do CFFa - Existem proto-
colos nacionais?
Margarida Grilo - Sim, mas ape-
nas para as dificuldades de lin-
guagem relacionadas com as ne-

cessidades educativas especiais.

Jornal do CFFa - Existem políticas 
de saúde relacionadas à motrici-
dade oral no seu país?
Margarida Grilo – Não.

MARGARIDA GRILO 

*Tabela de conversão na página 9
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E N T R E V I S T A

C H I L E

Jornal do CFFa - Como é o atendimento 
dos fonoaudiólogos no Chile? 
Yolanda Aybar - Os fonoaudiólogos chi-
lenos estão dedicados a diferentes áreas. 
Em especial na área clínica e na educação. 
No Chile foram criadas há alguns anos, 
escolas de linguagem. Essas escolas não 
podem existir se não contarem com fo-
noaudiólogos. 

Jornal do CFFa - Qual a média do 
valor cobrado?
Yolanda Aybar – Os profissionais da 
área privada cobram a consulta entre 
30 e 40 dólares. Nos convênios com 
as instituições de saúde a consulta é 
de 20 dólares*.

Jornal do CFFa - Há atendimento fono-
audiológico na rede pública e privada? 
A maioria acontece onde?
Yolanda Aybar – A maioria acontece na 
área privada. Uma grande quantidade 
de fonoaudiólogos trabalha nas escolas 
de linguagem. 

Jornal do CFFa - Qual o principal foco 
desse atendimento? 
Yolanda Aybar – Tem se dado grande 
importância à evolução de transtornos 
no jardim de infância e em colégios, 
realizada por fonoaudiólogos, que é 
considerado um profissional preparado 

e capaz para fazer o atendimento de 
todas as alterações. Na área clínica se 
tem dado maior importância a tópicos 
desconhecidos como a disfagia em 
adultos e atendimento a pacientes com 
problemas oncológicos, pacientes com 
seqüelas de câncer, que não vinham com 
muita freqüência. 

Jornal do CFFa - Quais os principais tipos 
de tratamento?
Yolanda Aybar – Os tratamentos são 
diversos e nas diferentes áreas. A tecnolo-
gia está ao alcance de muitos profissionais 
e em diferentes instituições que contam 
com recursos de última geração. 

Jornal do CFFa - Existem protocolos 
nacionais?
Yolanda Aybar – No Chile se usa a mo-
dalidade de comitê, que é uma reunião 
transdisciplinar que tem como objetivo 
ajudar de forma integral o paciente. 

Jornal do CFFa - Existem políticas de 
saúde relacionadas à motricidade oral 
no seu país?
Yolanda Aybar – Atualmente está se 
desenvolvendo um grande plano para o 
usuário e dentro deste plano estão sendo  
considerados vários transtornos que se 
abordam de forma integral.

Jornal do CFFa - Qual a expectativa para 
os fonoaudiólogos com o fomento das 
atividades do Mercosul?
Yolanda Aybar – Os fonoaudiólogos do 
Chile buscam ser cada dia mais preparados 
nos diferentes campos. Desta forma, se 
colocam á altura de um bom profissional. 
A internert tem sido um grande avanço 
para essa carreira e outras relacionadas. 
O importante também é ter contato com 
outras realidades e com os parceiros. 
O contato com o mundo inteiro é um 
estímulo para continuar buscando novos 
horizontes profissionais.

YOLANDA AYBAR 

A R G E N T I N A

Jornal do CFFa - Como é o atendimento 
dos fonoaudiólogos na Argentina?
Ana Lia Garretto – Público, por co-
bertura social e privada, dividido em 
especialidades.

Jornal do CFFa - Qual a média do valor 
cobrado?
Ana Lia Garretto – As taxas de cobertura 
de saúde são de aproximadamente 10 dó-
lares. Os privados variam de 8 a 70 dólares* 
por sessão de reeducação. 

Jornal do CFFa - Há atendimento fono-
audiológico na rede pública e privada? A 
maioria acontece onde?
Ana Lia Garretto – Sim. A maioria é pú-
blica. 

Jornal do CFFa - Qual o principal foco desse 
atendimento? 
Ana Lia Garretto – Hospitalar.

Jornal do CFFa - Quais os principais tipos 
de tratamento?
Ana Lia Garretto – Disfagias, afasia, audi-
logia, voz, problemas de aprendizagem, 
terapia miofuncional.

Jornal do CFFa - Existem protocolos na-

cionais no seu país?
Ana Lia Garretto – Não, é igual ao resto 
das áreas incluídas na realidade da política 
de saúde atual. 

Jornal do CFFa - Existem políticas de 
saúde relacionadas à motricidade oral 
no seu país?
Ana Lia Garretto – Não, só em determi-
nados distritos ou algumas instituições 
educativas privadas solicitam avaliação ao 
iniciar a escolaridade. 

Jornal do CFFa - Qual a expectativa para 
os fonoaudiólogos com o fomento das 
atividades do Mercosul?
Ana Lia Garretto – Através do intercâm-
bio de experiências, tal como a realizada 
recentemente e a inclusão e difusão da Fo-
noaudiologia em equipes interdisciplinares 
com outras especialidades da saúde. 

ANA LIA GARRETO

*Tabela de conversão na página 9

*Tabela de conversão na página 9
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Jornal do CFFa - Como é o aten-
dimento dos fonoaudiólogos no 
Peru?
Sharon Toyama – Os fonoaudió-
logos que trabalham em hospitais 
atendem todas as patologias que se 
apresentam. Cada sessão individual 
é de 30 minutos e em grupo é de 
45 a 60 minutos. Na área privada 
as sessões, em geral, são individuais 
de 45 a 60 minutos de duração e 
no consultório ou em domicílio é 
de 60 minutos.

Jornal do CFFa - Qual a média do 
valor cobrado?
Sharon Toyama – Nos hospitais pú-
blicos o valor acordado pelo trabalho 
de 150 horas mensais é de 375 dó-
lares e pode incrementar com horas 
extras. Nas clínicas e em domicílio os 
preços variam entre 8 a 20 dólares 
aproximadamente. 

Jornal do CFFa - Há atendimento 
fonoaudiológico na rede pública 
e privada? A maioria acontece 
onde?
Sharon Toyama – Sim, em am-
bas. A maioria é atendida em 
hospitais públicos, já que em 
nosso país se considera que o 
profissional mais atualizado se 
encontra nessas instituições. 

Jornal do CFFa - Qual o principal 
foco desse atendimento?
Sharon Toyama – Quanto à faixa 
etária em sua maioria são crianças 
menores de 10 anos. Por tipo de 
alteração em sua maioria os aten-
dimentos são em motricidade 
oral e linguagem. 

Jornal do CFFa - Existem protocolos 
nacionais no Peru?
Sharon Toyama – Na atualidade 
tanto os hospitais que pertencem 
à seguridade social como aqueles 
do Ministério da Saúde estão elabo-
rando manuais de normas e proce-
dimentos para cada tipo de atenção 
que requer o paciente assistido nos 
centros hospitalares.

Jornal do CFFa - Existem políticas de 
saúde relacionadas à motricidade 
oral no seu país?
Sharon Toyama – Especificamente 
a motricidade oral não, mas temos 
políticas de atenção integral. 

Jornal do CFFa - Qual a expec-
tativa para os fonoaudiólogos 
com o fomento das atividades 
do Mercosul?

Sharon Toyama – O fomento da ir-
mandade entre os países membros e 
a unificação de instituições que pro-
movem o avanço da carreira profis-
sional. Ao compartilhar experiências 
investigativas sobre as diversas abor-
dagens realizadas, enriquecendo a si 
e a todos os profissionais dos países 
membros do Mercosul. 

P E R U

SAHRON TOYAMA

E N T R E V I S T A

TABELA DE CONVERSÃO
14/09/05

1 DÓLAR = R$ 2,30
1 EURO = R$ 2,88
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M E R C O S U L

O governo brasileiro vem realizando 
uma série de esforços para fortalecer o 
Mercosul, considerado o mais importan-
te projeto de política externa do Brasil. 
Desde que foi assinado o Tratado de 
Assunção, há 14 anos, o Mercosul repre-
senta um agrupamento regional econo-
micamente crescente e politicamente 
estável, que tem sabido aproveitar os 
ensinamentos e as oportunidades da glo-
balização e tem atraído, cada vez mais, 
o interesse de todo o mundo. 

Apoiadas nessa perspectiva, as esco-
las de ensino médio de todo o país serão 
obrigadas a oferecer língua espanhola 
dentro do horário regular, porém a 
matrícula do aluno será opcional. Para 
o ensino fundamental, a inclusão da 
língua espanhola no currículo será facul-
tada a partir da 5ª série. É o que prevê 
o Projeto de Lei (PL) aprovado no dia 
7 de julho pelo Congresso Nacional. O 
PL nº 3.987/00 do deputado Átila Lira 
(PSDB-PI) determina que escolas públi-
cas e privadas ofereçam a disciplina e 
foi aprovado com as emendas recebidas 
pelos deputados em 2003. 

Segundo o titular da Secretaria de 
Educação Básica, Francisco das Chagas 
Fernandes, a medida vai contribuir para 
estreitar os laços culturais do Brasil com 
os demais países da América Latina, 
que já é uma orientação do Governo 
Federal. “Existe uma tendência mundial 
em busca da integração econômica, na 
qual o domínio da língua oficial dos 
países com quem nos relacionamos é 
muito importante”.

O CFFa é um dos membros do gru-
po de trabalho (SGT 11) do Mercosul, 
representado pela fonoaudióloga Mi-
cheline Reinaldi, assessora da diretoria 
do conselho. O CFFa solicitou uma vaga 
para os sindicatos de Fonoaudiologia 
no Fórum Permanente do Mercosul, 
que é representado pela fonoaudióloga 
Hyrana Frota, atual presidente do Sindi-
cato dos Fonoaudiólogos do Estado do 
Ceára (Sindfono). O Conselho Federal de 
Fonoaudiologia está atento e participa 
ativamente das discussões sobre profis-
são e mercado de trabalho no Mercosul. 
Atualmente, o grupo discute e realiza 
levantamento dos profissionais da área 
de saúde no Brasil e em outros quatro pa-
íses. O grupo é dividido em três grandes 
temas de trabalho: formação profissional, 
regulamentação do trabalho e estrutura 
organizativa do setor de saúde.

Em 2002, o CFFa editou a resolução 
nº 290, que dispõe sobre a inscrição dos 
fonoaudiólogos estrangeiros (leia no en-
dereço www.fonoaudiologia.org.br).

No dia 10 de setembro, por iniciativa 
do Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
o SGT 11 se reuniu em busca de dados 
para fundamentar o trabalho, na sede 
da A.S.A.L.F.A. em Buenos Aires (Argen-
tina), foi realizada uma reunião com os 
representantes da Comissão Integrada 
da Fonoaudiologia no Mercosul (CI-
FOMS): Asociación de Fonoaudiologia 
del Uruguay (A. de F.U.); Sociedade Pa-
raguaya de Fonoaudiologia; A.S.A.L.F.A.; 
Federación Argentina de Associaciones e 
Colégios de Fonoaudiólogos (FACAF); e 

CFFa PARTICIPA DE
REUNIÃO NA ARGENTINA

o Conselho Federal de Fonoaudiologia 
(Brasil), que foi  representado pela fo-
noaudióloga Giselle de Paula Teixeira, 
presidente da Comissão do Mercosul do 
CFFa. Durante o evento, o grupo discutiu 
os seguintes assuntos:

. Informes e atualização sobre o exer-
cício profissional da Fonoaudiologia nos 
Estados parte;

. Levantamento de políticas da pro-
fissão de Fonoaudiologia;

. Levantamento dos dados estatísticos 
a respeito do número de profissionais 
atuantes, tipo de formação, número de 
escolas formadoras e número de forman-
dos/ano;

. Identidade Profissional da Fonoau-
diologia no Mercosul (pré-requisitos para 
atuação profissional, estudos epidemio-
lógicos, titulações e outros).

A comissão deliberou que para o 
exercício profissional da Fonoaudiologia 
no Mercosul recomenda-se a conclusão 
do curso universitário, com carga horária 
mínima estabelecida, e que o título uni-
versitário de licenciatura, concedido no 
Uruguai e Argentina, equivale ao título 
de fonoaudiólogo do Brasil.

O grupo apoiou e parabenizou a 
representante pela criação do 1º curso 
de graduação em Fonoaudiologia, em 
Assunção (Paraguai). Iniciou-se o estudo 
da equiparação dos títulos habilitantes 
profissionais e o currículo mínimo comum 
para graduação em Fonoaudiologia.

A próxima reunião deverá ocorrer 
em seis meses para dar continuidade á 
análise e assinalando as convergências 
para proporcionar o pleno exercício 
profissional da Fonoaudiologia nos 
Estados parte.

Giselle na Sede da A.S.A.L.F.A.

Ruth Bentancour(Uruguai), Rosa D. de Mondschien(Argentina), Nora Neustadt de 
Kohan(Argentina), Giselle de Paula Teixeira(Brasil), Angela Elvira Villagra de Cerna(Paraguai) 
e Carmen Caligari(Uruguai)

Contribuição: 
Ministério da Educação.
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A Atenção Básica deve cumprir o 
papel de “uma das portas de en-
trada mais importantes do SUS”, 

e atender 80% dos problemas de saúde 
da população. O restante cabe à rede 
hospitalar. “Confere à Atenção Básica, 
três importantes funções: a) promoção da 
saúde - ações preventivas num determina-
do território, buscando melhorar a quali-
dade  de vida de um grupo populacional, 
diminuindo o risco e a vulnerabilidade 
do adoecer e aumentando o potencial 
de defesa da população. b) acolhimento 
da demanda - busca ativa, com avaliação 
de vulnerabilidade, atendendo as neces-
sidades da população no momento da 
demanda. c) clínica reformulada e amplia-
da – hoje pode-se afirmar que o trabalho 
em saúde está reduzido a sintomas e 
doenças, para avaliar um mal ou curá-
lo”(Gastão Wagner - revista RADES - julho 
de 2005). Na clínica ampliada, o objetivo 
não é só o diagnóstico, mas sobretudo, 
entender e formular poli’ticas de saúde 
para a população, aumentando a eficácia 
nas intervenções clínicas e analisando os 
aspectos subjetivos de cada sujeito. O 
objetivo deste novo conceito de clínica é 
o de produzir saúde e ampliar o grau de 
autonomia dos sujeitos.

Pensando em estender a assistência 
aos sujeitos, o Ministério da Saúde editou 
a Portaria nº 1065/GM, de 4 de julho de 
2005, em seu Art. 3 define o Núcleo de 
Atenção Integral na Saúde da Família 
(NAISF), em quatro modalidades - I) 
alimentação/nutrição e atividade fisíca; 
II) Atividade fisíca; III) saúde mental; 
IV) reabilitação – dessas modalidades, a 
Fonoaudiologia estar prevista apenas na 
reabilitação. 

A implantação dos Núcleos ficará a 
critério dos gestores, “sendo assim, esse 
é o momento de mostrarmos a impor-

tância da fonoaudiologia, apresentando 
não apenas propostas de trabalho mas 
resultados dos vários serviços fonoau-
diológicos em Estratégia de Saúde da 
Família nos diversos municípios do país. 
Devemos também discutir nossas ações e, 
nos organizarmos em visitas às prefeituras 
com intuito de mostrar a necessidade 
da inserção do profissional”, afirma Ana 
Elvira Barata, presidente da Comissão de 
Saúde do CFFa. O Ministério da Saúde 
solicitou auxilio na formulação do manual 
de ações da fonoaudiologia na Atenção 
Básica, “informação é tudo, apenas assim 
faremos parte na integralidade da assis-
tência à saúde”, explica Maria Thereza 
Rezende, presidente do CFFa. 

A criação dos núcleos foi uma vitória 
conquistada e construída na 12ª Confe-
rência Nacional de Saúde, principalmente 
por usuários que desejavam ter acesso 
às ações de prevenção, promoção e 
reabilitação na Atenção Básica. Maria 
Thereza lamenta a pouca participação 

do fonoaudiólogo nas discussões munici-
pais e estaduais, o que enfraquece a luta 
dos profissionais e não garante todas as 
vitórias desejadas.

A proposta dos núcleos é audaciosa, 
mas não contempla a necessidade do usu-
ário na integralidade, já que é pequeno 
o número de profissionais nas equipes e 
sem obrigatoriedade da inclusão de dife-
rentes áreas. Os conselheiros do CFFa têm 
participado de debates, visitado equipes 
técnicas dos ministérios e entregue docu-
mentos que demonstram a importância 
da inclusão do profissional fonoaudiólogo 
favorecendo, assim, a integral assistência 
ao usuário. Recentemente, o conselho en-
tregou documento a Dra. Sheila Miranda 
da Silva, coordenadora da área técnica 
da Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Ministério da Saúde. Em sete páginas, 
o conselho descaracteriza a atividade 
do profissional fonoaudiólogo somente 
como especialista, exemplificando algu-
mas das contribuições e necessidades do 
mesmo estar na Atenção Básica. 

Como existe a preocupação o Go-
verno Federal de que a saúde deixe de 
ser vista simplesmente como ausência 
de doença e assuma um caráter mais 
abrangente, o CFFa mostra que o fono-
audiólogo é um profissional vital para as 
equipes, pois a comunicação é condição 
primordial para a inserção do homem 
na sociedade, que permeia todas as re-
lações, propicia a participação social, a 
aprendizagem e contribui para a integri-
dade emocional. “O Conselho Federal de 
Fonoaudiologia continuará lutando pela 
saúde integral, equânime, onde todos 
possam ter acesso às ações de saúde 
em sua universalidade. Acreditamos que 
o NAISF será um grande avanço dessa 
luta desde que faça sua real função de 
acessibilidade”, afirma Ana Elvira.

CFFa LUTA PELA INCLUSÃO 
DO FONOAUDIÓLOGO NA 

ATENÇÃO BÁSICA

A T E N Ç Ã O  B Á S I C A
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A T E N Ç Ã O  B Á S I C A

Sheila Miranda da Silva, coordenadora 
da área técnica de Saúde da Pessoa com 
Deficiência do Ministério da Saúde

O que são os núcleos integrais? 

Um dos principais desafios para a qualifi-

cação da saúde da família é a necessidade de 

avançar na integralidade e na resolubilidade da 

atenção. A partir da experiência do programa 

Saúde da Família e dos agentes comunitários, 

o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 

1065/GM, de 4 de julho de 2005, que cria os 

Núcleos de Atenção Integral na Saúde da Famí-

lia (NAISF), com o objetivo de avançar na qua-

lificação do trabalho das equipes, efetivando 

ações integrais que vão da promoção à saúde 

à reabilitação. O município pode implantar os 

núcleos com todas as modalidades (integral), 

ou optar por algumas delas, de acordo com as 

necessidades de saúde locais. 

E os recursos?

O MS irá disponibilizar recursos financeiros 

para a implementação e funcionamento dos 

núcleos, sendo de responsabilidade dos muni-

cípios elaborarem a proposta de implantação, 

acompanhamento e avaliação, garantindo 

recursos para a adequação física e compra de 

materiais necessários para a realização das ati-

vidades. Cabe ainda ao ministério e Secretarias 

de Saúde assessorar, acompanhar e avaliar os 

núcleos.

Como os núcleos se inserem na Atenção 

à Saúde das Pessoas com Deficiência? Qual a 

sua importância? 

A inclusão da reabilitação como modali-

dade de núcleo ou compondo a modalidade 

integral é uma conquista muito importante, 

na medida em que vem dar suporte e incentivo 

para a organização das ações de reabilitação 

na atenção básica. 

Como o fonoaudiólogo se insere nessa 

nova proposta?

Nas diretrizes definidas pelo ministério o   

fonoaudiólogo está inserido na modalidade 

reabilitação. Quando o gestor municipal optar 

pela implantação isolada dessa modalidade é 

sugerido uma equipe completa com fisiotera-

peuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 

assistente social. Quando a equipe não for com-

pleta, deve ter no mínimo dois profissionais, 

sendo obrigatória à presença do fisioterapeuta 

e de mais um dos outros profissionais. Os muni-

cípios devem elaborar uma proposta de implan-

tação dos núcleos conforme suas necessidades 

locais. A opção pelos profissionais da equipe é 

de responsabilidade do gestor local.      

Qual o próximo passo?

Será a publicação da normatização relativa 

ao financiamento e operacionalização dos 

núcleos. A proposta está em fase de pactua-

ção no MS. Será elaborado material técnico e 

instrucional sobre a temática, a serem publi-

cados pelo ministério, na série “Cadernos da 

Atenção Básica”.

PING PONG

O P I N I Ã O

O Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência foi oficialmente 
criado em 14/07/2005, pela Lei nº 11.133. 
Porém, desde 1982, foi instituído pelo 
movimento social em encontro nacional 
com todas as entidades nacionais repre-
sentativas de pessoas portadoras com 
deficiência. Foi escolhido o dia 21 de 

setembro pela proximidade com a pri-
mavera e o dia da árvore numa represen-
tação do nascimento das reivindicações 
de cidadania e participação plena em 
igualdade de condições. 

Analisando historicamente, pode-se 
dizer que a sociedade mudou signifi-
cativamente sua visão da pessoa com 
deficiência: do extermínio à integração, 
passando por uma escala na segregação; 
da “exposição” das crianças gregas à ten-
tativa de oferecimento de oportunidades 
iguais, passando pelo “asilismo”.  

Com o avanço da ciência e o aumento 
da sobrevida, a sociedade suportou a 
deficiência desde que confinada longe de 
seus olhos (asilismo) e as pessoas que se 
dedicavam a ajudar essas pessoas ficavam 
envolvidas por uma aura mística. Essa é 
a raiz do assistencialismo e, ainda hoje, 
impregna a visão da sociedade, fortale-
cendo as ligações com a caridade e ações 
de proteção ou repulsa. 

A ONU (Organização das Nações 

Unidas) aprovou no ano de 1975 a Decla-
ração dos Direitos das Pessoas Deficientes 
e, em 1981, o Ano Internacional da Pes-
soa Deficiente com o tema “Participação 
plena e igualdade”.

No Brasil, com a abertura do regime 
político, começam a surgir os movimentos 
sociais das pessoas com deficiência que 
passam a manifestar-se sem interlocu-
tores intermediários - anteriormente 
eram tutelados por instituições de pais 
e/ou profissionais - reivindicando, inicial-
mente, por integração social. Surgem as 
entidades de deficientes físicos, visuais, 
auditivo e que se propõem a mostrar 
a necessidade de vencer o estereótipo 
do coitado, da vítima e do super-herói, 
substituindo-o pelo respeito às necessi-
dades diferenciadas para que a pessoa 
com deficiência possa exercer seu papel 
na sociedade como cidadã, surgindo a 
inclusão social.

As lutas atuais continuam no sentido 
de eliminar a discriminação, as barreiras 

Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Defi ciência 

Márcia Fátima Folador, fonoaudióloga do Centro de Reabilitação Integral Dom 
Aquino Correa - SUS (MT),  e professora na UNIVAG, Várzea Grande (MT)

Ana Elvira e Márcia Folador
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 PL 5429/2005 (PLS 360/04), 
institui o dia Nacional do Fonoau-
diólogo. Autoria do senador João 
Ribeiro (PL-TO). Já foi aprovado no 
Senado. Está na Câmara, na Comissão 
de Educação. A relatora é a deputada 
Elaine Costa (PTB-RJ). 

 PL 5849/05 (PLS 122/05), re-
fere-se à criação do Dia Nacional da 
Voz. Foi remetido para a Comissão 
de Educação da Câmara, depois de 
aprovado no Senado. É de autoria do 
senador Tião Viana (PT-AC).

 PL 2192/03 sobre a jornada de 

trabalho do fonoaudiólogo de no 
máximo 30 horas semanais. Acrescen-
ta o § 2º ao Art. 1º da Lei 6965/81. O 
autor é o deputado Carlos Sampaio 
(PSDB/SP). Aprovado parecer na Co-
missão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) pelas 30 horas semanais acres-
centando dispositivo que impede a 
redução salarial. Está na Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP).

 PL 4293/01 modifica o art. 
282 do decreto-lei 2.848 de 1940, 
incluindo a profissão de veterinário 

no dispositivo referente ao exercício 
ilegal da profissão, do Código Penal. 
O autor é o deputado Carlos Batata 
(PSDB-PE). Encontra-se na Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) 
com deputado Ibrahim Abi-Ackel 
(PP-MG). Apensado o PL 5265/01 
da deputada Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), inclui as profissões de 
fisioterapeuta, psicólogo, médico 
veterinário, terapeuta ocupacional 
e fonoaudiólogo no dispositivo refe-
rente ao exercício ilegal da profissão, 
do Código Penal.

arquitetônicas, sociais, culturais e pesso-
ais; garantir a equiparação de oportuni-
dades, a acessibilidade, o acesso à escola, 
ao trabalho, ao lazer e à afetividade.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência pode ser 
também um instrumento para nós, 
profissionais de saúde, refletirmos a 
nossa postura diante da pessoa com 

deficiência. A deficiência secundária 
está ligada intimamente à leitura social 
que é feita da diferença da pessoa com 
deficiência em relação às outras, o que 
pode impedir o desenvolvimento do 
cidadão, devido a atitudes, preconceitos 
e estereótipos. Nesse sentido, nós, pro-
fissionais, temos um importante papel 
na mudança desses conceitos.

“Dia Nacional de Luta – essa matéria 
não poderia ter sido escrita por outra pes-
soa que não a nossa querida, batalhadora, 
vibrante em sua luta diária pelos seus 
direitos de cidadã e profissional da área 
da saúde, fonoaudióloga Márcia Fátima 
Folador. Parabéns !”

Ana Elvira Barata, presidente da Co-
missão de Saúde do CFFa

P R O J E T O S  D E  L E I

S A I U  N A  I M P R E N S A

PROGRAMA DO RATINHO
Foi ao ar dia 12/9, pelo SBT, o 

programa sobre a gagueira. Foi 
ouvida a fonoaudióloga Ignês Maia 
Ribeiro, do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 2ª região, alertando 
para a procura de profissionais sérios, 
competentes e especializados, frisan-
do que não existem curas milagrosas 
para a gagueira. 

Falou-se das entidades sérias, 
como a Abra Gagueira. Mais uma 
vitória da Fonoaudiologia.

PARÁ
O jornal da Casa trouxe matéria 

sobre a contribuição da Fonoaudio-
logia para manter crianças na esco-
la. Está tramitando na Assembléia 
Legislativa do Estado projeto da 
deputada Suzana Lobão (PMDB) que 
obriga o trabalho de profissional em 
Fonoaudiologia nas escolas sedes e 
nas unidades regionais de saúde do 
Estado do Pará. A notícia foi enca-
minhada pela conselheira do CFFa, 
Márcia Salomão. 

HOMENAGEM
Matéria sobre o professor Mauro 

Spinelli no dia 25/7 nos canais 11 da 
NET e 71 da TVA.

VOZ
As fononaudiologas Jane Katia e 

Monica Krieger, do Centro de Voz de 
Brasília, deram entrevista sobre dicas 
de voz para o jonais Lago Noticias e 
Jornal Coletivo.
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C A P A

BEM-VINDO AO MUNDO DA EQUOTERAPIA
Um consultório ao ar livre. Essa é 

a primeira impressão de quem 
vai a uma sessão de equoterapia. 

Brincadeiras e liberdade se misturam 
com um conjunto de práticas sérias para 
estimular a comunicação e tratar seus 
distúrbios. Cada vez mais cresce o nú-
mero de fonoaudiólogos que descobre 
a importância do trabalho em equipes 
interdisciplinares e aumenta o mercado 
para quem procura novas formas de pra-
ticar a Fonoaudiologia. O mercado cresce 
na iniciativa privada e em programas de 
saúde pública.

A equoterapia, método terapêutico e 
educacional que utiliza o cavalo dentro 
de uma abordagem interdisciplinar nas 
áreas de saúde, educação e equitação, 
tem sido utilizada com eficiência para 
o desenvolvimento biopsicossocial de 
pessoas portadoras de deficiência ou de 
necessidades especiais. 

Os fonoaudiólogos reconhecem que 
a terapia é nova no Brasil e acreditam 
que a sociedade tem muito a ganhar em 
qualidade de vida com o desenvolvimen-
to da equoterapia. 

Razão e coração 
A fonoaudióloga Simone Freitas 

Municipal de Saúde de Chapecó. Apai-
xonada pela profissão, resolveu aliar seu 
conhecimento profissional às técnicas de 
equoterapia para cuidar do afilhado que 
é portador de paralisia cerebral. “Ele foi 
o responsável por tudo isso e observo 
como a equoterapia tem sido uma ex-
celente forma de estímulo à linguagem 
e à comunicação”, explica. 

Para Simone, o mais interessante 
na equoterapia é que o fonoaudiólogo 
pode utilizar as técnicas realizadas den-
tro do consultório com a vantagem de 
estimular a atividade cerebral de forma 
mais abrangente. 

O desafio para os fonoaudiólogos 
é, cada vez mais, explorar as formas de 
contribuição entre a Fonoaudiologia e a 
equoterapia, através de uma estimulação 
global. Segundo Simone, o fonoaudiólo-
go não tem o hábito de publicar estudos, 
deixando as contribuições mais de forma 
empírica do que científica. Já a fonoau-
dióloga Wanessa Karla dos Santos Alves 
(CRFa 8384/AL) está terminando um 
trabalho científico na área, que tem o 
objetivo de mostrar o perfil fonoaudioló-
gico dos portadores de paralisia cerebral 
atendidos na Associação de Equoterapia 
de Alagoas.

 “Ainda não existe comprovação 
científica que a equoterapia aliada à 
fonoaudiologia garante melhora ou cura 
do paciente, porém há vários estudos na 
área da equoterapia que mostram que 
o cavalo apresenta um movimento tridi-
mensional (semelhante ao andar do ser 

(CRFa 5770/SC) é presidente da Asso-
ciação de Fonoaudiologia do Oeste de 
Santa Catarina e membro do Conselho 

humano) que influencia diretamente em 
músculos, controle postural, músculos 
da cavidade oral, músculos da laringe e 
da respiração, favorecendo na adequa-
ção do tônus, postura, sensibilidade, 
propriocepção e respiração, oferecendo 
ao cérebro uma descarga elétrica muito 
forte (aumento da adrenalina), tornando 
o paciente apto a receber novas inter-
venções como, por exemplo, a terapia 
fonoaudiológica”, explica Wanessa. 

“Apesar da falta de pesquisas no Bra-
sil a Associação Nacional de Equoterapia 
(Ande) dispõe de dados estatísticos que 
são desenvolvidos na própria entidade 
e cada centro é responsável em enviar 
dados. Hoje existem valiosas pesquisas 
na área, inclusive com dados estatísticos, 
desenvolvidas em centros que realizam 
esses trabalhos, que são apresentados e 
publicados em anais e em congressos. Em 
2004 foi realizado o III Congresso Nacio-
nal de Equoterapia e o I Ibero-americano 
em Salvador”, explica Iana Maria Costa 
de Alencar Lima (CRFa 7827/PB), que 
trabalha no Centro de Equoterapia da 
Paraíba (Cenep). 

“Antes de Cristo já se falava nos be-
nefícios da equitação. Durante séculos 
o conceito foi evoluindo até que o pes-
quisador Samuel T. Quelmalz publicou 
a obra “A saúde através da equitação” 
onde se encontra a primeira referência 
ao movimento tridimensional do cavalo. 
No decorrer dos séculos, diversos artigos, 
livros e teses foram publicados no exte-
rior reafirmando os conceitos originais”, 
defende Débora Faria (CRFa 8529/RN), 
sócia-proprietária do Centro de Equote-
rapia do Rio Grande do Norte (Cern). 

As conquistas dos fonoaudiólogos na 
área são muitas. Inclusive, a garantia do 
fonoaudiólogo na equipe multidiscipli-
nar que trabalha com a equoterapia nos 
centros é uma delas, pois a Ande exige 
apenas um equitador, um fisioterapeuta 
e um profissional da área de educação na 
equipe. A presença do fonoaudiólogo é 
uma prova da força da Fonoaudiologia 
e da luta de seus profissionais. 

Desafios do presente
Com pós-graduação em Motricidade 

WANESSA KARLA DOS SANTOS ALVES

SIMONE FREITAS
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C A P A

BEM-VINDO AO MUNDO DA EQUOTERAPIA

EQUOTERAPIA NO SUS
O CFFa acompanha a tramitação do PL 5.499/2005, que acrescenta pará-

grafo único ao art. 18 da Lei nº 7.853/89 - que dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência - para tornar disponível a equoterapia no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. É de autoria da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO). Foi 
aprovado no Senado e está na Comissão de Seguridade Social e Família da 
Câmara. A relatora é a deputada Maninha (PT-DF). 

Oral, a fonoaudióloga Caroline Fonseca 
Gayão (CRFa 6580/PE) trabalha desde 
2001 na Associação de Assistência à 
Criança Deficiente (AACD) de Pernam-
buco. Para ela um dos maiores desafios 
do fonoaudiólogo é adaptar os conhe-
cimentos de sua área com os da equo-
terapia, proporcionando ao praticante 
uma terapia prazerosa e motivada, em 
um ambiente diferenciado.  

A tarefa é facilitada porque há in-
teração entre o praticante, o cavalo e o 
meio. Isso permite a melhora nos proces-

sos de comunicação, o ganho postural e 
também de auto-estima. “É importante 
o fonoaudiólogo ter em mente que 
deve manter a consciência do papel 
coadjuvante na prática interdisciplinar 
do processo equoterápico como também 
fazer a interação com a Fonoaudiologia 
convencional”, orienta Caroline. 

Para Caroline as perspectivas são 
grandes já que a área é tão nova. A 
equoterapia foi reconhecida em 1997 no 
Brasil. “A demanda é cada vez maior”, 
comemora. 

“Temos na equoterapia um ambiente 
muito rico. Isto nos dá a possibilidade de 
atuar em várias áreas como linguagem, 
voz, audição e motricidade oral”, explica 
a fonoaudióloga Renata Ribeiro Macha-
do (CRFa 0953/GO) que trabalha desde 
2003 com a equoterapia no Centro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique 
Santillo (Crer),  em Goiânia.

“A Equoterapia é uma prática te-
rapêutica nova no Brasil, tendo ainda 
muito a ser descoberta e discutida. É 
um campo aberto e promissor, pouco 
divulgado e difundido. Nos últimos anos, 
houve um maior interesse dos profissio-
nais da Fonoaudiologia, principalmente 
pelos fonoaudiólogos que buscam uma 
atuação interdisciplinar e não habitual”, 
explica a fonoaudiólogoa Alice Izidoro 
(CRFa 4443/ES). 

Para a fonoaudióloga Claudia da 
Costa Mota (CRFa 8186/SP), proprietária 
do Centro Qualivida, a Fonoaudiologia 
não pode ser inserida na equoterapia de 
forma simplista ou banalizada. Cláudia 
pesquisa há algum tempo a identificação 
do papel do fonoaudiólogo no trabalho 
com a equoterapia e construiu o Progra-
ma de Atendimento Equoterápico nos 
Distúrbios da Aprendizagem (Paeda). “O 
objetivo do Paeda é fornecer estratégias 
específicas na equoterapia que desen-

volvam as competências e habilidades 
que estão na base da aprendizagem. 
Não é um livro de receitas prontas e 
sim o estímulo ao questionamento do 
profissional”, avalia. 

Claudia profissionalizou sua atividade 
e transformou um centro de equoterapia 
em uma atividade lucrativa. A pesquisa 
começou em 2004 quando sua equipe de 
trabalho visitou aproximadamente dez 
centros de equoterapia no interior de 
São Paulo. Todos, sem exceção, trabalha-
vam de maneira informal com profissio-
nais liberais que se reuniam uma vez por 
semana para a realização da equoterapia 
voluntariamente. A maioria não tinha 
retorno financeiro com a atividade. 

“Atualmente minha atividade prin-
cipal e de minha sócia Ute Hesse - psicó-
loga e equitadora, que investe em sua 
capacitação profissional na Alemanha 
- é a equoterapia. A conquista do espaço 
como profissionais, eu fonoaudióloga e 
Ute psicóloga, vem através de estudos 
e pesquisas que estamos realizando. Se 
o profissional não tiver visão empreen-
dedora, ele não consegue estruturar 
um centro com todas as suas demandas 
administrativas”, ensina.

ALICE IZIDORO

UTE HESSE E CLAUDIA DA COSTA MOTA

RENATA RIBEIRO MACHADO
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POR DENTRO 
DA HISTÓRIA

C A P A

A utilização da ati-
vidade eqüestre 
como reeducação 

psicomotora não é uma 
abordagem recente. As 
primeiras referências so-
bre a prática da equi-
tação e seus benefícios 
para a saúde constam de 
458 a 370 a.C., no “Livro 
das Dietas”, de Hipócra-
tes. 

Em 1965, na França, 
a equoterapia tornou-se 
matéria didática univer-
sitária (Salpentiére) e é 
também na França que 
foi defendida a primeira 
tese de doutorado em 
medicina sobre equotera-
pia (1972). Nesta época já 
existiam, no Brasil, os pri-
meiros experimentos em 
equoterapia, introduzida 
em 1971 pela médica Ga-
briele Walter. Em 1988, 
militares de Brasília fize-
ram a primeira viagem 
de estudo à Europa para 
aprofundar o conheci-
mento sobre equoterapia 
e, em 1989, aconteceu a 
fundação da Associação 
Nacional de equoterapia 
(Ande-Brasil) e, em 1997, 
o Conselho Federal de 
Medicina reconheceu a 
equoterapia como práti-
ca terapêutica. 

A associação desen-
volveu sua doutrina, ini-
cialmente, baseada em 

pesquisas em conjunto 
com o Hospital Sarah Ku-
bitschek. Hoje constam 
cerca de 200 centros de 
equoterapia em ativida-
de no país. 

O nome equoterapia 
foi criado pela Ande, po-
dendo ser utilizado ape-
nas com sua autorização. 
Juliana Generoso Lusto-
sa, fonoaudióloga que 
trabalha na Ande, explica 
que há três programas 
básicos na equoterapia: 
hipoterapia, educação e 
reeducação e pré-esporti-
vo, variando o tempo de 
duração da sessão de 30 
minutos a uma hora con-
forme cada programa. 
“A equoterapia passa por 
uma transição do empíri-
co para a comprovação 
científica, incluindo neste 
contexto a Fonoaudio-
logia. Os estudos ainda 
estão sendo desenvolvi-
dos, principalmente, re-
lacionados à motricidade 
orofacial”, afirma.            

Contribuição: 
Ande Brasil e Cláudia 

da Costa Mota

Visite o site 
www.equoterapia.org.br, tire 

dúvidas sobre o assunto e 
veja se há um centro bem 

perto de você. 

Sílvio de Lima Silva Júnior, 
seis anos, tem Síndrome de 
Down. Com quatro anos 
seu tratamento ganhou o 
reforço da equoterapia. Du-
rante dois anos teve acom-
panhamento. Para a mãe 
Gilvania Mendes Pereira, 
Sílvio se tornou uma criança 
mais ativa e adquiriu melhor 
desenvolvimento em sua 
linguagem e comunicação. 
A equoterapia foi respon-
sável pelo fim das crises de 
bronquite asmática. 

Renata de Campos co-
memora com entusiasmo o 
progresso de Larissa Ábre-
ga Barbosa, de três anos. 
Com baixa força muscular, 
Larissa começou a praticar 
equoterapia com um ano 
e oito meses, e após dois 
anos é uma criança com 
uma vida em família muito 
mais intensa, com melhora 
do equilíbrio, da postura do 
fortalecimento muscular. 

Pedro Martins Albernaz 
é uma criança autista. Com 
sete anos, sendo três deles 
dedicados à equoterapia, os 
pais afirmam que se tornou 
uma criança mais afetuosa 
com a família e concentra-
da nas atividades que de-
senvolve. O sono também 
melhorou. Vítima constante 
de insônia, a equoterapia 
ajudou a superar mais essa 
dificuldade. A mãe Patrícia 
Martins Albernaz agradece 
o trabalho da Ande-Brasil e 
aconselha outros pais a visi-
tar a associação e verificar o 
trabalho realizado.

EU VIVI
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A equoterapia figura entre 
as modalidades de terapias 
alternativas mais recentes 
na Fonoaudiologia. Indicada 
para tratamento de pacientes 
com necessidades educacionais 
especiais, como Down, PC, 
autismo e outros. Encontra-se 
na internet alguns sítios, com 
informações referentes a esta 
modalidade. No entanto, não 
encontramos nos links pesqui-
sados, artigos ou referências 
a comprovações científicas 
da utilização deste tipo de 
terapia.

Para informações mais ge-
rais, como explicações sobre o 
que é a equoterapia, histórico, 
assim como  o porquê de se uti-
lizar o cavalo, quais suas indica-
ções e benefícios consulte:

http://www.equo.com.br; 
http://www.ecof.org.br/des-

taques/down/equote.htm ; 
http://www.defnet.org.br/
pctrat2d.htm 

No sítio mantido pela As-
sociação Nacional de Equote-
rapia acesse as publicações: 
http://www.equoterapia.org.
br/publicacoes.html e leia um 
artigo sobre a aplicação nos 
distúrbios do equilíbrio. Acesse 
o índice da revista eletrônica, 
com vários artigos:  http://
www.equoterapia.org.br/ma-
terias.html entre os quais: 
equoterapia, uma proposta 
pedagógica, veja o resumo em: 
http://www.equoterapia.org.
br/materia04.html e equotera-
pia versus fonoaudiologia: uma 
nova abordagem terapêutica 
para o desenvolvimento da 
linguagem em:  http://www.
equoterapia.org.br/materia11.
html (resumo). 

Há outro sítio com vários 
artigos, na íntegra. Veja a re-
lação em: http://www.equote-
rapia.com.br/artigos.php. Leia 
equoterapia e Fonoaudiologia 
em: http://www.equoterapia.
com.br/artigos/artigo-10.php 
e os benefícios a equoterapia 
para crianças com necessida-
des educativas especiais em: 
http://www.equoterapia.com.
br/artigos/artigo-09.php e ain-
da visão da Fonoaudiologia 
na equoterapia: http://www.
equoterapia.com.br/artigos/
artigo-01.php. Sobre a equo-
terapia no tratamento de 
crianças com necessidades 
especiais, leia reportagem 
sobre trabalho realizado 
na Unesp de Jaboticabal: 
http://proex.reitoria.unesp.
br/edicao52abr2004/mate-
rias/equoterapia.htm

FONO ON-LINE

Equoterapia como 
alternativa de trabalho

Fga Mara Ligia C. Daher Piccarone 
CRF 4703/SP

C A P A
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C F F A  E M  A Ç Ã O

SERVIÇO NACIO-
NAL DE APRENDI-
ZAGEM DA SAÚDE

A Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) realizou dia 30/8 audiência 
pública para debater o projeto de 
lei 131/01 do Senado que cria o 
Serviço da Saúde (SESS) e o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem da 
Saúde (SENASS). Foram ouvidos o 
deputado Rafael Guerra, da Frente 
Parlamentar da Saúde; Cláudio José 
Allgayer, da Confederação Nacional 
da Saúde; José Caetano Rodrigues, 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Saúde (CNTS). O 
CFFa acompanha o debate atento 
e pretende levar a discussão para o 
Fórum das Entidades Nacionais de 
Trabalhadores da Área de Saúde 

Com o objetivo de sensibilizar senado-
res e deputados federais, que participam 
das discussões e posteriormente irão 
votar o projeto de lei que institui o ato 
médico, todos os profissionais de saúde 
não-médicos das redes pública e privada 
estão sendo convocados a paralisar as 
atividades no dia 19 de outubro. O ato 
será nacional. A proposta é interromper 
todo o atendimento, a exceção dos casos 
de urgência e emergência, para alertar os 
pacientes a respeito do PL 025 e da ame-
aça que paira sobre o sistema de saúde 
e demais profissões tão importantes no 
tratamento da saúde do cidadão.

As ameaças contra o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e as profissões não-médicas 
– que a senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) 
havia prometido neutralizar com o sepul-
tamento do Projeto de Lei (PL) 025/2002 
e a elaboração de uma nova proposta de 
regulamentação do exercício da medicina 
– acabam de ganhar contornos ainda 
mais definidos. Relatora da matéria na 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
Lúcia Vânia apresentou à coordenação 
nacional do Movimento de Luta Contra 
o Ato Médico, em reunião no dia 14 de 
setembro, em Brasília, uma minuta de 
substitutivo pior do que o PL 025. 

PARALISAÇÃO CONTRA O 
ATO MÉDICO

Isabel Czepak, assessora de 
comunicação do CRO-GO

Durante a reunião, a senadora solici-
tou que o movimento avaliasse a minuta 
e apresentasse uma contraproposta, 
para ser discutida em um encontro com 
a representação médica. A proposta 
será entregue à senadora no dia 19 de 
outubro durante a paralisação nacional, 
em Brasília. Uma caravana está sendo 
organizada pelas entidades de Goiás para 
engrossar a manifestação.

Baseado no PLS 268, de autoria 
do senador Benício Sampaio – que 
inclusive já foi rejeitado anteriormente 
na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) – o substitutivo mantém todas as 
incoerências legais da matéria anterior 
e ainda ressuscita outras, que já haviam 
sido derrubadas nestes três anos de tra-
mitação da proposta de regulamentação 
no Senado. Além disso, é praticamente 
a cópia de um documento apresentado 
à senadora pelos médicos no último en-
contro dela com a categoria. 

No dia 15 de setembro, na sede do 

Conselho Regional de Odontologia de 
Goiás (CRO-GO), o movimento contra 
o ato médico se reuniu para discutir 
detalhes da programação, que deverá 
ser intensa e necessita da participação 
de todos os profissionais da área de 
saúde. Estiveram presentes presidentes e 
representantes de sindicatos, associações 
e dos conselhos federais e regionais das 
13 profissões mobilizadas contra a regu-
lamentação proposta pela senadora e 
pelos médicos.

“Representantes de todas as entida-
des devem se organizar e paralisar sua 
área de abrangência. As manifestações 
públicas, do dia 19 de outubro, são a 
oportunidade de conquistarmos o apoio 
da sociedade e, principalmente, de nos-
sos pacientes em defesa das profissões da 
área de saúde. Dessa forma, atingiremos 
a meta de um milhão de assinaturas 
contra esse projeto. Já estamos quase 
lá”, avalia Maria Thereza Rezende, presi-
dente do CFFa e atual coordenadora do 
movimento contra o ato médico.

Evento em Goiânia atrai profissionais 
da área de saúde
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C F F A  E M  A Ç Ã O

REUNIÃO DO 
PLENÁRIO

A cada três meses acontece 
uma sessão ordinária do plenário 
do CFFa. Ela é convocada pelo 
presidente do conselho, respei-
tando o calendário de reuniões 
previamente aprovado. O ple-
nário, constituído pelo conjunto 
dos conselheiros efetivos, é o 
órgão deliberativo e soberano 
dos conselhos de Fonoaudiolo-
gia. Compete ao plenário definir 
os limites de competência do 
exercício profissional na área da 
Fonoaudiologia, entre outros. 
Todas as deliberações são aprova-
das por maioria absoluta. No dia 
15/9 foi realizada nova reunião 
do plenário. 

Os conselhos de classe estão mo-
bilizados para garantir as quatro mil 
horas integralizadas em quatro anos 
para os cursos de educação superior na 
área de saúde. Maria Thereza Rezende, 
presidente do CFFa, participou de duas 
importantes reuniões, em Brasília, para 
discutir o assunto. A primeira foi com 
Nelson Maculan, secretário de Educação 
Superior do Ministério da Educação. 
Nessa reunião, o Fórum dos Conselhos 
Federais da Área de Saúde entregou 
oficialmente os pareceres de todas as 
áreas de saúde, demonstrando que 
nenhum curso ou profissão pode ter 
menos de quatro mil horas. O secretário 
se comprometeu a analisar o material 
com atenção e convidou o CFFa para 
nova reunião, a fim de discutir assuntos 
específicos. 

No dia13/9, o Fórum dos Conselhos 
Profissionais de Saúde se reuniu com 
Marilena Chauí, conselheira do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE), para 
discutir a carga horária de todas as pro-
fissões. Durante a reunião foram feitos 
vários questionamentos sobre o parecer 
contrário do CNE a todo processo de-
mocrático e integral que o Ministério 

CONSELHO PRESSIONA MEC E CNE

SAÚDE DO TRABALHADOR
A conselheira Patrícia Balata participa 

no Centro de Saúde do Trabalhador (Cest) 
de Recife das discussões sobre a voz do 
professor. 

MANUAL DE 
BIOSSEGURANÇA 
A Comissão de Saúde do CFFa e as co-

missões de saúde dos Conselhos Regionais 
estão discutindo e finalizando a redação de 
um manual que vai orientar os fonoaudi-
ólogos quanto às condições de trabalho e 
das diretrizes próprias relacionadas à bios-
segurança. Aguarde, em breve o manual 
estará circulando.

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DOS 
PROCEDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS

O plenário do CFFa está diante de um grande desafio este ano, a criação 
e normatização de um manual de Classificação Brasileira dos Procedimentos 
Fonoaudiológicos. O trabalho está a cargo das comissões de saúde do CFFa e 
dos conselhos regionais. Até o final do ano, os trabalhos estarão concluídos 
e o fonoaudiólogo receberá o manual. “A importância desse tema deve-
se à necessidade de regulamentar e padronizar os nossos procedimentos, 
inclusive quanto ao tempo de atendimento e duração do tratamento, e 
dirigir tal classificação aos órgãos responsáveis pela saúde no país. Não 
há como nos isentarmos da responsabilidade de esclarecer a sociedade, a 
instituição privada, pública e o governo sobre o nosso trabalho e mudarmos 
a imagem de que o atendimento fonoaudiológico é elitizado e sempre a 
longo prazo”, alerta a conselheira Patrícia Balata. Para Nádia Maria Lopes, 
da comissão de Saúde do CFFa, é importante unificar o trabalho e os valores 
da remuneração, o que facilitará muito na discussão e na luta pela inserção 
e reajustes em planos de saúde e para o pagamento de valores únicos. Os 
procedimentos estão no acesso restrito do sítio www.fonoaudiologia.org.
br, para que o fonoaudiólgo dê sugestões até o dia 20/10

TRIAGEM AUDITIVA 
O CFFa participou do II Encontro 

Nacional de Triagem Auditiva Neonatal 
realizado no período de 8 a 10 de setem-
bro nos grupos de trabalho que discutiam 
honorários, cobertura de convênios de 
saúde e políticas públicas; como ouvinte 
nas mesas e no estande com material de 
orientação. As conselheiras Maria Lúcia 
Feitosa e Márcia Gama representaram o 
conselho. O evento foi promovido pelo 
Grupo de Apoio à Triagem Auditiva Neo-
natal Universal (Gatanu).

da Educação fez quando aprovou as 
novas diretrizes em 2001. “Conselhos 
profissionais, docentes, associações, to-
dos participaram e foram referendados 
nas suas diretrizes ampliando a ação e 
formação do profissional. Como o CNE 
vai de encontro à audiência pública que 
convocou em 2003, na qual ouviu as 
profissões e concordou com as quatro 
mil horas”, questionou Maria Thereza 
durante a reunião. A conselheira ficou 
impressionada com o movimento do 
fórum dos conselhos e com as argüições 
extremamente ricas. Marilena Chauí se 
mostrou sensibilizada aos apelos dos 
profissionais. 

Profissionais de saúde reunidos 
com Marilena Chauí
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             D E S T A Q U E

A Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco 
Russo foi escolhida para ocupar o 
posto de editor-at-Large (à distância) 
da revista International Journal of 
Audiology, representando a América 
do Sul. A escolha da professora Iêda 
Russo representou uma conquista im-
portante para a Fonoaudiologia, pois 
é o reconhecimento internacional da 
titulação e atuação profissional dos 
brasileiros. “Também será a primeira 
vez que existirá um membro repre-

sentando o Brasil e toda a América 
Latina”, esclareceu a doutora Iêda. 

Desde 1998 que a Profa. Dra. 
Iêda Russo participa de congressos 
internacionais e em 2002 seu nome 
foi indicado para compor a diretoria 
executiva da International Society of 
Audiology (ISA), cargo que assumiu 
em 2003 e mantém até hoje. É respon-
sável pela indicação e avaliação das 
sociedades afiliadas à ISA. Durante o 
7º Congresso da Federação Européia 
das Sociedades, realizado em Gote-
burg na Suécia, em junho de 2005, o 
nome da professora Iêda foi indicado 
e aprovado por unanimidade. O man-

dato de Iêda é de dois anos, podendo 
ser renovado. 

É uma conquista pessoal e profis-
sional, pois venho lutando desde 1991 
pelo reconhecimento internacional 
da Fonoaudiologia brasileira junto 
a organizações internacionais como 
a American Academy of Audiology, 
American Auditory Society  e a Pan 
American Society of Audiology. Essa é a 
recompensa que recebo por acreditar 
e valorizar minhas raízes, minha for-
mação acadêmica, que em nada deve 
à formação de profissionais interna-
cionais, sendo toda ela conseguida no 
território brasileiro”, comemora.

Fonoaudióloga brasileira 
é eleita editora de 

revista internacional

GAGUEIRA NÃO TEM GRAÇA

Dia 22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Esse ano será 

comemorado com ações dirigidas à população. O tema da campanha é “Gagueira 

não tem graça. Tem tratamento”.   O fonoaudiólogo que quiser realizar eventos 

na sua cidade pode entrar em contato no e-mail ignes@uol.com.br. Confira a pro-

gramação no sítio www.abragagueira.org.br.

Dia 22 de outubro é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Esse ano será 
ALZHEIMER

A Comissão de Seguridade Social 
e Família rejeitou o Projeto de Lei 
3630/04, do deputado Carlos Nader 
(PL-RJ), que estabelece políticas de 
atenção integral no Sistema Único 
de Saúde (SUS) a portadores do mal 
de Alzheimer. O relator do projeto, 
deputado José Linhares (PP-CE), 
recomendou sua rejeição alegando 
que a Constituição já prevê o acesso 
universal aos serviços públicos de 
saúde. O Ministério da Saúde editou 
portaria que cria o Programa de 
Assistência aos Portadores da Doen-
ça de Alzheimer, responsável pelo 
diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento de pacientes, além de 
orientação aos familiares. 

Fonte: Agência Câmara

    
        VEZ DA VOZ EM BRASÍLIA 

No dia 10 de setembro a ONG a Vez da Voz realizou ativi-dades lúdicas e artísticas com crianças e adultos deficientes e não - deficientes no shopping Pátio Brasil, em Brasília. Durante o evento foram dadas noções de braile e da língua brasileira de sinais (libras). O CFFa foi um dos apoiadores do evento e forneceu material para ser distribuído.

        
                

A Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco 

             D E S T A Q U E

IÊDA CHAVES PACHECO RUSSO

     D E S T A Q U E

OBRIGATORIEDADE DE CRACHÁS EM HOSPITAIS
 A Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei 1893/03, do deputado Vieira Reis (PMDB-RJ), que obriga todos os funcionários e prestadores de serviços de hospitais e clínicas a adotarem um cartão de identificação com nome e função. Também serão obrigados a portar o cartão aqueles que estiverem acompanhando ou visitando pacientes. O projeto continua em tramitação. Fonte: Agência Câmara. 

OBRIGATORIEDADE DE CRACHÁS EM HOSPITAIS

PERÍCIA

No dia 19 de agosto aconteceu reunião na Academia 

de Polícia do Estado do Rio de Janeiro para discutir a 

inclusão do fonoaudiólogo no quadro de peritos da 

Polícia Cívil. O projeto será adiado até o próximo con-

curso, quando os fonoaudiólogos já estiverem discutido 

o assunto com os coordenadores de cursos, professores 

e profissionais para saber da conveniência ou não da 

Fonoaudiologia Forense. Opiniões podem ser enviadas 

para o e-mail pericia@globo.com.

EXAME DE CATARATA E GLAUCOMA EM 
RECÉM-NASCIDOS

 A Comissão de Saúde aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei nº 

2.238/2005 que trata da realização de exame de catarata e glaucoma congênitos 

em recém-nascidos. A partir de agora os hospitais públicos do estado terão de 

fazer os exames. O projeto continua em tramitação. Fonte: Informa Capital 
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     D E S T A Q U E

No período de 10 a 12 de maio, 
o Ministério da Saúde promoveu o 
I Seminário Nacional de Saúde da 
Pessoa com Deficiência em Salva-
dor (BA). Os assuntos discutidos 
foram os Núcleos de saúde Integral 
e a Portaria Nacional de Saúde Au-
ditiva, tendo como foco principal a 
avaliação da Política Nacional de 
Saúde da Pessoa com Deficiência 
na qual vários Estados do Brasil 
ponderaram suas realidades e su-
geriram mudanças e/ou acréscimos 
na política dos municípios e estados 
vigentes. 

“A participação de fonoaudió-
logos mostrou a importância da 
atuação fonoaudiológica em todos 
os níveis de atenção à saúde, nos 
fazendo repensar e investir em al-
gumas ações como o atendimento 
ao deficiente auditivo. A Política 
de Saúde Auditiva é recente e re-
quer o investimento de todos nós, 
que fomos formados para este 
atendimento. Além do trabalho 
de diagnóstico precoce, seleção, 

indicação, adaptação e reabilita-
ção do deficiente auditivo, cabe a 
nós, fonoaudiólogos, promover ao 
usuário acessibilidade à promoção 
e prevenção no que diz respeito 
à saúde auditiva”, afirmaram Ana 
Elvira Barata Favaro, conselheira 
do CFFa, que participou do evento 
pelo Serviço de Atenção à Saúde do 
Deficiente do SUS de Mato Grosso; 
e Sandra Vieira, conselheira da 2ª 
Região, que participou pela Prefei-
tura Municipal de São Paulo.

Com a presença de vários pro-
fissionais da saúde, foi possível 
discutir de forma concreta a neces-
sidade dos Núcleos de Saúde Inte-
gral como extensão da “Estratégia 
da Saúde da Família”, podendo 
assim proporcionar uma assis-
tência ampla pensando na saúde 
enquanto bem-estar social, e não 
apenas na “ausência” da doença. 
Os presentes entenderam ser um 
grande avanço na integralidade 
da atenção, porém demonstraram 
preocupação na medida em que a 

Saúde da pessoa 
com defi ciência

 SANDRA VIEIRA E ANA ELVIRA

implantação do núcleo na modali-
dade de reabilitação não garante 
apresença de todos os profissionais 
envolvidos no processo, entre eles 
o Fonoaudiólogo, trazendo assim, 
uma lacuna na necessidade de 
atendimento das pessoas na abran-
gência da Estratégia de Saúde da 
Família.

“Parabenizamos o ministério 
pela realização deste evento, que 
possibilitou a discusão e troca de 
experiência entre vários profissio-
nais da área de saúde. Acredita-
mos que este será o primeiro de 
vários outros seminários de valor 
imensurável aos usuários do SUS”, 
alvaliam as fonoaudiólogos Ana 
Elvira e Sandra Vieira.

No dia 27 de maio, em 
Fortaleza, foi realizada mais 
uma reunião dos sindicatos 
que representam a Fonoau-
diologia. Participaram o Sin-
dicato dos Fonoaudiólogos do 
Estado do Rio de Janeiro (Sin-
ferj), Sindicato dos Fonoaudió-
logos do Estado do Ceará (Sin-
dfono) e Sindicato da Grande 
São Paulo. Segundo Sheila 
Marino, presidente do Sinferj, 
o grupo aprovou o nome da 
conselheira do CFFa, Hyrana 

Frota, para representar os sin-
dicatos no grupo de trabalho 
do Mercosul; recebeu a tabela 
de procedimentos sobre es-
pecialidades para discussão 
entre os sindicatos e com sua 
base; e aprovou a criação da 
comissão pró-federação, que 
discutirá a criação nacional 
da federação de Fonoaudio-
logia. A próxima reunião do 
grupo vai acontecer durante 
o XIII Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia.

III Intersindical Células-tronco
Nos próximos dois anos, 41 pesquisas com células-

tronco embrionárias e adultas – retiradas principalmente 
da medula óssea e do cordão umbilical, entre outros 
tecidos – deverão ser desenvolvidas em dez estados 
brasileiros.  Os ministérios da Saúde e da Ciência e Tec-
nologia pretendem liberar, ainda este ano, R$ 8 milhões 
para o financiamento dos projetos e mais R$ 3 milhões 
em 2006. O principal objetivo das pesquisas é verificar 
o potencial de uso terapêutico das células-tronco. O uso 
de células-tronco de embriões em pesquisas no Brasil foi 
permitido com a aprovação da Lei de Biossegurança, em 
março deste ano. Confira no sítio www.cnpq.br a lista 
completa com os projetos aprovados. 

Fonte: Agência Brasil

O sítio do CFFa mudou. Os fonoaudiólogos têm acesso restrito. Foi criado um espaço só para você 
com informações de interesse específico do profissional. Entre no endereço www.fonoaudiologia.org.
br e faça seu cadastro. Assim você terá acesso às informações.

SITE DO CFFa AGORA COM ACESSO RESTRITO
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O  Q U E  É  L E G A L

RESOLUÇÃO CFFa nº 311, de 18 de 
junho de 2005

Dispõe sobre o modelo da Cédula de 
Identidade do Profissional Fonoaudiólogo, 
a ser expedida pelos CRFas, e dá outras 
providências.

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
no uso das atribuições legais, conferidas pela 
Lei nº 6.965/81,

Considerando o que o item XIII do artigo 
10, da Lei nº 6.965/81,

Considerando a decisão em Sessão Ple-
nária de 18 de junho de 2005,

R  E  S  O  L  V  E :
Art. 1º - Instituir, como prova de iden-

tidade profissional dos fonoaudiólogos, a 
Cédula de Identidade a ser expedida pelos 
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, de 
acordo com as seguintes características: 

a) gerais: documento de identificação 
composto de dois espelhos na posição 
horizontal, impresso em offset úmido para 
o fundo de segurança, textos e Brasão das 
Armas da República (“válida em todo ter-
ritório nacional”, a expressão “vale como 
documento de identidade e tem fé pública”, 
“art. 1º da Lei nº 6.206 de 7 de maio de 
1975”), e calcografia para a tarja, sobre 
papel de segurança, marca d’água com o 
heráldico da Fonoaudiologia.

b) dimensionais: documento aberto 208 
+ -1 mm x 68 + - 1 mm; documento fechado 
104 + - 1 mm x 68 + - 1 mm.

c) impressão: formulário contínuo; papel 
filigranado CNB 94 g/m²; impressa em tinta 
offset úmido verde pantone 628 U, 554 U 
e 328 U. Numeração de controle no verso 
contendo 06 (seis) dígitos em tinta preta; 
Fundo de segurança.

Art. 2º - Na Cédula de Identidade devem 
constar, obrigatoriamente, as seguintes 
informações: Identificação do órgão expedi-
dor; número de registro no órgão emitente; 
local; nome; filiação; local e data do nasci-
mento do identificado, nacionalidade, nú-
mero do RG, e assinatura do presidente do 

CRFa; fotografia 3 x 4 centímetros específica 
para documento de identidade, com chan-
cela em relevo; com assinatura e impressão 
digital do polegar direito do identificado,; 
número do CPF; data de expedição do docu-
mento e assinatura do profissional.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário.

Brasília-DF, 18 de junho de 2005
Maria Thereza Mendonça 

Carneiro de Rezende - Presidente
Ângela Ribas - Diretora Secretária

RESOLUÇÃO CFFa nº 312, de 18 de 
junho de 2005

“Dispõe sobre regulamentação dos 
procedimentos fonoaudiológicos no âmbito 
domiciliar e dá outras providências.”

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
no uso de suas atribuições legais e regi-
mentais;

Considerando o artigo 4º da Lei 
6965/81;

Considerando o Decreto 87.218/82, que 
regulamenta a Lei nº 6.965/81;

Considerando o Documento Oficial do 
CFFa N0 01 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o exercício profissional do 
fonoaudiólogo;

Considerando a necessidade de norma-
tizar acerca da atividade fonoaudiológica 
domiciliar;

Considerando que por “procedimento 
fonoaudiológico no âmbito domiciliar” 
entende-se a prestação de serviços fonoau-
diológicos ao cliente, família e grupos sociais 
no domicilio do cliente;

Considerando o Código de Ética da 
Fonoaudiologia;

Considerando a deliberação do Plenário 
do CFFa durante a 85ª S.P.O de 18 de junho 
de 2005,

R  E  S  O  L  V  E : 
Art. 1º - É competência do profissional 

fonoaudiólogo atuar em domicílio.
Art. 2º - No desempenho de procedimen-

tos fonoaudiológicos no âmbito domiciliar o 
profissional tem competência para: 

I - realizar diagnóstico fonoaudiológico 
do cliente: levantando a história clínica, exa-
minando, solicitando e realizando exames, 
avaliando aspectos relacionados à Fonoau-
diologia, estabelecendo conduta terapêutica 
relacionada à Fonoaudiologia e  realizando 
encaminhamentos necessários.

II - executar terapia fonoaudiológica, 
selecionando métodos terapêuticos, habili-
tando, reabilitando e/ou reeducando o clien-
te e estabelecendo a alta do atendimento 
fonoaudiológico.

III - adequar o ambiente domiciliar 
determinando  as  boas condições para o 
atendimento fonoaudiológico, observando-
se as normas de biossegurança;

IV - participar de equipe multiprofissional 
e interdisciplinar colaborando tecnicamente 
com outros profissionais, com autonomia no 
desempenho das atividades profissionais;

V - orientar o cuidador sempre que 
necessário.

Art. 3º – Os procedimentos fonoaudioló-
gicos no âmbito domiciliar somente poderão 
ser realizados após anuência expressa do 
cliente ou seu responsável legal.

Art. 4º – Os procedimentos fonoaudio-
lógicos no âmbito domiciliar estão sujeitos 
à fiscalização profissional nos moldes da Lei 
6965/81 e do Código de Ética da Fonoaudio-
logia, mediante denúncias de irregularidade 
e com autorização do dono do domicílio.

Art. 5º – Os casos omissos serão delibe-
rados em plenário do CFFa.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação no Diário Oficial 
da União, revogadas todas as disposições 
em contrário.

Brasília-DF, 18 de junho de 2005
Maria Thereza Mendonça 
C. de Rezende - Presidente

Ângela Ribas - Diretora Secretária

RESOLUÇÃO CFFa Nº 315, 
DE 16 DE SETEMBRO DE 

2005

Dispõe sobre a fixação do valor 
das anuidades, multas, taxas de-
vidas a partir de 1º de janeiro de 
2006, e dá outras providências.

O Plenário no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, con-
feridas 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 profissionais inscritos 

nos Conselhos Regionais de Fono-
audiologia é uma contribuição de 
interesse da categoria profissional 
de Fonoaudiologia,

Considerando a decisão do Ple-
nário do CFFa durante a 86ª Ses-
são Plenária Ordinária, realizada 
no dia 16 de setembro de 2005,
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O  Q U E  É  L E G A L

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

pelos profissionais inscritos nos Con-
selhos Regionais de Fonoaudiologia, 
a partir de 1º de janeiro de 2006, é 
fixada no valor de R$ 215,62 (duzen-
tos e quinze reais e sessenta e dois 
centavos), com vencimento em 31 de 
março de 2006.

Parágrafo único – O pagamento 
da anuidade, após o dia 31 de março 
de 2006, será no seu valor integral, 
acrescido da taxa SELIC – Sistema Es-
pecial 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 inscritos, poderá ser 
paga com desconto, quando serão 
adotados os seguintes valores, se efe-
tuados nos prazos que se seguem:

I – Até 31 de janeiro de 2006 
– 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 2006– 
pagamento integral no valor de R$ 
194,06 (cento e noventa e quatro 
reais e seis centavos)

III – Até 31 de março de 2006 
– pagamento integral no valor de 
R$ 215,62 (duzentos e quinze reais 
e sessenta e dois centavos)

Art. 3º - O valor integral da anui-
dade 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 2006;

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 2006;

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 2006.

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 percen-
tuais) 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 se-
rem cobrados pelos Conselhos Regio-
nais de Fonoaudiologia no exercício 
de 2006, são os descritos abaixo:

I – Inscrição de Pessoa Física, Re-
gistro 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 (dezoi-
to 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 Profissional: Taxa de 
R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta 
e quatro centavos)

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

II – Transferência de Registro 
Provisório para Definitivo: 

. Emissão de Cédula de Identidade 
Profissional: Taxa de R$ 18,87 (dezoi-
to 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 (dezoi-
to 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
Publicada no DOU, Seção I, dia 

1/09/05
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Dia 23 de outubro (do-
mingo) é a data do 
plebiscito que irá dizer 

se o país é a favor ou contra 
a comercialização de armas 
de fogo e munição no Brasil. 
Segundo a Medida Provisória 
nº 253/05 esse é o prazo má-
ximo para o fim da Campanha 
do Desarmamento e o reco-
lhimento de armas. Essa é a 
segunda vez que prorrogam a 
data, devido à grande adesão 
da população à campanha. 

A campanha, iniciada em ju-
lho de 2004, recolheu 338.334. 
Foram pagos mais de R$ 38 mi-
lhões em indenizações. A Cam-
panha do Desarmamento foi 
instituída pela Lei 10.826/03 
(estatuto do desarmamento).

A expectativa do Tribunal 
Superior Eleitoral é de que  
haja maior participação de jo-
vens de 16 e 17 anos nessa elei-
ção.  A Justiça Eleitoral informa 
que 4.604.292 eleitores nessa 
faixa etária estão aptos a votar 

em outubro. O TSE estima em 
dez segundo o tempo médio 
para o registro do voto. 

Para votar o eleitor deve 
ir a sua sessão eleitoral com 
o título de eleitor, cédula de 
identidade ou outro docu-
mento que tenha foto e assi-
natura. O voto é obrigatório. 
As sessões eleitorais funciona-
rão das 8h às 17h. 

A campanha publicitária 
já começou. Vote, participe. 
Você é cidadão.

DESARMAMENTO

F O N O A U D I Ó L O G I A   C I D A D Ã O

“A criminalidade que enche de medo as mães e os pais quando os filhos adolescentes saem com os amigos; 
que oprime as famílias a ponto de fechar portas e janelas das casas todos os dias à noite e tê-las cobertas com 
grades, cadeados e até cercas elétricas; que modifica os hábitos dos cidadãos não permitindo que ele ande 
sossegado à noite pelas ruas; que cria nova vitrine social com carros blindados e seguranças armados para 
proteção de celebridades; que manifesta pavor e insegurança nos olhos dos idosos nos caixas eletrônicos na 
hora da retirada da pensão do INSS; que imprime desespero às famílias quando jovens e crianças são mortos 
por balas perdidas ou assassinados por briga de gangues, de quadrilha ou por envolvimento com o tráfico 
de drogas, essa criminalidade não será eliminada, resolvida, equacionada ou diminuída com a proibição do 
comércio legal de armas e munições. A ONG Viva Brasil defende o direito democrático no qual o cidadão que 
não quiser ter uma arma, não precisa comprá-la, mas o cidadão que quiser comprá-la poderá fazê-lo, pois 
não será impedido de exercer sua vontade. Isto é respeito às diferenças, isto é tolerância democrática! Arma 
de fogo é um objetivo inanimado, não sai por aí matando pessoas. Quem mata é o criminoso, é o ser humano 
com valores deturpados, pois qualquer objeto pode ser utilizado para agredir e matar: pedras, paus, porretes, 
facas, carro, motos, drogas. O referendo não impedirá que as armas ilegais continuem circulando entre os 
criminosos e muito menos colocará esses criminosos atrás das grades”.

Prof. Bene Barbosa - Bacharel em Direito, 
presidente do Movimento Viva Brasil

“O referendum de outubro apresenta uma oportunidade única no mundo para que os cidadãos de um 
país se pronunciem sobre a política de controle de armas e tomem por si mesmos, para além dos lobbys 
no Congresso, uma decisão que influenciará as políticas de segurança pública em geral. O Brasil é um dos 
países do mundo em que a arma de fogo revela um saldo mais letal: a grande maioria dos homicídios no 
país é cometida com arma de fogo, sem mencionar acidentes e suicídios. O argumento dos defensores das 
armas de que os cidadãos têm direito a se defender se dilui à luz de diversas pesquisas que mostram que a 
arma, longe de ser um fator de proteção, é um fator de risco para quem tenta se defender por meio delas. 
Reagir com uma arma a um assalto, por exemplo, multiplica as chances de a vítima ser ferida ou morta. Por 
outro lado, muitas das armas que são utilizadas ilegalmente começaram o seu percurso no mercado legal 
e depois foram desviadas, roubadas, vendidas ou extraviadas. Assim, uma sociedade que se arma para se 
defender está sempre armando o inimigo”. 

Ignacio Cano - Professor da UERJ
Membro do Laboratório de Análise da Violência
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      H O M E N A G E M                           

Batalhador incansável. Assim podia 
ser definido Mauro Spinelli.Seu 
encontro com a Fonoaudiologia se 

deu na década de 60, quando, custeado 
por uma bolsa de estudos da Organização 
Panamericana de Saúde, foi para Buenos 
Aires, onde se especializou em foniatria. 
De volta a São Paulo, em 1965, já havia 
sido laçado pelo amor daquela a qual ele 
dedicaria a vida profissional de forma 
intensa e completa: a Fonoaudiologia.

A dedicação era tanta que a atuação 
de Spinelli dentro da área dos distúrbios 

de comunicação extrapolou em muito os 
limites da especialidade e dos horizontes 
paulistas. Mesmo sendo reconhecidamen-
te um mestre, nunca foi afeito a títulos ou 
a posições honoríficas. O interesse maior 
do médico sempre foi ensinar e permitir 
que os benefícios de seu conhecimento 
chegassem cada vez mais longe e cada 
vez a mais pessoas.

Quem conhecia Spinelli sabia muito 
bem da sua capacidade e coragem para 
enfrentar as lutas por excelência no 
ensino. Vale destacar que seus amigos 
o admiravam pelo empenho, carinho e 
respeito que dedicou à clínica médica e 
a seus pacientes; sua preocupação com a 
política governamental de atendimento 
ao portador de deficiências que o fizeram 
colaborador de inúmeros projetos neste 
estado e fora dele; sua atuação como 
colaborador ou elaborador de currículos 
e cursos dentro da área de formação de 
profissionais para atuação na área de 
distúrbios da comunicação; sua dedicação 
e respeito à pesquisa como instrumento 
de aprimoramento do conhecimento e 
integração com áreas afins como gené-
tica, psicanálise, neurologia, pediatria, 
lingüística, otorrinolaringologia, etc; sua 
atuação como formador de outros médi-
cos na área de foniatria aqui no Brasil; e 
seu orgulho e alegria por sua condição 

de professor e, mais especificamente, de 
professor da PUC-SP. 

Todos que conheceram o mestre 
sabiam que Spinelli dedicou muito esfor-
ço, energia e amor à universidade para 
cooperar com seu ideal maior de ver uma 
PUC cada vez maior e melhor. Na universi-
dade assumiu vários cargos, entre eles, foi 
colaborador na implantação do curso de 
Fonoaudiologia; coordenador do curso de 
Fonoaudiologia; responsável pela implan-
tação do curso de formação de professo-
res de deficientes auditivos; responsável 
pela implantação da Pós-Graduação em 
Distúrbios da Comunicação.

Spinelli também foi responsável pela 
implantação do curso e da clínica de Fo-
noaudiologia da PUC de Campinas e pela 
implantação do setor de Fonoaudiologia 
do Hospital do Servidor Público de São 
Paulo e do serviço de otorrinolaringo-
logia da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo. 

Mestre não apenas na área profissio-
nal, Spinelli era considerado excelente 
marido, pai, sogro, avô irmão, cunhado, 
tio, amigo, colega, companheiro. Além de 
torcer pela PUC-SP, torcia também pelo 
Palmeiras, o que, para muitos, era mais 
uma qualidade do neurofoniatra.

Informações: Altair Cadrobbi Pupo 
(Lila) e Vera Spinelli

“O Mauro era um arauto: anunciava a 
guerra e proclamava a paz. Combativo e agre-
gador. Lúcido e passional. Pacientes, alunos e 
colegas eram alvos do seu afeto incondicional 
e da sua inteligência criativa. Recentemente, 
em uma das inúmeras crises financeiras da 
PUC-SP me disse: se me mandarem embora, 
eu morro. Pensei que fosse piada: que ins-
tituição acadêmica poderia abrir mão dele? 
Mas, era sério, porque o nosso mestre jamais 
acreditou em verdades absolutas. Sigamos o 
seu exemplo”.

Maria Claudia Cunha, fonoaudióloga, 
professora titular da Faculdade de Fonoau-
diologia da PUC-SP.

“Nos últimos anos tive o privilégio de ter 
bastante intensificado o meu convívio profis-
sional com o doutor Mauro Spinelli por estar, 
a seu convite, participando de uma pesquisa, 
além, evidentemente, das inúmeras discussões 
de caso que pudemos realizar. Esse convívio, 
seu entusiasmo frente ao trabalho, a maturida-
de profissional atingida, sua pessoa...deixam 
saudades.  Ainda não me acostumei a não 
encontrá-lo no corredor da DERDIC”.

Clay Rienzo Balieiro, fonoaudióloga, 
professora da Faculdade de Fonoaudiologia 
PUC-SP

 “Mauro era meu melhor amigo. No con-
vívio pessoal, ele adorava uma boa “pasta”, 

jogar buraco - de preferência em dupla com 
meu marido contra sua esposa Vera  e eu. 
Quando ganhava ficava dias cantando de galo 
e quando perdia ficava dias chorando às pitan-
gas e amaldiçoando a nossa sorte. O episódio 
mais engraçado que vivi com ele foi no dia em 
que jogávamos Imagem e Ação. Mauro era 
bom em muitas coisas, mas mímica e desenho 
definitivamente não eram o seu forte, nunca vi 
ninguém mais desajeitado. Ninguém adivinha-
va suas mímicas  e ele ficava furioso, pois não 
percebíamos o “óbvio”. Esse era meu grande 
amigo e companheiro de folgas...”

Ivone Carmen Dias Gomes, fonoaudiólo-
ga, professora assistente.

Por todos os serviços e todo o amor dedicado à Fonoaudiologia, o CFFa presta uma justa homenagem àquele 
que nos deixou no dia 11 de julho desse ano. Ficamos um pouco mais órfãos, mas com a certeza de que 

seus ensinamentos vão gerar mais frutos e descobertas pelo mundo afora.

UM EXEMPLO DE AMOR À 
FONOAUDIOLOGIA

EM PALAVRAS
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PRIMEIROS 
PASSOS NA 

FONOAUDIOLOGIA  

PARABÉNS!

Gostaria de parabenizar toda a equipe que faz o jornal do conselho pelas ex-

celentes matérias da última edição. Os assuntos pertinentes à área de voz estavam 

maravilhosos, o que desperta em nós, fonoaudiólogos especialistas em voz, uma 

grande satisfação em fazer parte da voz da Fonoaudiologia. Que esse profissionalismo 

nunca se cristalize, para que possamos alçar vôos cada vez mais altos na cientificidade 

da Fonoaudiologia.
Geová Amorim (CRFa 6706/PE)

Fonoaudiólogo e professor da Faculdade de 

Fonoaudiologia de Alagoas (UNCISAL)

HOMENAGEM!!!

Vi a reportagem publicada no Jornal do CFFa nº 25 e fico 

muito grata pela homenagem. Ficou muito simpática.
MARIA  ÍSIS MARINHO MEIRA, SP

O Governo Federal implantou a 
Consulta Pública em diversas 
instâncias da administração 

pública com a finalidade de promover 
a participação da sociedade no pro-
cesso de tomada de decisão nas ações 
governamentais, facilitar o conheci-
mento de demandas genuínas dos 
atores sociais, balizar suas decisões 
e tornar mais transparente as ações 
do governo. 

As consultas ficam disponibiliza-
das em sítios próprios de cada área, 
no chamado Governo Eletrônico, mas 
a divulgação não é muito abrangen-
te. Os Conselhos Federal e Regionais 

de Fonoaudiologia têm se esforçado 
não apenas para enviar contribuições, 
como também divulgar o material 
por meio dos seus sítios e mailing nos 
quais os fonoaudiólogos são cadastra-
dos para receber notícias periodica-
mente. Para acompanhar as consultas 
públicas na área da saúde, é neces-
sário acessar o sítio do Ministério da 
Saúde, no endereço http://dtr2004.
saude.gov.br/consultapublica/ 

O usuário que utiliza o siste-
ma pela primeira vez precisa se 
cadastrar, por meio do envio dos 
dados solicitados e criação de 
uma senha de acesso. 

No canto esquerdo se encon-
tram as áreas que já abriram con-
sultas (desde 31/7/04), um arquivo 
com os projetos que já encerraram 
o período para contribuições e as 
que estão abertas no momento.

No dia 8/10 foi encerrada a 
consulta pública sobre os parâme-
tros da assistência à saúde. Nos 
próximos dias será aberta nova 
consulta sobre a tabela unificada 
de procedimentos.Informações 
no sítio do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia – http://www.
fonoaudiologia.org.br/DOC/con-
sulta_publica.htm.

Fonoaudióloga Roberta Alvarenga Reis  - CRFa 6799/SP - robfono@yahoo.com.br

C O N S U L T A  P Ú B L I C A
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