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Assim começa o ano para o 8º Colegiado 
do CFFa. Determinação! Comprometi-
mento! Depois de tantos anos de estu-

do, as resoluções que dispõem sobre as espe-
cialidades, concessão de título e cursos fecham 
uma etapa importante da nossa classe e abrem 
uma nova fase que trará uma nova visão para 
a nossa profi ssão. A esta altura, vocês já de-
vem ter recebido o ofício que esclarece essa 
nova fase e, nesta edição, poderão ter mais 
informações sobre as mudanças. Contamos 
com todos para que possamos efetivamente 
realizar um trabalho cada vez mais avançado 
que é o que merecemos! Não há dúvidas que 
a pontuação dos títulos será de grande impor-
tância, principalmente, porque dessa forma 
incentivaremos a procura pela produção pro-
fi ssional e científi ca. O nosso avanço já é re-
conhecido nacional e internacionalmente, con-
tudo, podemos e devemos buscar muito mais!  
Enfrentamos problemas durante esse processo 
e posso afi rmar que não foram poucos. E, cla-
ro, muitos outros virão... Não posso me furtar 
em agradecer a todo plenário do CFFa do 7º 
e 8º Colegiados que me confi aram a alegria e 
o orgulho de estar à frente dessa empreitada. 
Sem as presidentes da Comissão de Análise de 
Título de Especialista e Cursos de Especializa-
ção (CATECE), Cristiane Tanigute – 7º Cole-
giado, que coordenou a etapa da consultoria 
sobre nosso exercício profi ssional, e Celina Pie-
roni Rezende – 8º Colegiado – que abraçou a 
causa e, ouvindo a todos, coordenou a mudan-
ça desse trabalho diante das novas evidências 
trazidas em parte, por você profi ssional, que 
participou das reuniões regionalizadas; e sem 
todos os conselheiros efetivos e suplentes, aos 
conselhos regionais, SBFa, ABA, à assessoria 
jurídica do CFFa e aos nossos parceiros que 
sempre estão a nos apoiar questionando este 
trabalho não teria nascido! E como estamos 
em março, pelo Dia Internacional da Mulher, 
um abraço especial às grandes mulheres da 
Fonoaudiologia que se espremem em sua vida 
pessoal para que nossa profi ssão seja cada vez 
mais divulgada e valorizada. Quantas vezes 
não vimos nessas mulheres maravilhosas mães 
que nos ensinam? 

Retornando ao nosso compromisso, foi pu-
blicada a resolução que dispõe sobre residên-

“Quando você estiver determinado e 
comprometido com a decisão de seguir em 
frente você não irá temer uma visão realística 
de qualquer problema que 
estiver enfrentando”. 

Vincent Cook

cia. O Ministério da Educação e o Ministério da 
Saúde reconheceram fi nalmente a residência 
multiprofi ssional que inclui a Fonoaudiologia 
e que, além de nos abrir mercado de trabalho, 
benefi ciará a sociedade. 

Precisamos comemorar a 1ª edição da 
Classifi cação Brasileira de Procedimentos Fo-
noaudiológicos (CBPFa)! Pela primeira vez na 
história, implantamos uma classifi cação que 
está sendo estudada pela Agência Nacional de 
Saúde (ANS) – para fi nalmente estarmos pre-
sentes, ofi cialmente, na saúde suplementar. 
Cabe um parênteses: iniciei minha carreira po-
lítica fundando o sindicato de São Paulo com o 
objetivo de efetivar uma tabela de honorários. 
Quando descobri que para isso, deveríamos 
primeiro ter uma tabela de procedimentos 
única para que os planos de saúde pudessem 
nos reconhecer, depreendi que esta conquista 
não adviria do sindicato, mas somente no Con-
selho. Do Regional ao Federal, agora estou à 
frente desse trabalho pelo Fórum dos Conse-
lhos Federais da Área de Saúde (FCFAS) – com 
a ANS. 

Por isso, escolhi Vicente Cook para descor-
tinar a idéia deste editorial. Estou certa de que 
termino esta gestão fechando meu ciclo. E, as-
seguro, não foi nem um pouco fácil. 

Este ano, teremos eleição para os regio-
nais e ano que vem para o federal. Oxalá es-
ses pleitos nos tragam novas pessoas. Novas e 
diferentes, desafi adoras, inconformadas, com-
bativas e verdadeiramente democráticas. Que 
tragam sonhos, compromissos, determinação, 
respeito aos outros e, principalmente, espírito 
de equipe. Que saibam construir juntas, muito 
mais do que nós. Que queiram trabalhar com 
e para todos. 

Pois posso dizer a vocês: vale MUITO a 
pena!!!! Espero por vocês!
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A EPTV Campinas, afi liada da Rede Globo, 
fez matéria do evento social que contou com 
a participação da ong. A reportagem foi no 
veiculada no dia 3/12/05 No dia 10/12/05 o 
Jornal da Record, apresentado por Bóris Ca-
soy, fez uma matéria com a ong em evento 
de Natal em um shopping. A TVE do RJ tam-
bém está divulgando o comercial sobre a im-
portância da inclusão. O comercial pode ser 
visto no site www.vezdavoz.com.br

ONG Vez da Voz 

O assunto ganhou uma página no Jornal da 
Tarde, de São Paulo, no dia 17/12/05. Uma 
das entrevistadas foi a fonoaudióloga Ignês 
Ribeiro. A matéria chama atenção para o 
preconceito, mostra que a gagueira é um 
distúrbio que tem tratamento e conta casos 
de pessoas que superaram o problema. A 
fonoaudióloga Ignês Ribeiro falou das várias 
faces do problema e deu algumas dicas para 
o dia-a-dia do gago vencer a gagueira e lidar 
com as pessoas.

Gagueira

A Abra Gagueira tem aberto muitas por-
tas na mídia para discutir o problema da 
gagueira com a campanha “Gagueira não 
tem graça. Tem tratamento”. O programa 
Vídeo Show, TV Globo, exibiu matéria dia 
16/03/05. 

Gagueira II  

O trabalho dos fonoaudiólogos com os 
bebês prematuros foi assunto do Cader-
no Unoeste (Universidade do Oeste Pau-
lista), em junho de 2005. A fonoaudiólo-
ga Meire Lourenço explicou a importância 
do aleitamento materno e os cuidados 
especiais com os bebês prematuros. “Ma-
mar é o maior exercício que faz o recém-
nascido. Nosso trabalho é estimulá-lo e 
prepará-lo para este momento”, orientou 
a profi ssional. 

Amamentação 

A conselheira Patrícia Balata foi entrevis-
tada pela Rádio Nacional em dezembro. 
Especialista em voz, deu dicas e conse-
lhos para se ter uma voz saudável.

Voz

A edição nº 83 do Brasil 
- almanaque de cultura 
popular, distribuído nos 
vôos da Tam, trouxe 
excelente reportagem 
sobre a história da mo-
delo Brenda Costa, 
surda-muda, que com 
muita desenvoltura 
exerce normalmente 
todas as atividades do 
dia-a-dia. Brenda faz leitura labial e agradece 
a fala com desenvoltura, inclusive em vários 
idiomas, ao tratamento rigoroso com uma 
profi ssional fonoaudióloga, realizado dos 2 
aos 16 anos.  

Decolou

S A I U  N A  I M P R E N S A
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Os caminhos intrigantes 
da saúde pública 

Jornal do CFFa - Qual á a sua visão quanto à 
atuação do fonoaudiólogo no Sistema Único 
de Saúde (SUS)?
Fábio Lessa - A atuação do fonoaudiólogo 
no SUS pode ocorrer sobre três frentes: a de 
trabalhador de saúde, de gestor e de usuário. 
A primeira vem sendo mais difundida, onde 
aproximadamente 7.000 profi ssionais estão 
prestando serviço para o Sistema Único de 
Saúde. Embora atuando no âmbito do siste-
ma, sua participação fi ca restrita à assistência 
ambulatorial e hospitalar, sendo a primeira 
predominante no nível de atenção mais es-
pecializada. Acredito que sua atuação, como 
trabalhador de saúde, deveria ser ampliada 
além do âmbito da clínica, pois poderia atuar 
também como agente social e político, parti-
cipando de funções gerenciais e de regulação. 
A gestão e o controle social são também espa-
ços de atuação deste profi ssional, tornando-o 
mais efetivo como agente de transformação. 
Mesmo na atuação clínica, devemos repensar 
o modelo de atenção, os protocolos terapêu-
ticos e a defi nição de casos.  Não concebemos 
uma atenção integral sem que possamos estar 
no nível de atenção básica e especializada de 
média e alta complexidade. Precisamos defi -
nir melhor nosso papel nestes três níveis de 
atenção através de um consenso tirado entre 
as profi ssões que estão excludentes no siste-
ma. A experiência da odontologia foi a partir 
da consolidação da área de Saúde Bucal, a 
da Psicologia foi na Saúde Mental. A Fonoau-
diologia poderá ser na Reabilitação. Todas as 
profi ssões focaram num grupo de patologias 
como câncer de boca, cárie dentária, psicoses. 
A da Fonoaudiologia pode ser a partir das in-
capacidades e defi ciências, como estratégias 
para alavancar uma discussão da atuação do 
fonoaudiólogo no SUS.
   
Jornal do CFFa- O fonoaudiólogo  articipar di-
retamente das políticas de saúde? Como isso 
pode acontecer?
Fábio Lessa - A defi nição de políticas ocorre 
no âmbito dos poderes Legislativo e Executi-
vo. Vejo que o fonoaudiólogo poderia atuar 
nestes dois níveis, tornando-se legislador ou 
articulador para aprovação de projetos de lei 
relacionados à profi ssão, numa perspectiva 
mais global para não parecer corporativista. 
A participação em entidades de classe como 
sindicatos, conselhos e entidades científi cas 

Podemos 

elaborar projetos, 

dar parecer, 

pressionar os 

gestores para 

implantação 

de políticas 

de atenção 

que respeite 

o princípio da 

integralidade do 

cuidado, defi nido 

pela Constituição 

Federal”
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Fábio Lessa, coordenador nacional das 
Oficinas de Sensibilização de Docentes e 
Discentes de Fonoaudiologia para o SUS, 
promovidas pela SBFa

poderiam legitimá-los como ativadores de 
mudanças da realidade. A participação no 
executivo poderia ocorrer enquanto traba-
lhador crítico e refl exivo, que diante da prá-
tica, propõe modelos alternativos, atuando 
em funções gerenciais, avaliando políticas; e 
como cidadão, participando das conferências 
e conselhos de saúde. São nas conferências 
que saem as diretrizes para reformulação de 
políticas e são nos conselhos que temos o 
acompanhamento para sua implementação. 
Temos que atuar de forma mais pró-ativa, e 
não apenas se deslocando para o trabalho, 
quando temos o privilégio de tê-lo para aten-
der aos usuários que conseguiram chegar até 
nós. A nossa atuação mais diretamente na 
criação, implantação e acompanhamento das 
políticas exige um perfi l profi ssional que não 
temos, mas que precisamos adquirir para cor-
rer atrás do prejuízo.

Jornal do CFFa - Sabemos que o Ministério da 
Saúde (MS) tem verba específica para pro-
jetos. Quais são os critérios para projetos. E 
quais são os critérios exigidos para aprova-
ção? 
Fábio Lessa - Os critérios para aprovação de 
projetos passam desde a natureza da institui-
ção que solicita, o atendimento das exigên-
cias documentais, como certidões negativas 
de tributos federais, até a consonância com 
as linhas prioritárias do Ministério da Saúde, 
disponibilizada na Norma de Cooperação Téc-
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nica e Financeira, disponível no site www.fns.
saude.gov.br. O fi nanciamento é dirigido para 
o setor público nas três esferas de governo, e 
para o fi lantrópico, sendo o primeiro prioritário. 
O objeto dos projetos poderá ser desde cursos, 
pesquisas e consultorias, até aquisição de veícu-
los e equipamento, construção, reforma e am-
pliação de unidades de saúde. Os recursos são 
disponíveis em forma de custeio e capital, de-
vendo ter uma contrapartida da instituição pro-
ponente de até 10%. Entre março e dezembro 
de cada ano, o Ministério da Saúde abre inscri-
ções para fi nanciamento de projetos. Além da 
entrada por balcão no site do Fundo Nacional 
de Saúde, as instituições proponentes devem 
também procurar no site do CNPq e FINEP li-
nhas de fi nanciamento dos fundos setoriais de 
saúde, que são alimentados com recursos do 
Ministério da Saúde, para prover projetos de 
desenvolvimento científi co e tecnológico, a 
exemplo de avaliação de políticas relacionadas 
a Fonoaudiologia e desenvolvimento de tecno-
logias assistivas. Um dos critérios usados con-
siste na relevância e impacto do projeto, além 
da credibilidade da instituição proponente, que 
passa pela sua missão, história e currículo dos 
responsáveis pelos projetos.

Jornal do CFFa - O que vem a ser Progra-
mação Pactuada Integrada de Vigilância à 
Saúde?
Fábio Lessa - A Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS - Ministério da Saúde) estabelece, 
anualmente, as principais atividades e metas 
para o controle e prevenção de doenças a se-
rem desenvolvidas por todas as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Saúde do país. Tais 
ações têm como objetivo diminuir os índices de 
mortalidade, aumentar a qualidade de vida e 
garantir o acesso da população aos serviços de 
saúde. As metas defi nidas recebem o nome de 
Programação Pactuada Integrada de Vigilância 
em Saúde (PPI-VS). O processo da pactuação 
começa nos estados, com a discussão técnica 
das metas e ações propostas pela SVS. É feita 
uma avaliação preliminar pelas áreas técnicas 
das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), anali-
sando detalhadamente cada ação/meta e a via-
bilidade de cumprí-las. Após esta discussão, os 
municípios são convocados para apresentação 
e discussão de suas metas específi cas. Depois 
de ser aprovada pela Comissão Intergestores 
Bipartite (grupo de representantes dos gestores 
estaduais e municipais), a PPI é ratifi cada pela 
Comissão Intergestores Tripartite (representan-
tes de todas as esferas do governo - estadual, 
municipal e federal). A pactuação das metas 
não é uma formalidade burocrática. Ela deve 
refl etir o real interesse e compromisso com a 

estruturação da vigilância em saúde nos muni-
cípios e estados. Além de fortalecer o planeja-
mento local, a PPI-VS orienta uma distribuição 
mais justa dos recursos fi nanceiros entre es-
tados e municípios e torna mais transparente 
a sua aplicação, facilitando a participação e o 
controle da sociedade. 
 
Jornal do CFFa - Como as ações fonoaudi-
ólogas podem ser incluídas nessa progra-
mação?
Fábio Lessa - Quanto à inclusão das ações fo-
noaudiológicas na PPI-VS, partimos do princípio 
que as ações de epidemiologia e controle de 
doenças são ações coletivas, que podem ser 
realizadas por qualquer profi ssional de saúde. 
Desta forma, o fonoaudiólogo tem competên-
cia de prevenir e controlar doenças e agravos, 
já que a Epidemiologia é considerada área mul-
tidisciplinar, estando incorporada como conte-
údo nas disciplinas de saúde pública, presentes 
nos cursos de graduação. Para os fonoaudiólo-
gos que acham que sua atuação se restringe ao 
controle de doenças relacionadas aos distúrbios 
da comunicação, a PPI-VS assume como meta 
notifi cação e investigação do sarampo, rubéola, 
meningite bacteriana, tuberculose, hanseníase, 
entre outras. 

Jornal do CFFa - A participação dos diversos 
segmentos da sociedade nos conselhos de 
saúde contribui para o desenvolvimento in-
tegralizado do SUS. Como e qual deve ser 
a participação do fonoaudiólogo como um 
cidadão qualificado promotor, protetor e 
apoiador da saúde?
Fábio Lessa - Todo fonoaudiólogo, entendi-
do como profi ssional de saúde e usuário do 
SUS em qualquer nível, deve atuar antes de 
tudo como cidadão, acompanhando a oferta 
da assistência à saúde prestada a partir dos 
tributos que pagamos ao Estado. A avaliação 
da implementação da política de saúde pode 
ocorrer nos conselhos de saúde, desde o nível 
local, como conselho gestores de unidades de 
saúde, passando por conselhos distritais, mu-
nicipais, estaduais e nacional. Esta não é uma 
responsabilidade apenas do fonoaudiólogo que 
trabalha no SUS, mas de todo cidadão brasileiro 
preocupado com o uso dos recursos público e 
com a saúde da população. Este profi ssional de 
saúde não pode fi car apático a esta realidade. 
O caminho é agregar-se a alguma entidade, 
sindicato, conselho, associação, sociedade, clu-
be, centro social, e se fazer representar nestas 
instâncias de controle social.  Os conselhos se 
reúnem mensalmente, e não é necessário ser 
conselheiro eleito para participar das reuniões, 
naturalmente sem direito a voto. Mas isto não 

é o principal. O papel de articulador nos basti-
dores muitas vezes é mais efetivo que atuando 
em mandatos. Podemos elaborar projetos, dar 
parecer, pressionar os gestores para implanta-
ção de políticas de atenção que respeite o prin-
cípio da integralidade do cuidado, defi nido pela 
Constituição Federal. Precisamos buscar aliados 
como associação de usuários, como portadores 
de defi ciências e distúrbios que comprometam 
a linguagem, voz, audição, motricidade oral e 
deglutição; e outras corporações que se encon-
tram marginalizadas no processo de inserção.  
 
Jornal do CFFa - Há carência de formação 
de profissionais com visão estratégica de 
políticas de saúde?
Fábio Lessa - Não resta dúvida que nossos 
cursos de graduação, especializações, mestra-
do e doutorado não nos preparam para esta 
formação. Mesmo os cursos de atualização tra-
balham mais no enfoque da técnica do âmbito 
da clínica. Até a iniciativa dos estudantes nos 
eventos organizados por eles não foge deste 
padrão. Parece que existe um preconceito em 
atuar em políticas públicas. Passa desde o ima-
ginário da baixa remuneração, precariedade 
das condições de trabalho, até a concepção de 
que    quem trabalha no SUS é o profi ssional de 
segunda linha que não teve competência de se 
inserir no mercado liberal.  Em função da crise 
econômica que vem se instalando, repercutin-
do no mercado de trabalho, hoje, percebe-se 
que o SUS é uma alternativa, principalmente 
numa categoria predominantemente feminina 
que anseia por direitos trabalhistas como fé-
rias, 13º, licença médica e maternidade. Minha 
experiência mostra que não basta se inserir no 
SUS, é preciso ampliar a concepção que temos 
do Sistema Único de Saúde e de revermos nosso 
papel diante dele. Pensar numa visão estratégi-
ca faz-nos anteceder ao que queremos. Diante 
de um objeto ou situação alvo, nos munimos 
de estratégias a partir da análise de seus de-
terminantes para superarmos as difi culdades e 
alcançarmos nossos objetivos. Ainda não está 
claro para mim qual o objetivo do fonoaudiólo-
go frente às políticas públicas. Será atuar como 
profi ssional de saúde no seu estrito senso ou 
ter um emprego para garantir os direitos tra-
balhistas, tendo como dever apenas atender a 
demanda dentro das possibilidades impostas? 
Tenho visto pouca participação dos fonoaudi-
ólogos inseridos numa perspectiva mais ampla 
como ativador de transformações.



O CRFa veiculou um anúncio em jornais de grande circulação 
dos nove estados da região parabenizando o profi ssional. Também 
apoiou a realização de vários eventos com distribuição de material 
educativo à população.

Em Alagoas, os fonoaudiólogos estiveram presentes na mídia 
divulgando a profi ssão. Na Bahia, profi ssionais e estudantes de 
Fonoaudiologia realizaram minipalestras, atividades orientadas e 
distribuição de folders à população. Os trabalhos foram coordena-
dos pela Associação Profi ssional dos Fonoaudiólogos da Bahia em 
parceria com instituições 
de ensino superior.

No Ceará, uma 
Menção Honrosa da As-
sembléia Legislativa deu 
início às comemorações. 
Durante os trabalhos, 
que envolveram o CRFa 
– 4ª Região, Sindfono, 
Coopefono e instituições 
de ensino superior, estudantes e profi ssionais de Fonoaudiologia 
prestaram atendimento à população no Norte Shopping. Uma pa-
lestra sobre voz destinada aos vereadores de Fortaleza e uma festa 
dançante, também, fi zeram parte das atividades.

No Maranhão, os fonoaudiólogos intensifi caram sua parti-
cipação em entrevistas nos principais veículos de comunicação do 
estado. Na Paraíba, a Associação de Fonoaudiólogos do estado 
realizou solenidade de comemoração. No Piauí, os fonoaudiólo-
gos marcaram presença no Natal da Cidade, evento promovido 
pela TV Cidade Verde com o objetivo de ajudar crianças portadoras 
de algum tipo de defi ciência. Em Pernambuco, as principais 
instituições de ensino superior e o CRFa 4ª Região comemoraram 
a data no Parque da Jaqueira com a distribuição de folders edu-
cativos sobre a saúde fonoaudiológica à população, com triagem 
auditiva, teatro de fantoches, ofi cinas de histórias e sessão de pôs-
teres sobre voz, linguagem, motricidade orofacial e audição. No 
Rio Grande do Norte, a data foi marcada pela solenidade de 
criação da Associação Profi ssional de Fonoaudiologia do estado. 
Em Sergipe, a fonoaudióloga Patrícia Balata, representando o 
CFFa, proferiu uma palestra sobre diversos assuntos relacionados à 
profi ssão a um grupo de fonoaudiólogos, representantes de classe 
e autoridades locais.  

O conselho regional re-
alizou no período de 5 a 11 
de dezembro, a 2ª Semana 
de Atenção à Comunicação 
Humana com uma série de 
atividades através dos diver-
sos núcleos de orientação 
e informação à população, 
instalados em vários bairros 
da cidade do Rio de Janeiro 
e também nos diversos muni-
cípios do estado, com a mar-
cante participação voluntária 

de estudantes e profi ssionais da Fonoaudiologia.
O evento teve o apoio e participação de instituições de en-

sino superior e das unidades públicas de saúde que contribuí-
ram na divulgação dos serviços da profi ssão e os benefícios que 
a Fonoaudiologia oferece à saúde da população na prevenção 
e no tratamento dos distúrbios da voz, da audição e da lingua-
gem oral e escrita.

A fonoaudióloga Irene Marchesan foi a escolhida pelos 
profi ssionais fonoaudiólogos, em votação realizada pela Inter-
net, como “Destaque da Fonoaudiologia 2005”. A revelação 
do resultado foi o ponto alto das comemorações do Dia do 
Fonoaudiólogo, realizado em São Paulo, no auditório da As-
sembléia Legislativa do Estado, na noite de 8 de dezembro. O 
objetivo deste prêmio, criado pelo Conselho Regional de Fo-
noaudiologia 2ª Região em 2004, é o de valorizar profi ssionais 
que desenvolveram ações marcantes na divulgação da pro-
fi ssão. A Assembléia Legislativa parabenizou os profi ssionais, 
destacando o trabalho que vem sendo realizado pelo CRFa 2ª 
Região, “consolidando com luta, estudo e, acima de tudo, com 
participação, esta profi ssão tão expressiva”. Foram realizadas 
atividades em outras cidades do Estado de São Paulo. 

1ª Região 

4ª Região   

2ª Região 
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Pernambuco: Parque da Jaqueira

D I A  D O  F O N O A U D I Ó L O G O



Foram promovidos os eventos da Semana da Fonoaudiolo-
gia no Hospital Felício Rocho (MG), Semana da Fonoaudiologia 
FUMEC (MG), Dia do Fonoaudiólogo FEAD - Ciclo de Palestras 
(MG), Dia do Fonoaudiólogo no Hospital Odilon Behrens (MG), 
Dia do Fonoaudiologia, homenagem com moção de honra na 
Câmara Municipal de Vereadores (MT), Dia do Fonoaudiólogo 
com um jantar de comemoração (MT/MS) Dia do Fonoaudiólogo, 
1ª Jornada de Fonoaudiologia da AESFA (ES).

Comemorado com o 1° Happy Hour Fonoaudiológico com o 
tema “Os Rumos da Fonoaudiologia”. O evento teve como obje-
tivo discutir a valorização, divulgação e inserção da profi ssão no 
SUS, em hospitais, escolas, prefeituras. Em Caxias do Sul, a Fa-
culdade Fátima realizou a Semana do Fonoaudiólogo com uma 
programação intensa, que incluiu palestra para professores da 
rede de ensino e para acadêmicos, funcionários e professores do 
grupo Fátima. Houve também panfl etagem no Shopping Iguate-
mi. Em Passo Fundo, a UPF preparou camisetas, banners e um 
questionário que foi aplicado no público de um shopping com o 
objetivo de sanar dúvidas que freqüentemente ocorrem na popu-
lação com relação à atuação do fonoaudiólogo.  Em Porto Alegre, 
o CEFAC realizou curso com intuito de divulgar a importância da 
Fonoaudiologia em uma equipe multidisciplinar na reabilitação dos 
pacientes com comprometimentos neurológicos.

A Associação Profi ssional de Fonoaudiólogos do Distrito Fe-
deral - em parceria com o curso de Fonoaudiologia da Uniplan, 
equipe de Fonoaudiologia do HRAN, setor de ORL/Fonoaudiolo-
gia do HUB e o Grupo de Trabalho Regional de Motricidade Oro-

facial de Brasília-DF (GTMO) 
- realizaram uma série de 
eventos com o apoio do con-
selho regional.

No dia 9, alunos da Clíni-
ca-Escola de Fonoaudiologia 
da Uniplan, professores e 
voluntários do GTMO realiza-
ram atendimentos gratuitos à 
população. Em Palmas, ocor-
reu palestra sobre a defi ciên-
cia auditiva em congresso de 
educação inclusiva, oferecido 
pela secretária municipal de 
educação e a aprovação de 
12 vagas para concurso pú-
blico do estado e sete vagas 
para o cargo de Fonoaudiolo-
gia da prefeitura. Em Goiânia 
as atividades se concentraram 
na Faculdade Objetivo.

5ª Região 

6ª Região 

7ª Região 
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O congresso de 2005 da ASHA (American 
Speech-Language and Hearing Asso-
ciation), intitulado “Usando evidências 

para fundamentar a prática clínica”, ocorreu na 
cidade de San Diego, Califórnia, de 18 a 20 de 
novembro passado, com a presença de 12 mil 
fonoaudiólogos e presidido pela fga. profa. Dra. 
Dolores Battle. 

A organização deste evento é bastante 
complexa e conta com o apoio das divisões de 
interesse especial (Special Interess Division – SID), 
dos comitês, dos conselhos e da associação de 
estudantes de fonoaudiologia (National Student 
Speech-Language and Hearing Association 
– NSSLHA). 

As SID da ASHA são grupos de interesse 
especial, propostas pelos sócios e que tem 
como objetivo o desenvolvimento de um tópico 
específi co, quer seja de natureza científi ca ou da 
formação e do exercício profi ssional. Existem hoje 
16 dessas divisões que também têm o papel de 
organizar sessões, mesas redondas, fóruns de 
discussão e cursos.

Já os comitês são grupos ad hoc, com objeti-
vos particulares, de natureza científi ca (exemplo: 
Comitê de Apraxia na Infância) ou do exercício 
profi ssional (exemplo Comitê de Orientação para 
Prática Baseada em Evidências), e os conselhos 

O P I N I Ã O

CONGRESSO DA ASHA REÚNE 
12 MIL FONOAUDIÓLOGOS NA 

Almoço de boas-vindas da 
presidente da ASHA 
(Dra. Dolores Battle, 
primeira em pé, à esquerda 
da foto, de saia preta) com os 
representantes de outras 
sociedades de fonoaudiologia 
presentes no congresso 
de San Diego

Para mais informações sobre a 
ASHA consulte o site www.asha.
org e sobre a NSSLHA, consulte 

www.nsslha.org.

são formações compostas por diretores da ASHA 
com propósitos legislativos (exemplos: Conselho 
de Certifi cação Clínica, Conselho de Acreditação 
Acadêmica e Conselho de Reconhecimento de 
Especialidades Clínicas).

A NSSLHA foi fundada em 1972, e é um 
órgão reconhecido pela ASHA, com o objetivo de 
reunir os alunos de graduação e pós-graduação 
em Fonoaudiologia e conta com 11.000 membros 
e capítulos representantes em mais de 301 facul-
dades e universidades.

Dessa forma, a grade do evento é composta 
por sessões organizadas pelas divisões de inte-
resse especial (SID), pelos comitês, conselhos e 
pela associação de estudantes, permitindo que 
interesses de diversos níveis sejam contemplados. 
A preocupação com a formação profi ssional é 
considerada questão central para a sobrevivên-
cia mercadológica e, como conseqüência desta 
necessidade, a partir de 2012 serão certifi cados 
pela ASHA apenas os audiologistas que possuírem 
título de doutor.  

Ocorreram várias sessões especiais, entre as 
quais destacamos a preocupação de se formar 
fonoaudiólogos habilitados para trabalhar com 
crianças bilíngües (o que é muito diferente do que 
falar duas línguas), com famílias representantes 
de minorias culturais, raciais e sexuais, além do 

desenvolvimento de um plano estratégico para o 
aumento da proporção de homens na profi ssão.

Um dos destaques deste congresso foi o 
almoço da presidente da ASHA com os presi-
dentes das sociedades internacionais presentes, 
para solicitar apoio à criação de uma nova divisão 
especial com o objetivo de reunir esforços para a 
melhoria do reconhecimento da fonoaudiologia 
no mundo e das evidências que embasam nossa 
prática científi ca. Estiveram presentes 19 presi-
dentes que ouviram o compromisso da ASHA e 
sua intenção na facilitação do intercâmbio e na 
tutela profi ssional.

A esperada cerimônia de premiação mostrou 
a abrangência da ASHA ao reconhecer não 
somente os nominados científicos (Julia M. 
Davis, Roger J. Ingham, Christy Ludlow, Gloria 
Toliver Weddington e Elisabeth H. Wing), assim 
como os fonoaudiólogos eleitos para a categoria 
de fellows, os jovens pesquisadores da área 
(fonoaudiólogos com menos de cinco anos de 
doutorado e que publicaram pesquisa científi ca 
de reconhecida importância – Benjamin Munson 
e Susan L. Thibeault), um certifi cado especial de 
contribuição para a educação continuada (Michael 
Chial), prêmios para os melhores trabalhos 
publicados nas revistas da associação (Journal 
of Speech, Language, and Hearing Research; 
American Journal of Audiology; American Journal 
of Speech Language Pathology, Language, 
Speech, and Hearing Services in Schools), prêmio 
da NSSLHA para o destaque para o professor e 
o melhor trabalho na opinião dos alunos, assim 
como um prêmio especial para a melhor cobertura 
da mídia de um tema relacionado à comunicação 
humana. 

A próxima convenção da ASHA ocorrerá em 
Miami, Flórida, em novembro de 2006.  
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ESFORÇO INTERNACIONAL PARA MELHORIA DA CONSISTÊNCIA 
TERMINOLÓGICA EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO: IGOTF-CSD  

CSD  (International Group On Terminology  Framework- Communication Sciences and Disorders

Na ocasião do 26º Congresso da IALP, ocor-
rido na Austrália em 2004, realizou-se um 
fórum de discussão sobre as difi culdades 

terminológicas na área de Ciências e Distúrbios 
da Comunicação, o que inclui não somente as 
questões específi cas da terminologia para diag-
nóstico e tratamento, mas uma série de outras 
barreiras nas quais podemos também incluir o 
nome de nossa própria profi ssão (sem mesmo 
considerar a grande diferença na confi guração 
acadêmica dos cursos). 

Tal evento culminou com um acordo para 
o desenvolvimento de um projeto internacional 
multicolaborativo, de longa duração com o ob-
jetivo de melhorar a adequação, acessibilidade e 
consistência da terminologia profi ssional. Com 
o apoio do governo australiano, que aprovou o 
projeto e forneceu recursos fi nanceiros para o 
seu desenvolvimento, a fonoaudióloga Regina 
Walsh, coordenadora do grupo, solicitou apoio 
internacional à iniciativa.

O grupo, denominado IGOTF-CSD (Interna-
tional Group On Terminology  Framework- Com-
munication Sciences and Disorders ) conta com 

Mara Behlau (IALP), Irene Walsh (Ireland, IASLT), Aileen Patterson (CPLOL), Sharon 
Fotheringham (Canada, CASLPA), Regina Walsh (Australia, SPA), Trish Bradd (Australia, SPA), 
Bent Kjaer (ALF), Pam Enderby (UK, RCSLT), Tika Ormond (New Zealand, NZSTA)

a participação de duas sociedades internacionais, 
a IALP (International Association of Logopedics 
and Phoniatrics) e a européia CPLOL (Comité 
Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logo-
pèdes- Standing Liaison Committee of Speech 
and Language Therapists) além das sociedades 
científi cas dos seguintes países: Austrália (SPA 
– Speech Pathology Australia), do Canadá (CASL-
PA -  Canadian Association of Speech Language 
Pathologists & Audiologists), da Dinamarca (ALF 
– Audiologopaedisk Forening) dos Estados Unidos 
(ASHA – American Speech-Language and Hea-
ring Association), das Filipinas (PASP - Philippine 
Association of Speech Pathologists),  da Irlanda 
(IASLT - Irish Association of Speech and Language 
Therapists),  da Itália (SIFEL – Societá Italiana di 
Foniatria e Logopedia), da Nova Zelândia (NZSLTA 
- New Zealand Speech Language Therapy Asso-
ciation) e do Reino Unido (RCST – Royal College 
of Speech and Language Therapists)

O IGOTF esclarece que seu objetivo não é o 
de elaborar uma lista de termos ou um dicionário 
de tradução para diversas línguas, mas sim discutir 
estratégias e soluções, considerando-se uma 

perspectiva diversa das já utilizadas anteriormente 
e que resultaram em frustração e dissolução de 
comitês. Assim, o grupo pretende defi nir qual 
a melhor linguagem para se lidar com aspectos 
legislativos da área para falar com a mídia, lidar 
com o paciente, ser compreendido nas equipes 
multidisciplinares e para as comunicações científi -
cas. O grupo antevê como os principais benefícios 
desse trabalho: melhorar nossa apresentação 
profi ssional aos clientes, outros prestadores de 
serviço, população em geral e com os represen-
tantes políticos; descrever um perfi l público mais 
adequado sobre a profi ssão do fonoaudiólogo e 
a natureza de sua intervenção, aumentar o su-
cesso de nossas ações legais, além de melhorar a 
comunicação propriamente dita entre os fonoau-
diólogos de diversos países, entre nossa profi ssão 
e outros colegas da área da saúde, ampliando o 
foco das pesquisas na área e o avanço profi ssional. 
Para atingir os objetivos propostos, o IGOTF-CSD 
deu início a uma série de discussões sistemáticas 
on-line e presencial com o apoio do governo 
australiano para compartilhar as experiências in-
ternacionais, investigar as causas da inconsistência 
e dos problemas terminológicos, buscar soluções 
viáveis para as difi culdades encontradas, aumen-
tar a conscientização geral dos fonoaudiólogos 
quanto à importância de melhorar a consistência 
da linguagem na área e, fi nalmente, desenvolver 
uma perspectiva terminológica internacional que 
sirva como sistema de referência para o debate e 
desenvolvimento profi ssional.

O IGOTF-CSD reuniu-se em duas ocasiões 
durante o congresso da ASHA de 2005, em San 
Diego para elaborar o plano estratégico dos 
trabalhos. O IGOTF-CSD emitirá uma série de 
documentos ofi ciais durante os próximos três 
anos, esperando solucionar, em um período 
de dez anos de trabalhos, muitos dos desafi os 
identifi cados.
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F O N O A U D I Ó L O G O  C I D A D Ã O

“Temos sempre de lutar pela reabilita-
ção da fala e audição por meio de trata-
mento fonoaudiológico e cobrar do gover-
no federal investimento na reabilitação nos 
hospitais públicos (SUS), escolas especiais 
para alunos defi cientes auditivos e outros 
lugares que necessitam de atendimento 
fonoaudiológico. Rejeitamos a Lei de Libras 
e a obrigatoriedade da disciplina de Libras 
no curso superior de Fonoaudiologia. A Lei 
de Libras não resolve em nada o problema 
de comunicação das pessoas com defi ciên-
cia auditiva e que enfrentam muita rejeição 
do mercado de trabalho nos altos e médios 
cargos. A comunidade defi ciente auditiva 
está em constante pressão da Federação 
Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos (FENEIS) para adotar a linguagem 
de sinais como primeira língua, em vez da 
modalidade oral em português”. 

Miguel Angelo Moreno Vieira, 
presidente da Associação dos Defi -
cientes Auditivos da Zoa Leste Jardim 
Robru-SP

“A inclusão sempre foi nossa maior 
preocupação na Universidade Tuiuti do 
Paraná. Como coordenadora do curso de 
Fonoaudiologia, compreendo a necessida-
de de se desenvolver um trabalho voltado 
para alunos especiais sejam eles defi cien-
tes auditivos, com síndrome de Down, 
defi cientes visuais e físicos na instituição. 
Com todo o esforço, temos muita difi cul-
dade em manter um intérprete para cada 
aluno com defi ciência auditiva. Com a Lei 
de Libras podemos capacitar os alunos de 
Fonoaudiologia para trabalhar na própria 
instituição com os alunos defi cientes, o 
que abrirá outras portas no mercado de 
trabalho também. É papel da sociedade 
dar o mesmo direito a todos. Acreditamos 
que a Lei de Libras irá contribuir em muito 
para a inclusão e garantia dos direitos dos 
defi cientes auditivos”.

Maria Regina Franke Serratto, coor-
denadora do curso de Fonoaudiologia 
da UTP.

Decreto regulamenta Libras

Você é a favor ou contra a Lei de Libras? Dê sua opinião no acesso restrito na página do CFFa, www.fonoaudiologia.org.br

O Decreto nº 5.626 de 22/12/2005 regula-
mentou a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, e o 

art. 18 da Lei no 10.098, de 
19 de dezembro de 2000.

Dentre outras conquistas, o decreto 
estabelece que a Libras deve ser inserida 
como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e 
superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, 
de instituições de ensino, públicas e pri-

vadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. A norma dispõe, 
ainda, sobre a formação do professor e do 

instrutor de Libras.
Leia o Decreto no endereço https://www.

planalto.gov.br/ccivil/_ato2004-2006/2005/
decreto/d5626.htm.

Confi ra a opinião de quem é contra 
e a favor da lei.
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O  Q U E  É  L E G A L

Dispõe sobre a criação e instalação do Conselho Regional de Fonoaudiologia 8ª Região, e dá outras 
providências.

O Conselho Federal de Fonoaudiologia, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
conferidas pela Lei nº 6.965/81, de 09 de dezembro de 1981,

Considerando o disposto nos artigos 10, inciso II, IV e 26 da Lei nº 6.965/81,
Considerando a decisão do Plenário durante a 87ª Sessão Plenária 

Ordinária do CFFa, realizada no dia 16 de dezembro de 2005,

R  E  S  O  L  V  E :
Art. 1º - Criar o Conselho Regional da 8ª Região, com sede na cidade de Fortaleza-CE, e jurisdição 

nos Estados do Ceará, 
Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte.

Art. 2º - O Conselho Federal de Fonoaudiologia procederá a instalação e nomeará a Junta Adminis-
trativa do Conselho 

Regional de Fonoaudiologia da 8ª Região, através de Resolução específi ca.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Ofi cial da União, 

revogadas 
todas as disposições em contrário.

Maria Thereza Mendonça C. de Rezende
Presidente

Ângela Ribas
Diretora Secretária

RESOLUÇÃO CFFa nº 318, 
de 16 de dezembro de 2005

Republicada no DOU, seção 1 dia 18/01/06, página 43, 
por ter saído com incorreções no original.

RESOLUÇÃO CFFa nº 320, de 17 
de fevereiro de 2006

“Dispõe sobre as especialidades 
reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Fonoaudiologia e dá 
outras providências.”

RESOLUÇÃO CFFa nº 321, de 17 
de fevereiro de 2006

“Dispõe sobre a concessão e o 
registro de título de especialista 

profi ssional no âmbito do Conselho 
Federal de Fonoaudiologia e dá 

outras providências”.

RESOLUÇÃO CFFa nº 322, de 17 
de fevereiro de 2006.

“Dispõe sobre o concurso de 
provas e títulos para obtenção de 
título de especialista profi ssional 
nas áreas de especialidades da 
Fonoaudiologia reconhecidas 

pelo Conselho Federal de 
Fonoaudiologia e dá outras 

providências”.

RESOLUÇÃO CFFa nº 323 de 17 
de fevereiro de 2006

“Dispõe sobre a Residência 
em Fonoaudiologia e dá outras 

providências”. 
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Plenária aprova novas especialidades

Fonoaudiólogo, para obter mais informações, cadastre-se no sítio do CFFa 
e receba as informações em tempo real!!

O CFFa já está relacionando as pessoas que estão interessadas em fazer 
a prova. Então, aproveite, cadastre-se e informe via e-mail se quer receber 

informações sobre o concurso.
Nota: caso tenha anti-spam, não receberá a mensagem.

AFonoaudiologia há muito tempo dei-

xou de ser vista como uma profi ssão 

voltada somente ao atendimento 

clínico e terapêutico. Os profi ssionais foram 

conquistando outros espaços da atuação 

fonoaudiológica, de acordo com o ciclo de 

vida e necessidade populacional, conforme a 

realidade geográfi ca de cada região do Bra-

sil. A atuação em equipes multiprofi ssionais 

de saúde nos diversos níveis de atenção foi 

fundamental para esse avanço e reconheci-

mento do importante trabalho que o pro-

fi ssional fonoaudiólogo realiza, não apenas 

como técnico, mas também como gestor em 

todas as esferas nos serviços de saúde.

Todo esse processo de crescimento fez 

com que o CFFa, durante reuniões junto com 

os CRFas, realizasse um estudo com intuito de 

elencar informações para o reconhecimento 

de novas áreas de atuação fonoaudiológica.

Como resultado desse trabalho, surgiu a ne-

cessidade de alteração da nomenclatura da 

especialidade “Motricidade Oral” para “Mo-

tricidade Orofacial”, devido a abrangência 

da atuação fonoaudiológica nessa área, e do 

reconhecimento de mais uma especialidade 

que diz respeito à “Saúde Coletiva”.   

Atualmente, a Fonoaudiologia conta 

com cinco especialidades reconhecidas pelo 

CFFa : Audiologia, Linguagem, Motricidade 

Orofacial, Saúde Coletiva e Voz. “Com cer-

teza, caracteriza a necessidade de profi ssio-

nal especializado garantindo o atendimento 

integralizado à população”, explica Patrícia 

Balata, conselheira integrante da Comissão 

de Análise de Título de Especialista e Cursos 

de Especialização (CATECE). 

C A PA

Especialidades  

Mudança fortalece profi ssão
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Por quase um ano, além dos 24 fó-
runs realizados por todo o Brasil, 
respostas a questionários, envio de 

e-mails, cartas e demais manifestações fo-
ram dirigidas ao Conselho Federal de Fono-
audiologia. Através desse amplo diálogo os 
profi ssionais priorizaram aspectos como o 
questionamento sobre a fi nalidade do título 
de especialista, padronização na qualida-
de dos cursos, mudança nos critérios para 
a comprovação de experiência na área e 
constante processo de estudo com os pro-
fi ssionais sobre as especialidades. 
As necessidades apontadas foram essenciais 
para que o Conselho buscasse a aprovação 
de mais uma especialidade e a mudança de 

Debate democrático 

D urante o estudo realizado para novas 
especialidades, foi possível constatar que 
a forma como vinha sendo concedido o 

título de especialista não contemplava, de forma 
democrática, todos os profi ssionais fonoaudió-
logos que investiam na sua atuação em deter-
minada área. Frente a isso, o Conselho Federal 
de Fonoaudiologia concluiu que a melhor forma 
para democratizar a concessão do título de espe-
cialista seria através da realização de concurso de 
provas e títulos que foi ofi cializado recentemen-
te, a partir da publicação das resoluções no Diário 
Ofi cial da União. 
Esse novo critério tem por objetivo somar o co-
nhecimento do fonoaudiólogo, não se restringin-

para garantir título de especialista 

C A PA

nomenclatura, bem como a alteração dos crité-
rios para a concessão do título de especialista, 
conforme explicado acima. O Título de Especia-
lista conquistado através do concurso de provas 
e títulos será expedido pelo CFFa aos profi ssio-
nais fonoaudiólogos que se dedicam ao desem-
penho específi co e aprofundado de uma das 
áreas da Fonoaudiologia, reconhecidas como 
especialidades por resolução.
Os títulos de especialista gozam da respeitabi-
lidade de todas as categorias profi ssionais da 
área de saúde, tendo se tornado indispensável 
no atendimento a clientes em determinadas si-
tuações e exigência para a adesão ao Sistema 
de Saúde Suplementar. O CFFa tem demanda-
do grande esforço no sentido de demonstrar a 

adequação de tal titulação ao trabalho de 
atuação fonoaudiológica em cargos não 
voltados à área acadêmica, o que faz com 
que setores públicos e privados tenham 
passado a exigi-la nos editais de concursos 
para fonoaudiólogos.
Ciente da importância do assunto o CFFa, 
busca na comunidade fonoaudiológica, os 
subsídios necessários para a deliberação a 
respeito das novas especialidades na Fono-
audiologia, pois, como se pode notar, o re-
conhecimento e normatização do trabalho 
desenvolvido pelos fonoaudiólogos garante 
a legitimidade, incentiva o estudo e a pes-
quisa, além de garantir o crescimento legal 
da profi ssão. 

Debate nacional com coordenadores 
de cursos

Concurso público
do a reconhecer apenas a conclusão de curso de 
especialização, mas, também, a todos os cursos 
de pós-graduação como a residência, cursos de 
extensão e outros que serão pontuados com o 
objetivo principal de valorizar e estimular a edu-
cação continuada.  
A concessão de titulo de especialista através de 
concurso de provas e títulos é utilizada por várias 
entidades nacionais e internacionais da área de 
saúde. 
O concurso é uma forma democrática e segura 
de avaliar a competência do fonoaudiólogo em 
determinada área específi ca reconhecida pelo 
CFFa, julgando seus conhecimentos práticos e 
teóricos, seu empenho profi ssional didático e 
científi co, além do aperfeiçoamento e qualifi ca-
ção obtida pela participação em cursos de pós 
graduação lato sensu e outros.
É importante esclarecer que ocorrerá a somatória 
da pontuação das provas, dos cursos de pós-gra-
duação e outros trabalhos e estudos realizados 
pelo fonoaudiólogo. O resultado fi nal é que de-
terminará a aptidão do profi ssional para obter o 
título de especialista.  “É a maneira mais demo-
crática e fi dedigna de se determinar a capacita-
ção do profi ssional”, afi rma Nadia Maria Lopes 
de L. e Silva, conselheira integrante da CATECE. 
O concurso será dirigido exclusivamente a fono-

audiólogos e será realizado regularmente pelo 
CFFa em parceria com entidades científi cas da 
classe – SBFa e ABA , nas diversas regiões do país 
para facilitar o acesso dos profi ssionais. Haverá 
uma prova para cada especialidade. “O CFFa 
providenciará  ampla divulgação do edital com as 
regras do concurso, incluindo o conteúdo a ser 
avaliado nas provas, a pontuação a ser obtida por 
cada título apresentado pelo profi ssional, bem 
como a nota mínima necessária para a aprovação 
e conseqüente obtenção do título de especialista. 
Junto à reforma dos critérios para a concessão de 
títulos de especialista, encontra-se em estudo a 
forma de revalidação do título o que com certeza 
protege a classe fonoaudiológica, o cliente e é 
um incentivo para a educação continuada”, ex-
plica Celina P. Rezende, presidente da CATECE. 
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O processo de obtenção do título será 
por provas e somatória de pontos oriun-
dos de participação em cursos e even-
tos na área de saúde. Há uma pontuação 
mínima e tempo determinado para que 
o profi ssional esteja habilitado? 
O concurso será de provas (questões de conhe-
cimentos práticos e teóricos) e títulos (cursos 
de pós-graduação tais como: especialização, 
residência, extensão;   além de participação em 
congressos). A pontuação mínima para a prova 
de conhecimentos, bem como a pontuação a ser 
atribuída a cada título, será defi nida pelo CFFa 
juntamente com as entidades científi cas ligadas 
a Fonoaudiologia e será publicada no em edital 
de convocação para o concurso.  Para habilitar-se 
ao título de especialista, no entanto, será exigido 
o registro no CRFa por ,no mínimo, três anos.

Como acontecerá a renovação do títu-
lo?
Os títulos concedidos atualmente não têm data 
de validade. A validade é indeterminada. A partir 
de 2007, os títulos terão validade de cinco anos 
e, aí sim, quem tiver título expedido a partir dessa 
data, terá que renová-lo através de somatória de 
títulos, o que eventualmente poderá ser comple-
tado por meio de pontuação obtida em provas. 
Os que têm título com validade indeterminada 
serão convidados a entrar voluntariamente no 
programa de renovação.

Quem realizará as questões das provas 
e analisará os títulos? 
O CFFa contratará uma fundação com ampla e 
reconhecida experiência no ramo.

Os fonoaudiólogos que já possuem o 
título de especialista terão que fazer o 
concurso?
Quem já é especialista pelo CFFa não precisará 
prestar o concurso de provas e títulos, uma vez 
que o objetivo deste é a concessão de título de 
especialista.

A quem será dirigido o concurso?
O concurso será dirigido a todos os fonoaudió-

Celina P. Rezende, presidente da CATECE  

As resoluções do CFFa que tratam das mudanças para concessão do título 

de especialista e o reconhecimento de novas especialidades podem ser 

acessadas na página do conselho www.fonoaudiologia.org.br. 

No dia 10 de março, em São Paulo, o 
CFFa promoveu reunião com os coor-
denadores de cursos de Especializa-
ção registrados no CFFa. Na ocasião, 
foram apresentadas as modifi cações 
nos critérios para concessão de título 
de Especialista com a participação do 
assessor jurídicos do CFFa., o advo-
gado Eduardo Roriz, que esclareceu 
os aspectos legais da mudança. No 
evento, fi cou clara a importância dos 
cursos de especialização para criar a 
cultura da educação continuada entre 
os fonoaudiólogos e a intenção em 
valorizar este tipo de pós-graduação 
pela pontuação diferenciada no con-
curso de título.
Os coordenadores de cursos apre-
sentaram ao fi nal do dia sugestões 
para os critérios de pontuação entre 
outras observações que serão enca-
minhadas para análise da comissão e 
do plenário do CFFa.

Reunião com os 
coordenadores de curso

Entrevista

C A PA

logos interessados em obter o título de especia-
lista. 

E quem está fazendo um curso de espe-
cialização reconhecido pelo CFFa terá 
que fazer a prova?
Os fonoaudiólogos que estão cursando ou cur-
saram cursos de especialização registrados no 
CFFa, cujas turmas se iniciarem até 30 de junho 
de 2006, terão direito ao título sem a necessida-
de de prestar concursos, uma vez que a legisla-
ção anterior garante o título aos egressos de tais 
cursos (Resolução CFFa-268/01).

E quem vier a iniciar o curso de espe-
cialização já na vigência da nova reso-
lução?
Estes profi ssionais, ao concluírem cursos de es-
pecialização, caso desejem habilitar-se ao título 
de especialista concedido pelo CFFa, terão que 
prestar o concurso de provas e títulos. O CFFa 
apóia o fonoaudiólogo que investe na sua for-
mação e na educação continuada, por isso, caso 
o profi ssional venha a cursar uma especialização 
ou outras atividades de pós-graduação, ele terá 
uma pontuação que o ajudará na sua aprovação 
no concurso de provas e títulos. 

Ao prestar a  prova, o fonoaudiólogo 
terá direito ao título de especialista de 
imediato?
Assim que sair a publicação dos aprovados, o 
profi ssional terá até 180 dias para solicitar o tí-
tulo.

Haverá penalidade para os profi ssionais 
que divulgarem títulos sem os ter?
O Código de Ética da Fonoaudiologia já prevê 
como infração ética o uso de “títulos acadêmi-
cos que não possua ou de especialidades para as 
quais não esteja habilitado”.   

O fonoaudiólogo que, após a nova reso-
lução, fi zer um curso de especialização 
e não prestar o concurso de provas e tí-
tulos poderá ter o título de especialista 
oferecido pela instituição que ofereceu 
o curso?

Para se obter o título, o fonoaudiólogo deverá 
prestar o concurso, logo, a conclusão de um cur-
so não garante a concessão. O curso expedirá o 
certifi cado de conclusão que não pode ser con-
fundido com o título.

Já se tem data para a primeira prova?
O Conselho pretende realizar o concurso em ou-
tubro de 2006, em cinco regiões do país simulta-
neamente, coincidindo com a época do Congres-
so Brasileiro de Fonoaudiologia, de tal maneira 
que as provas realizadas no Nordeste, sejam fei-
tas em Salvador, durante o Pré-Congresso. 
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Dores nas pernas, nas costas, nos 

ombros. Voz constantemente rouca 

e cansada. Toda volta às aulas é sem-

pre assim para a professora Claudia de Paula 

Marinho, 37 anos, de Brasília, que leciona no 

SESC - Serviço Social do Comércio. O início 

de cada semestre é sempre mais corrido e a 

professora passa horas em pé e fala ininterrup-

tamente revisando o conteúdo do ano anterior 

e apresentando conteúdo novo. 

Na correria, o que sempre lembra de fazer 

é tomar bastante água natural e fazer exer-

cícios para as pregas vocais, orientação dada 

pela profi ssional fonoaudióloga contratada 

pela empresa para orientar os professores.

Claudia é uma entre milhares de traba-

lhadores que diariamente são submetidos à 

rotina de estresse, acúmulo de funções, forte 

pressão por resultados, pouca estabilidade 

e que acabam adquirindo alguma doença 

Ucûfg"fq"vtcdcnjcfqtUcûfg"fq"vtcdcnjcfqt""
O melhor para a sociedadeO melhor para a sociedade
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relacionada ao trabalho. A professora que já 

passou apuros com a voz, por enquanto não 

precisou se ausentar da sala de aula. 

O crescimento do número de pessoas 

doentes por causa da vida profi ssional é uma 

das preocupações do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia e de outras entidades de 

classe, que estão empenhados em discutir 

idéias de como melhorar a qualidade de vida 

do trabalhador. 

A pressão da sociedade e das entidades 

de classe obrigou o Brasil a mudar e a praticar 

uma política de saúde preventiva. Alguns pas-

sos importantes foram dados com a criação de 

fóruns de debate específi cos e em consenso 

com a sociedade. Dessas iniciativas nasceram 

as conferências de saúde do trabalhador. 

Em 2005, no período de 24 a 27 de 

novembro, foi realizada a 3ª edição da Con-

ferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 

com o tema “Trabalhar, sim! Adoecer, não!”,  

convocada pelos Ministérios da Saúde, do 

Trabalho e Emprego e da Previdência Social. 

Foram realizadas 977 conferências locais e 

estaduais, com envolvimento de mais de 100 

mil delegados. A etapa nacional reuniu 2.000 

participantes, superando as expectativas. A 

reunião de atores tão diversos permitiu, pela 

primeira vez, a interação dos diversos envolvi-

dos, articulados em quase 100 reuniões para-

lelas realizadas nos quatro dias de evento.

O Conselho Federal de Fonoaudiologia 

levou seus representantes com poder de 

discussão e voto. Contribuiu de forma efetiva 

com uma visão multiprofi ssional e interdisci-

plinar da saúde, destacando a importância 

da diversidade de profi ssionais em equipes 

e explicitando o trabalho do fonoaudiólogo, 

assim como a defesa das ações a favor do 

trabalhador. 
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Na preparação para a maratona de 

debates e votações, o CFFa convidou 
todos os fonoaudiólogos participantes 

para uma reunião preparatória. Nessa reu-
nião foi relatado o que havia sido discutido, 
conquistado e indicado como prioridade nas 
conferências estaduais e municipais. 

“Das discussões municipais e estaduais 
foi elaborado o documento referência e o 
grupo pôde trabalhar em conjunto nas inser-
ções, supressões e substituições do que seria 
apresentado a favor da Fonoaudiologia e do 
trabalhador para a etapa nacional”, explica 
Maria Thereza, presidente do CFFa. 

Pelo regulamento da conferência, as 
delegadas convidadas não teriam direito a 
voto. Após o fechamento das inscrições dos 
delegados titulares, Maria Thereza, mediante 
negociações com integrantes do Fórum das 
Entidades Nacionais de Trabalhadores da 
Área de Saúde (Fentas), reverteu a situação e 
manteve as inscrições de todas as fonoaudió-
logas como titulares, garantindo mais votos e 
a possibilidade de esclarecimento aos demais 
delegados sobre a imprescindível participação 
da Fonoaudiologia no evento.  

O evento foi dividido em três eixos temáti-
cos: Eixo 1 - “Como garantir a integralidade e 
a transversalidade da ação do estado em saúde 
dos trabalhadores”; Eixo 2 - “Como incorporar 
a saúde dos trabalhadores nas políticas de 
desenvolvimento sustentável no país?”; Eixo 
3 - “Como efetivar e ampliar o controle social 
em saúde dos trabalhadores?” 

No primeiro eixo temático, sobre trans-
versalidade e intersetorialidade das ações do 
Estado, o conjunto de propostas foi de grande 
contribuição para a Política Nacional Integrada 
de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST). 
Esta proposta estava em consulta pública até 
o dia 30 de novembro de 2005. A versão fi nal 
será acrescida das propostas aprovadas pelos 
delegados da 3ª CNST. Entre os destaques está 
a ampliação da Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (Renast).

O segundo eixo temático teve como tema 
as políticas de desenvolvimento sustentável 
e a saúde do trabalhador. Os delegados 
ressaltaram os processos de produção que 
geram impacto no ambiente e na saúde, 
especialmente a exposição a produtos quími-
cos como amianto, mercúrio e agrotóxicos. 
Para a plenária da 3ª CNST é necessária a 
intervenção nos processos de produção para 
impedir a contaminação dos trabalhadores e 
da população em geral.

No terceiro eixo temático foi enfocada a 
forma atual de controle social, ressaltando a 
necessidade de inserção de outros atores no 
debate da saúde do trabalhador, como repre-
sentantes dos trabalhadores dos Ministérios da 
Previdência Social e do Trabalho e Emprego, 
de associações de trabalhadores portadores 
de doenças relacionadas ao trabalho, lesões 
por esforços repetitivos (LER), acidentados no 
trabalho, ambientalistas, entre outros.

Os fonoaudiólogos participaram dos eixos 
1 e 3. A prioridade dos profi ssionais foi a 

inclusão de equipe multiprofi ssional e inter-
disciplinar sempre que alguma proposição se 
referia a serviços e ações de saúde pertinentes, 
e a inclusão do Distúrbio da Voz Relacionado 
ao Trabalho como doença ocupacional reco-
nhecida pelo INSS, visando a garantia de um 
melhor atendimento à sociedade. 

A partir de agora cabe à fi scalização ao 
fonoaudiólogo e aos conselhos regionais para 
fazer cumprir o que foi conquistado na confe-
rência nacional e cobrar a efetiva participação 
dos profi ssionais em programas de saúde do 
trabalhador, em equipes multidisciplinares 
como no Programa Saúde da Família, e em 
tantos outros projetos de lei que benefi ciam o 
trabalho do profi ssional fonoaudiólogo.

É a força do profi ssional em campo e 
com a solicitação do usuário em relação ao 
atendimento fonoaudiológico que será forta-
lecido o trabalho dos conselhos nos projetos 
de lei, nos programas e nas políticas de saúde 
do governo. 

Eixo I - “Como garantir a 
integralidade e a transversalidade 

da ação do estado em saúde 
dos trabalhadores”

Principais debates
1. efetivação da concessão de benefícios 

no INSS, através de equipe multiprofi sisonal 
e interdisciplinar; 

2. instituir a jornada máxima de 30 ho-
ras semanais para trabalhadores públicos e 
privados;

3 ª  C N S T
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multiprofi ssional (enfermagem, fi sioterapia, fo-
noaudiologia, medicina, odontologia, psicologia, 
serviço social, terapia ocupacional); 
8. que o poder público crie normas obrigatórias 
para o uso de quadro de acrílico e pincel atômico 
como substitutivos permanentes do quadro de 
giz, nas escolas públicas e privadas, tendo em 
vista que o pó causa reações alérgica e é reco-
nhecidamente cancerígeno; 
9. incluir os distúrbios da voz relacionados ao 
trabalho, garantindo a revisão anual da listagem 
ofi cial de doenças relacionadas ao trabalho, 
como prevê a portaria MS/GM 1339/99 e demais 
legislações pertinentes e também garantindo 
que o INSS reconheça essas doenças; 
10. determinar que o Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) 
públicos constituam equipe interdisciplinar e mul-
tiprofi ssional para garantir a efi cácia na resolução 
dos problemas dos trabalhadores e adequando a 
readaptação quando necessária.

Eixo III - “Como efetivar e ampliar 
o controle social em saúde dos 

trabalhadores?”

Principais debates
1. garantir a interação do conselheiro de saúde 
com a sua base de representação, incluindo a 
implantação de fóruns permanentes de debate e 
avaliação da sua atuação;
2. garantir a liberdade de participação dos tra-

3. incluir e reconhecer os acidentados do trabalho 
e portadores de doenças relacionadas ao traba-
lho, com seqüelas incapacitantes e aposentados 
por invalidez, como benefi ciários da legislação 
referente aos portadores de necessidades espe-
ciais e da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Defi ciência, decorrentes de 
suas limitações físicas e seqüelas advindas dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho; 
4. dar cumprimento à Portaria 77/04, que es-
tabelece a notifi cação compulsória de agravos 
relacionados ao trabalho, através de Sistema de 
Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN), 
o que implicaria no aumento de exames audio-
lógicos realizados na rede e na necessidade de 
contratação de profi ssionais; 
5.  garantia da segurança, saúde do trabalha-
dor e meio ambiente como temas transversais 
nos currículos regulares de ensino dos níveis 
fundamental e médio e de disciplina de saúde 
e segurança nos níveis técnicos e superior, 
em conformidade com a Convenção 155 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
estimulando a formação e atuação em equipes 
multiprofi ssionais e interdisciplinares; 
6. estabelecer que a licença maternidade passe 
de 4 meses para 6 meses, garantindo a ama-
mentação da criança com leite materno por um 
pouco mais de tempo; 
7.  garantir que em todo município ou região haja 
um núcleo de reabilitação composto de equipe 

Fonoaudiólogos no debate e integrantes do FENTAS
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balhadores com representação nas entidades 
civis municipais, e que estes tenham direito a 
voz e voto, para lutar pela garantia dos direitos 
constitucionais dos trabalhadores;
3. efetivar o controle social na rediscussão 
e redefi nição dos limites de tolerância e dos 
valores de referência tecnológicos (VRT), com 
assessoramento de especialistas ou entidades 
de saúde do trabalhador, em todas as esferas 
de governo e todos os ambientes de trabalho, 
inclusive o da rua;
4. garantir que as fi scalizações das empresas 
privadas e especialmente as públicas, como as 
prefeituras, com a participação da Vigilância 
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância 
Ambiental, Conselhos e Sindicatos;
5. enviar, ao respectivo sindicato, cópias dos 
contratos e/ou decretos de nomeação de cargos 
temporários e permanentes de todos os traba-
lhadores;
6. implantar o Controle Social (Conselho Ges-
tor, e dos Centros de Referência de Saúde do 
Trabalhador,CRST) em Saúde do Trabalhador, 
garantindo a inclusão dos diversos setores da 
sociedade civil organizada na sua composição, 
com destaque para os trabalhadores do mercado 
informal, com participação efetiva no Comitê 
Gestor de Saúde do Trabalhador, dotando-os 
também de um Núcleo de Apoio (“Sala de 
Situação”) equipado, de modo a disponibilizar 
as ferramentas necessárias para potencializar o 
controle social;
7. criar em conjunto com o Conselho da Crian-
ça e do Adolescente, comissões municipais 
interdisciplinares e intersetoriais para fazer 
cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
combater/erradicar/fi scalizar o trabalho infantil, 
escravo, degradante, por meio da articulação 
com os vários conselhos existentes nas áreas de 
políticas públicas; 
8. recomendar às entidades sindicais a criação 
de uma Comissão Intersetorial Multiprofi ssional, 
para realizar ações educativas e fi scalizadoras nos 
processos laborais nos locais de trabalho, com 
visitas e reuniões previamente agendadas; 
9.  efetivar a obrigatoriedade das empresas desen-
volverem programas de Gestão da Saúde, Segu-
rança e Meio Ambiente, que devem ser divulgados 
para a sociedade, garantindo a participação dos 
sindicatos na fi scalização desses programas;
10. apoiar o trabalho e a participação do Centro 
de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia 
Humana (CESTEH)/FIOCRUZ na capacitação do 

Controle Social em Saúde do Trabalhador; 
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As conferências são realizadas em eta-
pas municipal, estadual e nacional. As 
vagas de delegados são distribuídas de 

forma paritária entre usuários, trabalhadores, 
gestores e prestadores de serviço. 

Nas conferências municipal e estadual se 
discute os temas que serão tratados na con-
ferência nacional e elegem-se os delegados 
para as etapas posteriores.

Nessas discussões, abordam-se a situação 
da comunidade e a busca de soluções. O rela-
tório das reuniões dos conselhos deve conter 
as propostas que são de responsabilidade da 
gestão estadual e federal do Sistema Único de 
Saúde (SUS), entre outras.

Todo o material proveniente dos municí-
pios é discutido nas conferências estaduais. 
Com a remessa do relatório das conferências 
estaduais a Brasília, começa a ser defi nido o 
rumo da conferência nacional. Pelo regimento 
da conferência, deve ser assegurada ampla 
participação dos segmentos sociais que atuam 
na área de saúde. É mais uma garantia de que 
sua voz será ouvida.

Em Brasília, na conferência nacional, 
em mesas-redondas, inspiradas pelos eixos 
temáticos do encontro, e por meio de grupos 
de discussão compostos pelos delegados es-
colhidos nas conferências estaduais, todas as 
propostas são debatidas e são escolhidos dois 
dias em que uma plenária com todos os dele-
gados vota as propostas encaminhadas pelos 
grupos de discussão ao longo do encontro.

Além dos delegados, as conferências na-
cionais contam com a presença de convidados 
com direito a voz e observadores. Os convida-
dos são representantes de órgãos, entidades 
e instituições nacionais e internacionais, ou 
personalidades com atuação relevante na 
área do evento. Os observadores são pessoas 
interessadas em acompanhar a realização da 
conferência.

Como ser delegado
• Maria Thereza Mendonça Carneiro de 
Rezende como delegada titular, vaga con-
quistada por ser conselheira nacional de 
saúde pelo segmento dos trabalhadores 
(Fentas/CFFa) e integrante da comissão de 
comunicação da conferência pelo CNS; 
• Márcia Tiveron de Souza, delegada convi-
dada, fonoaudióloga que atua no Centro de 
Referência Estadual em Saúde do Trabalha-
dor/SP (CEREST), representando a vaga do 
CFFa pelo segmento dos trabalhadores; 
• Claudia Pagotto Cassavia, delegada con-
vidada do CRFa 2ª Região, fonoaudióloga 
representante do Fórum dos Conselhos de 
Fiscalização Profi ssional no Conselho Muni-
cipal de Saúde-SP, representando a vaga do 
CFFa pelo segmento dos trabalhadores; 
• Oilda Silva, delegada convidada do CRFa 
4ª Região, fonoaudióloga fi scal no conselho 
regional, representando a vaga do CFFa, 
pelo segmento dos trabalhadores; 
•  Maria Salete Fontenele, conselheira 
suplente do CFFa, que foi eleita delegada 
titular pela conferência estadual. 

Quem representou 
o conselho?

As delegadas  Marcia Tiveron, Claudia Cassavia, Maria Thereza Rezende, 
Oilda Silva, Maria Salete Fontenele

Fonoaudiólogo, essa é sua 
oportunidade de ação! Participe 
das conferências! Conquiste uma 

vaga como delegado! Faça valer sua 
representatividade, unidade e 
participação na saúde pública!

3 ª  C N S T

11. exigir e elaborar uma política de governo 
de comunicação e informação social em saúde 
do trabalhador, nas três esferas de Governo, 
que estabeleça canais regulares de acesso à 
população geral, visando socializar as informa-
ções pertinentes à prevenção e à promoção da 
saúde do trabalhador, meio ambiente, o papel 
do controle social e, com o mesmo empenho, 
as experiências bem-sucedidas de melhoria das 
condições de vida e saúde do trabalhador de 
forma integrada entre o Ministério da Saúde, 
o Ministério do Trabalho e Emprego e o Minis-
tério da Previdência Social, garantindo a ampla 
participação das entidades que representam os 
trabalhadores;
12. instituir junto ao Ministério da Previdência 
Social – MPSa revisão e adequação da forma de 
gerenciamento e de disponibilização para a so-
ciedade e instituições das informações oriundas 
de suas bases de dados;
13. realizar fóruns distritais de discussão sobre 
saúde, a cada dois anos, incluindo, entre outros, 
o tema saúde do trabalhador, respeitando-se 
para participação a paridade dos segmentos;
14. estimular as representações do movimento 
sindical e dos demais movimentos sociais, vincu-

ladas aos Conselhos Gestores ou as CIST´s Muni-
cipais e Estaduais, a organizar Fóruns Ampliados 
Regionais ou Estaduais, de forma a potencializar 
e alargar a base de sustentação social do trabalho 
de intervenção pública de cada Centro Regional 
ou Estadual de Saúde do Trabalhador e de seus 

parceiros intersetoriais;
15. Defi nir cotas de vagas para lideranças sin-
dicais das categorias das bases econômicas da 
localidade em todas as atividades de educação 
em saúde do trabalhador.
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O crescimento da Fonoaudiologia está 
cada vez mais evidente. A criação de 
mais uma região é prova dessa gran-

deza. O Conselho Federal de Fonoaudiologia 
aprovou a resolução nº 318/05 que cria a 
8ª região cuja jurisdição é composta pelos 
estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio 
Grande do Norte, sendo, portanto, um des-
membramento do CRFa 4ª Região (vide coluna 
“O que é Legal”, na página 12).

A 4ª Região permanecerá com jurisdição 
representada pelos estados de Alagoas, Bahia, 
Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Essa iniciativa 

teve como ponto de partida a solicitação de 
um grupo de fonoaudiólogos do Ceará que 
acreditava que, tanto pelo número de fonoau-
diólogos do estado quanto pela organização 
entre os profi ssionais locais, poderia comportar 
a sede de um novo regional. A sede do novo 
conselho será, portanto, em Fortaleza (CE).

Para fundamentar essa decisão, as repre-
sentantes do CFFa, conselheiras Patrícia Balata 
e Hyrana Frota, promoveram reuniões com os 
fonoaudiólogos dos estados do RN, CE, PI e 
MA e ouviram deles a solicitação e aprovação  
para criação do novo regional. Além disso, o 

Criado um novo Conselho 
Regional – a 8ª região

C F FA  E M  A Ç Ã O

O Movimento Nacional contra o Projeto 
de Lei do Ato Médico retomou suas 
atividades em fevereiro. Para esclare-

cer a sociedade sobre a gravidade do projeto 
foi lançada uma “Carta aberta à sociedade: 
contra abusos no Projeto de Lei que regula-
menta o Ato Médico”.

No documento o grupo esclarece as ame-
aças que o projeto representa ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e aos serviços prestados à 
população pelos profi ssionais de saúde. 

“Essa proposta além de contrariar os 
princípios que regem o SUS desrespeita o 
direito do indivíduo ser assistido de acordo 
com as suas necessidades, além de difi cultar 
o atendimento na rede de saúde”, afi rma o 
documento. 

O movimento quer que a senadora Lúcia 
Vânia (PSDB-GO), relatora do projeto na Co-

missão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado 
Federal, cumpra a promessa de realizar audi-
ências públicas.

No dia 5 de abril está confi rmada audi-
ência pública na Assembléia Legislativa de 
Goiás, em Goiânia, das 9 às 11h, proposta 
pelo deputado Paulo Garcia (PT) e pelo Fórum 
Goiano dos Conselhos de Saúde, que convi-
dou o movimento nacional.

Profi ssional da área de saúde, visite o 
site www.naoaoatomedico.com.br e partici-
pe da campanha que está recolhendo assi-
naturas contra o projeto. 

Os profi ssionais que tiverem relatos ou 
denúncias do cerceamento da sua atividade 
ou ação profi ssional por conta de atitudes 
dos profi ssionais médicos encaminhem e-
mail para o CFFa no endereço secretaria@
fonoaudiologia.org.br. 

Ato médico
“Distrito Sanitário Especial Indígena: 

território de produção de saúde, proteção 
da vida e valorização das tradições”. Esse 
foi o tema da 4ª Conferência Nacional de 
Saúde Indígena (4ª CNSI), realizada em 
março, foi o momento em que os povos in-
dígenas falaram como querem ser tratados 
em relação à saúde.

A Fonoaudiologia foi representada 
pela delegada Renata Palópoli Pícoli que 
já foi membro titular do Conselho Distrital 
de SaúdeIndígena (CONDISI) do Mato 
Grosso do Sul como representante das 
universidades. Informações no sítio http://
conselho.saude.gov.br/

4ª Conferência 
Nacional de 

Saúde indígena 

Conselho Regional da 4ª Região lançou uma 
enquete em sua página na internet para 
ouvir a opinião dos fonoaudiólogos  sobre 
o assunto, cuja apuração foi fi nalizada no 
dia 30 de janeiro. A partir da decisão do 
CFFa, registrada na resolução supracitada, 
será nomeada uma Junta Administrativa 
composta por dez fonoaudiólogos da região 
para estruturar a instalação e montagem da 
8ª Região, bem como organizar as próximas 
eleições para o primeiro colegiado do CRFa 
8ª Região a ocorrer em outubro de 2006,  
que tomará posse em abril de 2007. 

Espera-se com isso, dar maior dinamis-
mo às demandas emanadas desses estados, 
otimizar a fi scalização e aproximar a gestão 
do conselho com os seus representados.

Então, você fonoaudiólogo da 8ª Re-
gião, fi que atento ao edital das eleições. For-
me uma chapa e dê a sua contribuição à sua 
classe profi ssional.

Parabéns fonoaudiólogos!

Fórum com fonoaudiólogos do Piauí

Debate no Maranhão
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Em reunião no Fórum Permanente Mer-
cosul para o Trabalho em Saúde, dia 7 
de dezembro de 2005, foi discutida a 

proposta da Cartilha da Matriz Mínima, a res-
olução sobre “Princípios Éticos para o Trabalho 
em Saúde” e sobre a educação superior no Mer-

Mercosul

O Conselho Nacional de Saúde pas-
sará em breve por processo eleito-
ral. Esta é uma solicitação antiga 

do Controle Social aprovada na 12ª Con-
ferência Nacional de Saúde. 

Para a eleição ocorrer só está faltan-
do o Decreto Presidencial que defi nirá a 
Composição do CNS e o processo eleito-
ral. Na reunião de dezembro de 2005 do 
CNS o texto do decreto foi aprovado. O 
CFFa está aguardando decisão do atual 
ministro da Saúde, Saraiva Felipe, e apro-
vação presidencial.

CNSPassadas quase duas décadas desde a re-
alização da 1ª Conferência Nacional de 
Recursos Humanos torna-se necessário 

discutir e avaliar os processos de trabalho no 
SUS. É o que se pretendeu com a realização da 
3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, onde foram propostas 
diretrizes nacionais para a implementação de 
políticas de Gestão do Trabalho e Educação na 
Saúde tendo como referência a NOB/RH-SUS, 
como forma de ampliar a participação e a co-

responsabilidade dos diversos segmentos do SUS 
na execução desta política, fortalecendo o com-
promisso social nesse campo.

Pelo CFFa participaram como delegadas 
nesta conferência Maria Thereza Rezende, Mi-
cheline B. de Figueiredo M. Reinaldi e Roberta 
Alvarenga, indicada pelo CRFa 2ª região. A fono-
audióloga Cláudia Cassavia vem como delegada 
eleita na conferência estadual de SP. Informações 
no sítio http://conselho.saude.gov.br/. O evento 
aconteceu em março.

3ª Conferência de Gestão do 
Trabalho e da Educação em Saúde  

100 proposições

Mesmo com a convocação extraordinária 
que rendeu muito a todos, neste período 
que foi de 15 de dezembro de 2005 a 

15 de fevereiro deste ano, só as matérias que 
constavam da convocação extraordinária pude-
ram ser votadas.

Assim, o CFFa aproveitou este período para 
trabalhar na construção de uma área específi -
ca no sítio do conselho onde serão divulgados 
todos os projetos que são acompanhados pela 
assessoria parlamentar. 

Atualmente, o CFFa acompanha quase 100 
proposições que estão direta ou indiretamente 
relacionados com a Fonoaudiologia. No sítio, 
o fonoaudiólogo não só poderá acompanhar 
o trâmite dos projetos, mas também opinar, 
mandar sugestões e contribuir com o processo 
legislativo. Para isso não deixe se cadastrar no 
sítio do CFFa.

Em breve o espaço estará em funcionamen-
to. Fique atento!

Programa de saúde vocal do professor 
Vitória do CFFa

O Projeto de Lei 1128/03, do deputado 
Carlos Abicalil (PT-MT), que cria o 
Programa Nacional de Saúde Vocal 

do Professor da Rede Pública de Ensino, foi 
aprovado dia 21 de fevereiro na Comissão 
de Seguridade Social e Família.
O projeto nasceu de uma iniciativa do Con-
selho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) 
que luta por ele desde sua apresentação. 
Mesmo com a atuação permanente da as-

sessoria parlamentar, o projeto fi cou parado 
por mais de um ano na Comissão de Seguri-
dade Social e Família (CSSF), pois o relator 
não apresentava o parecer.
Na Câmara, o projeto ainda tramitará na 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) e depois seguirá para 
apreciação no Senado Federal.

O CFFa apresentou à Agência Nacional de Saúde (ANS) a 1ª edição da Classifi cação Bra-
sileira de Procedimentos Fonoaudiológicos (CBPFa), que será distribuída ao profi ssional 
durante o 21º Encontro Internacional de Audiologia (EIA). A classifi cação nasceu de uma 

iniciativa do Conselho Federal, em parceria com os Conselhos Regionais e as entidades de classe. 
Em cumprimento aos prazos e às necessidades, a 1ª edição saiu em uma versão reduzida. O CFFa 
já trabalha na 2ª edição, que será revisada e ampliada com os demais pares, e distribuída no IV 
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia.

Classifi cação Brasileira de 
Procedimentos Fonoaudiológicos 

C F FA  E M  A Ç Ã O
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D E S TA Q U E

A Câmara analisa o Projeto de Lei 6086/05, 
do deputado João Batista (PP-SP), que 
autoriza os portadores de doenças inca-

pacitantes e seus dependentes a movimentarem 
as contas do Fundo de Garantir do Tempo de 
Serviço (FGTS).

A Previdência Social considera incapacitantes 
as seguintes enfermidades: câncer, tuberculose, 
alienação mental, esclerose múltipla, hanseníase, 
doença cardíaca grave, mal de Parkinson, paralisia 
irrevesível, espondiloartrose anquilosante (que 
afeta as articulações e pode impedir a movimenta-
ção da coluna), doença renal grave, fi brose cística, 
contaminação por radiação e estágios avançados 
do mal do Paget, conhecido como osteíte defor-
mante (mal que deforma os ossos).

Tramitação - A proposta tramita em caráter 
conclusivo, apensada ao PL 3310/00, que autoriza 
o saque da conta do FGTS para parentes em 1º 
grau do titular portador de Aids. 

Fonte: Agência Câmara. 

Doença incapacitante 
pode dar direito 

a saque do FGTS

O Fórum dos Conselhos Federais de Pro-
fi ssões Regulamentadas é uma orga-
nização criada para discutir e deliberar 

sobre assuntos de interesse das diversas profi s-
sões regulamentadas no Brasil. Um de seus ob-
jetivos é apresentar soluções a dilemas comuns, 
como é o caso do Parecer 329/2004-CNE, não 
homologado pelo Ministro de Educação e, por 
conseguinte, sem efeito legal. Este parecer trata 
da redução das cargas horárias nos cursos de 
graduação. No dia 21 de fevereiro discutiu-se 
uma ação do fórum junto ao Ministério da Edu-
cação e Ministério Público para a garantia na 
qualidade de formação profi ssional.

Contra a redução 
da carga horária

As treze profi ssões da área de saúde 
-Biologia, Biomedicina, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fi-

sioterapia , Fonoaudiologia, Nutricionistas, 
Odontologia de Goiás, Psicologia, Serviço 
Social, Técnicos em Radiologia e Terapia 
Ocupacional, vêm por meio deste, repudiar 
o tratamento inadequado e, no mínimo 
equivocado, através do uso da expressão 
”não-médicos” por parte de algumas enti-
dades da medicina, quando se referem aos 
profi ssionais de saúde com igual regulamen-
tação, em especial, por ocasião de audiên-
cias e apresentação de documentos que tra-
tam do Projeto de Lei do Ato Médico.
A expressão “não-médicos” é depreciativa, 
segregadora e mostra uma certa ignorância 
por parte daqueles que a utilizam.

Quando alguém ou alguma entidade 
se refere aos “profi ssionais não-médicos”, 
nos remete a pensar que a onipotência se 
torna presente e distante, independente e 
única, como se medicina não fosse apenas 
uma profi ssão de saúde e, sim, uma profi s-
são diferenciada e destacada em um nível 
superior da área da saúde.

Desse modo, se entenderia que na área 
da saúde apenas existiriam 13 categorias 
em um único nível ao se excetuar a medi-
cina como profi ssão de saúde deste nível. 
Seria necessária muita imaginação e nenhu-
ma documentação daria fundamentação a 
tal explicação.

Ao se aplicar o princípio da igualdade 
de direitos, também nesta lógica poderiam 
existir os “não-médicos”, os “não-odontó-
logos”, os “não-fi sioterapeutas”, os “não- 

fonoaudiólogos”, os “não-biomédicos”, os 
“não-terapeutas ocupacionais”, os “não- 
psicólogos”, os “não-profi ssionais de edu-
cação física”, os “não-assistentes sociais”, 
os “não-farmacêuticos”, os “não-médicos 
veterinários”, os “não-nutricionistas”, não- 
“biólogos”, os “não-técnicos em radiolo-
gia” e “os médicos”.

 Mas que difi culdade teríamos em man-
ter uma relação dentro da equipe multipro-
fi ssional, pois apenas existiriam duas cate-
gorias e, notadamente, as relações seriam 
biprofi ssionais, nunca multiprofi ssionais, 
que absurda conclusão!

Esta visão confusa e reducionista da 
saúde tenta estabelecer um paradigma de 
poder nas relações socioprofi ssionais, apoia-
da pela simples afi rmação de que, suposta-
mente, e somente para conveniência de al-
guns grupos, existiriam apenas duas classes 
profi ssionais na área da saúde no Brasil, a 
dos “médicos” e a dos “não-médicos”.

É inadmissível, portanto, que o uso de 
tal expressão discriminatória e desigual, 
perdure, numa sociedade na qual sua Cons-
tituição Federal resguarda o direito da livre 
expressão, desde que não ultrapasse a linha 
da cidadania, da moral e da ética, do respei-
to mútuo entre os diferentes atores sociais 
e, sobretudo, do respeito às leis, em especial 
àquelas que regulamentaram as 14 profi s-
sões da área da saúde de igual relevância 
social na prestação de uma assistência à 
saúde de modo integral e multidisciplinar 
ao povo brasileiro. 

Movimento Nacional Contra o PLS 
25/2002

Repúdio à Expressão 
“não-médicos”
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As Ofi cinas de Sensibilização de Docentes 
e Discentes de Fonoaudiologia para o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) são promo-

vidas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiolo-
gia. O projeto conta com apoio fi nanceiro da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 
do Ministério da Saúde. O objetivo é estimular a 
refl exão, a articulação e a argumentação sobre 
a integralidade da atenção à saúde da popula-
ção na perspectiva da formação profi ssional em 
cursos de graduação.

São 600 vagas, sendo 500 para docentes e 
100 para discentes em todo o País. Mais infor-
mações no edital disponível no endereço www.
cpqam.fi ocruz.br/ofi cinasussbfa.

A inserção das Políticas Públicas na Fonoau-
diologia, sobretudo do Sistema Único de Saú-
de, é uma necessidade real, no entanto, tem se 
observado que a oferta de disciplinas de saúde 
pública nem sempre procede de forma con-
textualizada e articulada. Inserir este conteúdo 
num eixo longitudinal, que integre o estudante 
à realidade sanitária desde seu ingresso no cur-
so, vem sendo um grande desafi o para imple-
mentação das diretrizes curriculares.  

Para atender a esta necessidade, a SBFa está 
promovendo as seis ofi cinas, a fi m de estimular 
competências dos que atuam na graduação,  
para refl etir, articular e argumentar sobre a inte-
gralidade na atenção à saúde da população, na 
perspectiva da formação profi ssional em nível de  
graduação. De todos os projetos apresentados, 
a Fonoaudiologia foi a primeira categoria entre 
as profi ssões da saúde a receber a aprovação e 
fi nanciamento da OPAS/MS.

A primeira das cinco ofi cinas regionais (Ofi -
cina Regional Sudeste / SP) foi realizada entre os 
dias 2 e 4 de fevereiro, na PUC-Campinas/-SP, 
voltada para todos os cursos de graduação em 
Fonoaudiologia do Estado de São Paulo. Com 
a representação de 29 cursos do estado, esti-

Nome do Coordenador Regional LOCAL
Gabriella Morais Duarte Miranda 
CPqAM - UFPE
Maione Maria Mileo 
Universidade Católica de Goiás
Maria Teresa Cavalheiro 
PUC-CAMPINAS
Ana Teresa Britto 
PUC - MINAS GERAIS
Denise Terçariol
UNIVALI
Kátia Almeida
Santa Casa de São Paulo

Ofi cina
Nordeste - Recife

Centro - Oeste e Norte - Goiânia

Sudeste - SP - São Paulo

Sudeste - RJ, ES e MG - Belo Horizonte

Sul - Itajaí

Nacional - SP

SBFa promove Ofi cinas de Sensibilização de Docentes 
e Discentes de Fonoaudiologia para o SUS

veram reunidos 117 docentes/preceptores e 46 
estudantes interessados em discutir estratégias 
para tal empreendimento. O evento também 
contou com a participação de representantes da 
SBFa, CFFa, CRFa, ABA e dos governos munici-
pal de Campinas, estadual de São Paulo e do 
governo federal.

O CFFa, que apóia a iniciativa da sociedade, 
foi representado por Maria Thereza Rezende. O 
conselho tem uma luta intensa para inclusão 
dos profi ssionais da área de saúde no SUS.

Para alcançar os objetivos propostos, a ofi -
cina foi estruturada para oportunizar o debate 
sobre três temas: 1 – Política de Recursos Hu-
manos para Sistema Único de Saúde – SUS; 2 
– Integralidade; e 3 – Projeto pedagógico e Di-
retrizes Curriculares.

A metodologia adotada se baseou em téc-
nicas facilitadoras com perguntas condutoras 
e uso de material de consulta para aprofun-
damento das discussões. Para cada objetivo 
proposto, devem ser identifi cados o estado da 
arte e os nós críticos abordados em palestras de 
nivelamento. 

As ofi cinas foram estruturadas em dois 
momentos: 1 - Nivelamento, por meio de pa-
lestras sobre cada um dos temas; 2 - Discussões 
em grupo para construção de propostas, com 
a presença de um facilitador por grupo para a 
condução dos trabalhos.

Ao fi nal dos três dias de debates, foram 
eleitos 36 delegados que participarão da ofi ci-
na nacional, que será realizada em junho, em 
São Paulo, para a elaboração de um documento 
nacional que possa oferecer diretrizes para mu-
danças curriculares na perspectiva do SUS.

É importante salientar que a ofi cina se 
destina aos docentes de diversas áreas da Fo-
noaudiologia e não só aos responsáveis pelas 
disciplinas de saúde pública/coletiva. Por isso, é 
de fundamental importância a participação da 
categoria nas ofi cinas, pois esta proposta repre-
senta um marco na história da Fonoaudiologia.

A coordenação nacional do evento está 
sob a responsabilidade do fonoaudiólogo Fábio 
Lessa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia, e das coordenações regionais, 
conforme quadro abaixo:

D E S TA Q U E



O 
Encontro de Fonoaudiólogos do 

Serviço Público ocorre, anualmente, 

desde 1998, em comemoração ao 

Dia do Fonoaudiólogo.  Em 2005, o VIII Encon-

tro foi realizado em Campinas por iniciativa do 

Curso de Fonoaudiologia da PUC-Campinas, 

com apoio da direção do Centro de Ciências 

da Vida. O evento é organizado pelos cursos 

de Fonoaudiologia da PUC-Campinas e CEPRE 

/ IEL UNICAMP e DIR XII, e conta com o apoio 

do Conselho Federal de Fonoaudiologia, Con-

selho Regional de Fonoaudiologia – 2ª região 

e da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. O 

objetivo do evento é oportunizar aos fonoaudi-

ólogos um espaço para discutir suas práticas e 

buscar estratégias para enfrentar os desafi os do 

trabalho no serviço público. 

VIII ENCONTRO DE FONOAUDIÓLO-
GOS 

Apenas 2% do lixo produzido nos hospi-

tais têm potencial infeccioso. Foi o que 

explicou o assessor técnico da Confede-

ração Nacional de Saúde, Olympio Távora, em 

audiência pública da Comissão Especial sobre a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. “A comida 

que sobra ou os papéis usados na área adminis-

trativa, por exemplo, representam grande parte 

do volume de resíduo sólido do hospital e não 

são lixo contaminado”, afi rmou. “O que sobra 

para possivelmente se contaminar são agulha, 

seringa, resto de material e resto do laboratório, 

que representam apenas um pequeno percentual 

de tudo o que sai do hospital.”

Tratamento diferenciado - Para Olympio 

Távora, os resíduos hospitalares sem potencial 

tóxico deveriam receber o mesmo tratamento do 

lixo domiciliar. Na opinião do técnico, o projeto 

sobre lixo hospitalar (PL 203/91) em tramitação na 

Câmara desde 1991 é preconceituoso porque dá 

importância excessiva a um potencial infeccioso 

mínimo. O representante da Confederação Nacio-

nal de Saúde disse ainda que o projeto benefi cia 

determinadas empresas de coleta e processamen-

to de lixo, além de aumentar desnecessariamente 

os custos hospitalares. Isso porque obrigaria as 

unidades de saúde a cuidarem de todo o resíduo 

produzido e não somente daqueles 2% que 

representam perigo.

Fonte: Agência Câmara.

Mitos sobre o lixo 
hospitalar 

Atenção! Atenção! Fonoaudiólogo, visite o sítio do CFFa. 
www.fonoaudiologia.org.br

O cadastro é muito fácil e só você terá acesso a conteúdos 
restritos e informações atualizadas. 

D E S TA Q U E

A presidente do CFFa, Maria Thereza Re-

zende, fez palestra na abertura do evento. 

“Esse espaço é fundamental para a atuação dos 

fonoaudiólogos nas políticas de saúde e no ser-

viço de saúde. Juntos foi possível trocar idéias 

e estreitar ações dos profi ssionais do CFFa que 

atuam e têm vaga no Conselho Nacional de 

Saúde”, explicou Maria Thereza. 

Fábio Lessa e Maria Thereza 
na abertura do evento 
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Otimista e de bem com a vida. Assim é 
possível defi nir a fonoaudióloga Maria 
Salete Fontenele Macedo. A cearense, 

que mudou aos 18 anos para o Rio de Janeiro, 
transformou um problema de saúde familiar na 
grande paixão de sua vida, o estudo da Fono-
audiologia. 

A mãe zelosa e preocupada acompanhou 
todas as fases vivenciadas pelo fi lho caçula com 
problemas de ouvido. Era a década de 1970. 
Maria Salete fazia constantes visitas ao hospital 
para acompanhar os exames audiométricos do 
fi lho. Foi convidada para conhecer o Hospital São 
Francisco de Assis, na época um dos poucos que 
tinha o curso de Logopedia, como era conhecida 
a Fonoaudiologia. Em 1975, ingressou no curso. 
Da época, lembra com carinho de professores 
importantes como Irany Ferreira e Isa Matos.

Apaixonada pela profi ssão, não se confor-
mava com a falta de regulamentação da Fono-
audiologia. Decidiu partir para a esfera política e 
lutar pelo seu reconhecimento. Foram seis anos 
de luta e a conquista da regulamentação da 
profi ssão em 1981. Maria Salete ainda teve que 
voltar para a sala de aula para complementar a 
carga horária. Foram mais dois anos até conquis-
tar o diploma.

Com os estudos concluídos em 1983, Maria 
Salete retornou a Fortaleza. Auxiliou na fundação 
da Associação dos Profi ssionais Fonoaudiólogos 
do Estado do Ceará (APROFECE). “Na época, 
éramos apenas 15 fonoaudiólogos e precisáva-
mos nos unir para que esse pequeno grupo pu-

H O M E N A G E M

• Conselheira suplente do CFFa
• Conselheira do Conselho Estadual de Saúde
• Participa do Conselho Gestor do Centro de Referência  de Saúde do 
   Trabalhador e da Mesa de Negociação Permanente do SUS
• Conselheira em dois Colegiados da 4ª Região
• Presidente por dois mandatos do sindicato 
• Coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Trabalhador
• Uma das coordenadoras da 3ª Conferência Estadual de  Gestão do 
   Trabalho e da Educação em Saúde 

Histórico

Doação
desse almejar algumas conquistas”, explica. 

A associação ganhou grande projeção e 
também enfrentou algumas crises. “Foi um 
golpe de ousadia fazê-la voltar à ativa e, após 
um ano, transformá-la em sindicato. Mas esse 
não foi um trabalho só meu, se não tivesse tido 
o apoio da classe e o trabalho conjunto de al-
gumas abnegadas companheiras, entre elas, a 
Hyrana Frota, nada teríamos feito”, explica.

A sede do sindicato recém-criado era nas 
malas dos carros e debaixo dos braços dos di-
retores. As reuniões eram em consultórios par-
ticulares até a aquisição da sede com o auxílio 
da Associação dos Funcionários do Instituto de 
Previdência do Estado do Ceará, da qual Maria 
Salete era vice-presidente. 

A vida associativa ia de vento em popa e 
Maria Salete sempre queria mais.  O amor ao 
próximo a fez iniciar outros projetos pessoais. 

Maria Salete Fontenele Macedo

Juntamente com Bruno Guimarães, abriu o ser-
viço de Fonoaudiologia no Instituto do Câncer, 
onde atuaram voluntariamente por alguns anos, 
prestando assistência a pacientes com câncer de 
laringe, assim como também com outros tipos 
de câncer que atingem os órgãos orofaciais. 
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Na edição nº 26 deste conceituado jornal, foi abordado o tema da Hipoterapia/ Equoterapia 
como recurso utilizado pela Fonoaudiologia. Sou fonoaudióloga e terapeuta ocupacional há 
29 anos e tenho orgulho em ter sido pioneira neste trabalho, atuando com uma equipe multi-
disciplinar e transdisciplinar, após um curso realizado no Texas-EUA há 19 anos.
Há sempre novos campos a serem desbravados por aqueles que sentem necessidade de crescer 
em sua profi ssão. Luto para que os fonoaudiólogos enxerguem um pouco mais longe das 
salas terapêuticas podendo, assim, vislumbrar um outro cenário, tão importante quanto as “4 
paredes”, com a intensidade de estímulos emanados e transmitidos pelo cavalo que favorecem 
as mais diversas áreas (motora, sensorial, aprendizagem, linguagem, perceptiva, etc.), além de 
proporcionar um grande prazer de estar sobre um animal que não segrega o indivíduo já tão 
marginalizado pela sociedade.

Beatriz Berro Marins, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional do RJ

Equoterapia II

Parabenizamos pela excelente matéria sobre a equoterapia. No dia-a-dia testemunhamos a efi cácia deste método de cunho psicoeducacional 
e terapêutico, comprovados pelos resultados que os praticantes apresentam com os grandes ganhos psico-motores, justifi cando, assim, que a 
interdisciplinaridade é imprescindível neste trabalho.

Que 2006 seja promissor de coisas boas e grandes realizações. Um beijo no coração de cada integrante da equipe da equoterapia. 
Maria Cristina Guimarães Brito, 

presidente da Associação Bahiana de Equoterapia

Equoterapia

V O Z  D O  L E I T O R

Quem tiver interesse em ver seu 
livro publicado nessa coluna é 
só enviar um exemplar  para 
o acervo cultural do Conselho 
Federal de Fonoaudiologia. 
Sua doação será muito bem-
vinda. 

Organizadora: 
Márcia Regina 
Gama
Editora Plexus
Livro com conteúdo didático para uso de 
professores e supervisores nos cursos de 
graduação e para profi ssionais que desejam 
retornar ao estudo da Audiologia.  

Resolvendo 
casos em 
Audiologia

Organizadoras: 
Stella Maris Cortez Bacha
Vanessa Ponsano Giglio
Cybele de Fátima Mandetta Ríspoli 
Maria Lúcia Reginato Brasil
Editora Pulso
Abordagem do tema Biossegurança para 
os fonoaudiólogos. Com explicações sim-
ples o livro responde muitas dúvidas dos 
profi ssionais.  

Biossegurança em 
Fonoaudiologia

O CFFa parabeniza a Pró-Fono pela inde-
xação da Revista de Atualização Cientí-
fi ca. A revista está no acervo cultural do 

conselho.

Parabéns!

Minha 
Caminhada
Autora: 
Maria Cristina A. 
Guimarães Brito

O livro conta a história do fi lho da autora, 
criança portadora de defi ciência, que con-
seguiu caminhar na vida graças ao apoio e 
trabalho de sua mãe fonoaudióloga, e os 
caminhos de seu desenvolvimento com a 
eqüoterapia.      

Parabéns pelas decisões. Fiquei feliz pela fonoau-
diologia e considerei as decisões tomadas de mu-
ita coragem e dão uma guinada maravilhosa em 
nossos caminhos. Não consigo imaginar o quanto 
de trabalho, esforço e dedicação isso deva ter 
gasto, mas vai valer a pena!!!!! Sempre que to-
mamos uma atitude nunca agradamos a todos....
mas na minha humilde opinião estou sorrindo 
desde que li a carta. Parabéns e obrigada por lu-
tarem pela Fonoaudiologia seguindo os princípios 
que seguiram. Continuem fi rmes.
Junia L. Spina, fonoaudióloga, por e-mail

Especialidades

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

Enfoque em 
Motricidade 
Orofacial 
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A G E N D A

III 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

V Simpósio Sul-Americano 
Smile Train sobre Fissuras 
Lábio Palatinas
Data: 7 e 8 de abril 

Local: Campinas-SP

Informações: (19) 3749-9700 

e www.sobrapar.org.br

Ofi cinas de sensibilização 
de docentes e discentes 
de Fonoaudiologia para 
o Sistema Único 
de Saúde 
Informações: (11) 3873-4211 

e socfono@terra.com.br

Quinta Ofi cina Regional 

Data: 13, 14 e 15 de abril

Local: Itajai-SC

Ofi cina Nacional 
Data: 19 e 20 de maio
Local: São Paulo

21º Encontro 
Internacional 
de Audiologia
Data: 20 a 23 de abril
Local: Bauru-SP
Informações: (11) 5084-5284 
e www.audiologiabrasil.org.br

XII CONGRESSO 
BRASILEIRO 
DE MEDICINA 
INTENSIVA 
Data: 29 de abril a 2 de maio 

Local: Olinda – PE 

Pela primeira vez terá a participação 

da Fonoaudiologia, com um grande 

evento nacional.
Informações: (81) 3302-6222 
e luckeventos@luckviagens.com.br

IV Congresso 

Internacional de 

Fonoaudiologia do

Centro-Oeste
IX Encontro de Fonoaudiologia da 

cidade de Goiânia

Data: 25, 26 e 27 de maio

Local: Goiânia – GO

Informações: (62) 3091-6799 

e 3242-1919

IV Congresso 
Brasileiro de 
Fonoaudiologia
Data: 4, 5, 6 e 7 de outubro

Local: Salvador-BA

Informações: (11) 3873-4211, 

www.sbfa.org.br e 

socfono@terra.com.br 

25º Congresso 
Internacional de AELFA
2º Encontro Iberoamericano 

de Logopedia
Data: 28 a 30 de junho de 2006
Local: Granada - Espanha
Informações: www.aelfa.org/congreso 
e eurocongres@eurocongres.es

VII Congresso 
Nacional 
da Rede UNIDA
Data: 15 a 18 de julho de 2006 

Local: Curitiba – PR

Informações: 

www.redeunida.org.br/congresso

The 3rd Word 
Voice Congress
Data: 19 a 22 de junho de 2006

Local: Istambul – Turquia

Informações: www.voice2006.org

V EMARB - Encontro 
Multidisciplinar do 
Respirador Bucal
Data: 9 e 10 de junho de 2006
Local: Faculdade de Odontologia 
de São José dos Campos/ UNESP
Informações: www.respiremelhor.
com.br www.aspe.org.br, (19) 
34463319 e emarb2006@
respiremelhor.com.br



2828            Jornal do CFFaJornal do CFFa  - Janeiro/Fevereiro/Março 2006- Janeiro/Fevereiro/Março 2006


