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E d i t o r i a l

Í n d i c e

Participação é primordial

E
Desbravando
o Brasil
Colonizadores modernos, os fonoaudiólogos saem pelo Brasil à
procura de oportunidades de trabalho e
qualidade de vida

Luz,
câmera, ação!
A Fonoaudiologia conquista a telinha, a telona e os palcos

Planos de saúde
O mercado é difícil,
mas alguns fonoaudiólogos conseguiram
vencer os desafios

CFFa em ação
Fique atento ao que
acontece no seu Conselho. Leia notícias de
seu interesse

Saiu na imprensa
A Fonoaudiologia esteve presente em vários meios de comunicação. Veja o resumo
das notícias
As opiniões emitidas em
matérias assinadas, bem
como os anúncios, são de
inteira responsabilidade
de seus autores.

ste é o nosso último informativo tos dessas dores na população estão ainda
antes das eleições dos Conselhos sob controle de pequenos grupos. E o
Regionais. Portanto, não se esque- motivo continua sendo o mesmo. Duas ou
çam de votar. Participem das discussões três gerações educadas no imobilismo das
que os conselhos estão fazendo e cons- ditaduras e na acomodação do paternalistruam boas decisões. As portas continua- mo e assistencialismo, criaram uma enorrão se abrindo se reforçarmos esta corren- me massa de pessoas críticas, desespete de trabalho: conselhos, fonoaudiólo- rançosas e passivas. Ainda ouvimos muigos, sociedade, academia, sindicatos. tos discursos característicos dos que se
Comprometam-se com sua profissão divi- posicionam como vítimas das circunstândindo suas idéias com seus colegas nessa cias. E temos procurado neste editorial e,
sempre que possível, em situações públirede de trabalho.
Recentemente, venho amadurecendo cas, exortar as pessoas na direção da para idéia de um Fórum Permanente de Saúde ticipação e da cidadania. E tem sido difíFonoaudiológica, que possa ter suas ple- cil. Citando Rui Barbosa: "De tanto ver
triunfar as nulidades...".
nárias nos dois congressos
Mas isso não nos faz memais importantes da Fononos fortes. Ao contrário,
audiologia. Neste espaço, connos estimula a crescer e
vocaríamos você, profissional,
brigar com trabalho e respara discutirmos e deliberarponsabilidade política pemos em conjunto sobre quesla nossa profissão. Aquela,
tões de inserção profissional,
que há pouco ou muito
planos de saúde, concursos e
tempo, escolhemos como
outras tantas questões, que já
forma de construir um país
temos debatido e procurado
MARIA THEREZA MENDONÇA
melhor através do exercíconstruir. O documento oriunC. DE REZENDE
do deste Fórum, que contou PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE cio consciente da Fonoaudiologia. Acredito nisso
com sua valiosa contribuição, FONOAUDIOLOGIA (CFFA)
e busco fazê-lo no dia-ateria um valor político importante para as nossas discussões regionais dia, com respeito e dedicação, no cone nacionais. Aquestão é acreditar que dará sultório, na escola, no Conselho. Por
certo. Será que temos maturidade para mim, por você, pelos muitos que acrevalorizar ações políticas? De minha parte ditam e pelos que ainda não conseguiacredito muito em você e acho que é um ram sair do conforto que traz criticar
sonho que pode se tornar realidade, sim. qualquer ação ou direção. Continuo a
Estamos trabalhando para isso e espero trabalhar por uma profissão melhor,
que já na próxima edição estejamos a pon- mesmo que ainda encontre pelo camito de concretizá-lo. Temos vivido nesses nho fonoaudiólogos que acreditam que
últimos dois anos enormes transforma- pagar barato para fazer cursos, investir
ções na política internacional e no Brasil, o mínimo possível numa anuidade ou
na economia mundial e na informalidade, num anúncio seja o melhor caminho
no crescimento de alternativas científicas profissional.
Este Conselho e as pessoas que com
e humanas. Mas o crescente abismo do
acesso à alimentação, trabalho, saúde e à ele colaboram fazem parte de um grupo
comunicação parece continuar fora de de profissionais que quando encaram
controle. Embora a prática de voluntaria- seus colegas, familiares, pacientes ou
do tenha crescido, é insuficiente para alunos, possuem nos olhos o brilho caracmover a roda pesada do IDH (Índice de terístico do orgulho pela profissão que
Desenvolvimento Humano). A grande abraçaram. Exatamente, por isso, contam
parcela dos meios para minimizar os efei- muito com você.
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Programa Saúde da Família

Estou adorando as informações sobre a atuação da
Fonoaudiologia nos Programas Saúde da Família. Muito
me interessam temas como FENTAS e Conferência
Nacional de Saúde, pois participei da Conferência
Municipal e quero acompanhar os avanços da Fonoaudiologia em âmbito nacional. Gostaria de entrar em
contato com fonoaudiólogos que prestam algum tipo de
trabalho ao PSF pelo e-mail: spazini@terra.com.br.

SOLANGE PAZINI
fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de Indaial-SC

Jornal em destaque

Recebi o Jornal do CFFa. Excelente, dinâmico,
mudado, criativo e cheio de novas informações! Muito
boa a idéia de ouvir os jovens colegas sobre a especialização, muito bom o box sobre a opinião de colegas quanto
à Fonoaudiologia na escola, excelente a lista de sítios
sugeridos quanto à linguagem e aprendizagem na internet, e a matéria de auditoria, inspiradora!
Um abraço e parabéns pelo jornal, realmente bastante modificado!

L e i t o r
parte da elaboração de notícia e trabalhos científicos, vocês
vêm sempre nos colocando a par de assuntos que colaboram para o nosso crescimento profissional. O CFFa está de
parabéns! Tenho a certeza de que estamos tomando uma
consciência maior sobre nossa atuação em todas as áreas
afins. Agradeço a dedicação e o empenho de vocês.
JUPIRADE OLIVEIRAFERNANDES, fonoaudióloga, RJ

Linguagem

Agradecimento

Prezado Conselho e toda a equipe de colegas que fazem

R R A T A

Na entrevista da edição
de nº 17 do Jornal do CFFa,
pág. 5, a foto à esquerda é
do Dr. Michael Groher e a
foto à direita é do Dr.
Michael Crary

Gostaria de parabenizar pelo espaço dado à atuação
do fonoaudiólogo nas escolas e pelo destaque à questão
da promoção de saúde.

l l l

Auditoria

Na página 21 da edição
de nº 17 do Jornal do CFFa,
a tabela apresentada refere-se ao "Demonstrativo
de Execução Orçamentária de 2002 do Conselho"

ELLEN MARA N. GRANGEIRO SANTOS,
fonoaudióloga, CE

Gostaríamos de parabenizar este nobre Conselho na
abordagem do tema Auditoria da Assistência à Saúde, expresso em matéria do jornal no trimestre Abril/Maio/Junho de
2003, o qual tivemos a oportunidade de apreciá-lo através de
uma de nossas alunas. Parabéns mais uma vez pela iniciativa.
PROF. DR. AROLDO MORAES JUNIOR
coordenador dos cursos de Auditoria em Saúde da
Universidade Estácio de Sá, RJ

MARA BEHLAU, fonoaudióloga, SP
NR: O CFFa agradece à fonoaudióloga Mara Behlau pelas observações e sugestões que também enviou ao Jornal do CFFa.
Continue colaborando. Obrigada!

E

Parabéns

Meus parabéns pela última revista do CFFa. Vocês
caminharam muito e a revista está muito bem feita.
IRENE MARCHESAN,

l l l
No anúncio do Centro de
Estudos da Voz - CEV,
publicado na página 26,
o e-mail correto é
cevfono@uol.com.br

fonoaudióloga em SP

E X P E D I E N T E
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Maria Thereza M. Carneiro de Rezende
Vice-presidente
Patrícia Balata
Diretora secretária
Ângela Ribas
Diretora tesoureira
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Giselle de Paula Teixeira - RJ
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Christiane Camargo Tanigute - GO
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Maria Thereza M. Carneiro de Rezende
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Edson Nahim Daher

CATECE - COM. DE ANÁLISE
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Christiane Camargo Tanigute
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Maria Thereza M. Carneiro de Rezende
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Patricia Balata
Hyrana Frota Cavalcante
Christiane Camargo Tanigute
Maria Thereza M. Carneiro de Rezende
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
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Ângela Ribas
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Como entrar em contato com o Jornal do CFFa: SRTVS Quadra 701 Edifício Palácio do Rádio II Bloco E Salas 624/630
Cep: 70.340.902  Brasília  DF - Fones: (0xx61) 322.3332/321.5081/321.7258 l Fax: (0xx61) 321.3946
E-mail: imprensa@fonoaudiologia.org.br l Site: www.fonoaudiologia.org.br
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Por uma saúde mais

C

láudio Humberto Costa, ministro da Saúde,
em entrevista exclusiva ao Jornal do CFFa,
fala sobre a Fonoaudiologia e a importância
de sua inclusão no Sistema Único de Saúde (SUS).
Como médico, o ministro fala de assuntos polêmicos
como o Ato Médico.

ampla

JCFFa - Como o senhor vê a Fonoaudiologia
no Brasil hoje?
Cláudio Humberto Costa - Em se tratando de
saúde, é fundamental que a assistência prestada
atenda o indíviduo em sua totalidade e não apenas
trate o problema específico. Daí a necessidade de
oferecer atendimento multidisciplinar, em diferentes especialidades, mas sempre reforçando o trabalho em equipe. Nesse sentido, a inserção da Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde (SUS) vem
corroborar para um atendimento mais amplo e resolutivo à população.
JCFFa - A Fonoaudiologia foi inserida no
Sistema Único de Saúde (SUS), mas são poucos os
profissionais contratados. O que falta para o SUS
contratar mais profissionais da área?
Cláudio Humberto Costa - Atualmente, existem 2.099 fonoaudiólogos atuando no Sistema Único de Saúde (SUS). No ano passado, cerca de 47.471
sessões de Fonoaudiologia (individuais e em grupo)
foram feitas pela rede pública de saúde. Para custear
esses procedimentos, o Ministério da Saúde repassou R$ 379 mil. Este ano, o SUS realizou mais de 39
mil sessões de Fonoaudiologia, em um valor total de
R$ 31 mil.
Quanto à contratação de mais fonoaudiólogos,
cada gestor estadual e municipal é que deve avaliar a
necessidade de ampliar o número de profissionais na
rede pública local, levando em conta os critérios
populacionais, epidemiológicos e de serviços.

A inserção da Fonoaudiologia no Sistema
Único de Saúde (SUS) vem corroborar
para um atendimento mais amplo e
resolutivo à população
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JCFFa - Como o senhor avalia o sistema de saúde pública no país?
Cláudio Humberto Costa - Os princípios que
regem o Sistema Único de Saúde (SUS) da universalidade, integralidade e eqüidade da atenção são exemplares. Além disso, a condução descentralizada das
ações possibilita mais agilidade e adequação às realidades regionais.
Com essas características, o SUS possibilitou a inclusão social de muitos brasileiros que antes eram excluídos das ações de saúde. Por essas razões, o sistema público brasileiro serve de modelo para outros países.
Desde sua criação, em 1988, o sistema cresceu muito e atende, hoje, cerca de 90% da população com as
campanhas de vacinação, serviços ambulatoriais e de
alta complexidade. Isso não significa, no entanto, que o
serviço prestado seja o ideal. É preciso caminhar muito
ainda para consolidar efetivamente o sistema e garantir
uma assistência obedecendo as diretrizes previstas na
Constituição da República.
É com esta meta que assumi o Ministério da Saúde:
ampliar a assistência oferecida pelo SUS e garantir um
serviço cada vez mais qualificado, com acesso aos medicamentos e também com profissionais plenamente capacitados para atender às demandas da população. Com
esse objetivo, estamos redirecionando as prioridades do
Ministério da Saúde, buscando, inclusive, utilizar
melhor o recurso disponível, evitando o desperdício de
esforços.

O SUS possibilitou a inclusão
social de muitos brasileiros que
antes eram excluídos das ações
de saúde

6 n Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003

JCFFa - O senhor acredita que diagnóstico e indicação terapêutica podem ser considerados atos privativos do médico, como pretende o Projeto de Lei
do Senado, nº 25/2002?
Cláudio Humberto Costa - A definição de ato
médico é uma questão bastante controversa entre as
categorias profissionais e que precisa ser discutida com
cautela.
Ao longo da história, o trabalho médico tem sofrido alterações e, por isso, a atuação desse profissional
deve ser avaliada em cada circunstância. As chamadas
equipes paramédicas são exemplos disso. Formadas
em grande parte por bombeiros militares, essas equipes realizam procedimentos que, no passado, eram
exclusivos da ação médica. Hoje, entretanto, seria um
contra-senso desqualificar tais sistemas pré-hospitalares de emergência.
É necessário também levar em consideração as
modificações ocorridas nos processos de trabalho
em saúde devido às novas tecnologias, à especialização profissional e à atuação das equipes multiprofissionais.
Diante disso, a posição do Ministério da Saúde é de
que uma legislação sobre ato médico não pode ser aprovada sem que antes haja um intenso debate social sobre
os limites da atuação desses profissionais da saúde.
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Parceria

A diretoria do CFFa esteve em
reunião com autoridades no Ministério da Educação porque pretende iniciar uma parceria com a
Secretaria de Educação Especial.
O objetivo é discutir e propor ações
conjuntas na área. Para se ter uma
idéia, no ensino especial, a deficiência auditiva é o segundo tipo
de deficiência entre os alunos, só
perdendo para a mental. Em 1999,
de acordo com censo do IBGE,
havia mais de 31 mil alunos com
deficiência auditiva no ensino fundamental.

Pesar
É com tristeza que o CFFa
comunica o falecimento da amiga
Ana Luiza Amorim Teixeira da
Silva. Fonoaudióloga, pós-graduada em Audiologia, ela participava
do 2º colegiado do CRFa 6ª Região.
Ana Luiza faleceu em 23 de maio
de 2003, em Campinas, SP.
O CFFa presta aqui sua
homenagem à competente e brilhante profissional Ana Luiza.
Aos parentes e amigos, sinceras
condolências.
Diretoria do CFFa

Propagandas com registro
O CFFa recomenda aos fonoaudiólogos que atuam em áreas relacionadas a cursos, ou mesmo que
vinculem propagandas em qualquer
veículo de comunicação, que não
esqueçam de colocar seu nome,
número de inscrição e do registro da
empresa junto ao conselho regional.
Essa medida tornará transparente o
trabalho desenvolvido pelo profissional, ressaltando a credibilidade
perante o público.

EQUIPE VENCEDORA

Fonoaudiólogos
recebem Moção de Congratulações
O fonoaudiólogo Ademir Baena, juntamente com sua equipe formada pelos
fonoaudiólogos Heric Fernandes, Lucinéia Bogoni, Simone Espinosa, Fernanda
Teixeira, Anayara Zerlotti e Elaine Yamada, recebeu Moção Legislativa na Câmara
Municipal de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os vereadores Margarida Gaigher
(PT-MS) e Eduardo Marcondes (PMDB-MS) destacaram a importância do trabalho que os profissionais realizaram durante a Semana Nacional da Voz em comemoração ao Dia Mundial da Voz, uma vez que o Brasil ocupa o segundo lugar no
ranking mundial de mortes provocadas pelo câncer de laringe, registrando 15 mil
mortes por ano. A equipe contou, ainda, com a colaboração da professora de canto Rita Lunas e do maestro Adilvo Mazzini. "Esse trabalho só vem provar que
estamos cada vez mais atuantes na sociedade e, com isso, recebemos o reconhecimento de políticos e, especialmente, da comunidade. Isso é maravilhoso", afirma
o fonoaudiólogo Ademir Baena.

Na luta pela saúde

A Frente Parlamentar de Saúde lançou um manifesto com o intuito de
repudiar toda e qualquer proposta apresentada à reforma tributária que
retire recursos das áreas sociais, para o orçamento de 2004, em especial do
setor da saúde. O CFFa defende que a saúde já tem problemas demais para
sofrer um corte de 12 bilhões de reais no seu orçamento. A íntegra do manifesto você pode ver no site www.fonoaudiologia.org.br
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Estudantes discutem
saúde pública

Um grupo de 190 estudantes, dos 16
cursos da área de saúde, participou do
seminário "Os estudantes da área da saúde e o SUS", no período de 12 a 14 de
junho, em Brasília, juntamente com
representantes dos Ministérios da Saúde
e da Educação. A Fonoaudiologia foi
representada pelas estudantes Brunna
Luckwu, Adriane Sivini, Natalie Argolo,
Carolina Rogel e Daniella Zorzi, das Universidades Federais de Pernambuco, da
Bahia, de São Paulo e da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo,
respectivamente. O objetivo era prestar
informações aos estudantes sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS). Na reunião com o Ministério da Saúde foram
discutidos: o estágio de vivência no SUS,
a organização da comissão nacional,
temas que comporão a agenda dos estudantes com o MS e o fluxo de trabalho
futuro, com a organização desta nova
agenda. Paralelo a estas discussões, os
representantes da Fonoaudiologia definiram a necessidade de formação da
Executiva Nacional dos Estudantes da
área. A íntegra do texto está no site
www.fonoaudiologia.org.br

Eleições à vista

Até o dia 18 de setembro, o CFFa
publicará o edital das chapas que concorrerão às eleições dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia da 1ª, 2ª, 4ª,
5ª, 6ª e 7ª Regiões, para o triênio
2004/2007. No dia 20 de outubro, os profissionais receberão o material. Dia 28 de
novembro será a data final para recebimento dos votos por correspondência.
Quem não votar estará sujeito ao pagamento de multa no valor de 50% da anuidade. No dia 3 de dezembro será publicado o resultado no Diário Oficial da União.
A sua participação é imprescindível.
Ajude a fortalecer o seu Conselho Regional e lembre-se que a eleição para o
CFFa é indireta. A chapa eleita para o
mandato de três anos no CFFa é escolhida pelo CRFa.

PARTICIPANTES DO EVENTO

VALENTINA, MARIA
THEREZA, LUCIANA E
MÁRCIO ALMEIDA,
PRESIDENTE DA REDE UNIDA

Rede Unida
O CFFa marcou presença no V
Congresso Nacional da Rede Unida,
que teve como tema central "Governos novos, desafios antigos:
investindo sempre nos processos de
mudanças". O evento aconteceu de
24 a 27 de maio de 2003 em Londrina, no Paraná, reunindo outros dois
importantes eventos: o I Fórum
Nacional de Redes em Saúde e a II
Mostra Paranaense de Produção em
Saúde da Família.
A Rede Unida reúne projetos, instituições e pessoas interessadas na
mudança da formação dos profissionais de saúde e na consolidação de um
sistema de saúde eqüitativo e eficaz
com forte participação social.
O congresso contemplou temas de
interesse a todas as 12 carreiras da área
da saúde - Medicina, Enfermagem,
Odontologia, Farmácia, Fisioterapia,
Nutrição, Fonoaudiologia, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Biomedicina, Medicina Veterinária e Educação
Física. Entre os assuntos debatidos

8 n Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003

destacam-se os processos de mudanças e as novas perspectivas para as
políticas de saúde e de educação dos
profissionais de saúde, a estratégia da
saúde da família e o trabalho em rede
frente aos desafios da nova conjuntura política. Mais de 1.400 congressistas de 30 estados brasileiros participaram do evento. Destes, 39% eram
professores e dirigentes universitários
de cursos da área da saúde; 24% profissionais de serviços de saúde, principalmente municipais e estaduais;
15% eram estudantes de cursos de graduação da área da saúde; 5% gestores
de saúde; 2% líderes comunitários e
outros 16% de diferentes áreas de atividades relacionadas ao campo da
saúde. Quanto à formação profissional: 24% eram enfermeiros; 19%
médicos; 6% dentistas; 5% farmacêuticos; 3% fisioterapeutas, nutricionistas ou psicólogos; 1% a 3% médicos
veterinários, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais; biomédicos ou
educadores físicos.

Jornal 18.qxd

9/26/2003

3:13 PM

Page 9

C F F

A

E M

A Ç Ã O

Onde está você?

O CFFa solicita aos fonoaudiólogos e clínicas, abaixo citados, que entrem em contato com o Conselho a fim de atualizarem
seus endereços. Os mesmos podem entrar em contato pelo telefone (61) 322-3332 ou ainda pelo e-mail fono@fonoaudiologia.org.br. Veja se seu nome está na lista!
Adriana Gomes Lobo; Aide da Silva Lima;
Alda Fernandes Cavalcante; Alessandra
Mota de Sousa; Ana Claudia Marinho
Harten; Ana Lucia Mascarenhas Pereira;
Beatriz Silva Neumoff; Cliff-Clínica de
Fonoaudiologia Figueiredo; Clínica de
Fonoaudiologia Figueiredo; Contextu'sCentro Integral de Estim. Fono Euro;
Daniele Quadros Weinhardt; Elide Silva
Moreira; Eliezer Pinheiro Grugel Júnior;
Ezabel Diniz de Barros; Fono Clínica de

Brasília LTDA; Gisele Gomes Magalhães;
Jandiara do Socorro Novaes de Melo Feito;
Jovania Zancki; Kátia Navarro de Pádua;
Keila Martins de Oliveira; Lafaiete Viegas
Alves Júnior; Letícia Martins Maia; Luiza
Madalena Souza de Miranda; Maria Alcina
Freire Ribeiro; Maria Azinalda da Silva;
Maria do Bom Parto Pereira B. Proa; Maria
do Carmo Cruz Barrocas; Maria Raquel
da Costa Gomes; Maria Regina Barbosa
Lima; Maria Wilma Barbosa de Souza;

Maria Regina Barros Lima; Nadir de Lima
Vasconcelos; Nilza dos Prazeres Rocha
Barros da Silva; Paula Lucena Leitão;
Renata Cristiane Oliveira de Araújo;
Roberto M. Mendes da Silva; Rossana
Carla Santos Pontes; Rose Merce de
Oliveira; Rosicarla Monteiro; Sarajane
Souza de Mesquita; Sonia Maria Galvão
Montenegro; Valdirene Batista Ribeiro
Costa; Vera Farias Dutra; Veridiano Batista
dos Santos
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Fortaleza vai sediar congressos

O V Congresso Internacional, XI Congresso
Brasileiro e I Congresso Cearense de Fonoaudiologia
estão programados para acontecer simultaneamente na
cidade de Fortaleza, no Ceará, no período de 1 a 4 de
outubro de 2003. Haverá 3 grandes fóruns, 10 mesas e
apresentação de temas livres. Mais de 150 palestrantes
já confirmaram presença, entre eles, Patrícia Balata e
Christiane Tanigute, diretoras do CFFa.

Mesas do CFFa

O CFFa participa do evento com duas mesas. Uma
sobre "Empreendedorismo e Motivação Profissional" e outra sobre "Fonoaudiologia e Vigilância
Sanitária". Além da participação nas mesas, o CFFa
também contará com um stand onde haverá jogos de
dados com distribuição de brindes e periódicos para
os participantes. Visite o nosso stand e fique saben-

do das novidades sobre o Código de Ética que está
sendo reformulado. No final do ano, os fonoaudiólogos receberão o novo código.

Homens, onde vocês estão?

A Fonoaudiologia é uma profissão dominada pelas
mulheres. O desequilíbrio entre o público feminino e
masculino é grande. Segundo informações dos conselhos regionais, há apenas 273 fonoaudiólogos homens
registrados. Já as mulheres contabilizam um universo
até 85 vezes maior. Pelas estatísticas, as mulheres
representam aproximadamente 23 mil profissionais.
Outra curiosidade é que a preferência masculina é pelos
grandes centros urbanos. Dos 273 fonoaudiólogos
homens, 126 estão morando no Nordeste. Segundo os
números, ainda vai demorar bastante para que haja
equilíbrio nesta balança. Mesmo sendo poucos eles
competem acirradamente com as mulheres e destacam-se em muitos campos de trabalho.

Associações e sindicatos

O CFFa quer manter ativa a comunicação com sindicatos e associações da Fonoaudiologia. Para isso,
mantenha seus dados atualizados nos conselhos regionais e no federal. Queremos muito falar com você!
Contatos fono@fonoaudiologia.org.br
10 n Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003
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Doentes de Parkinson

Uma boa notícia para quem sofre do Mal de Parkinson.
Com o projeto de lei do deputado federal Lobbe Neto
(PSDB-SP) as pessoas que sofrem desse mal poderão ter
acesso à medicação e aos demais tratamentos que visem
minimizar os efeitos da doença. Caso o Projeto de Lei
826/03 venha a ser aprovado, os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) serão obrigados a oferecer tratamento.
A doença de Parkinson atinge, principalmente, pessoas
maiores de 55 anos. É uma enfermidade incurável e evolutiva, que possui custo elevado quando o assunto é medicamento. Entre os principais sintomas estão: tremores, rigidez muscular, lentidão de movimentos e desequilíbrio. A
doença pode afetar também a voz e a escrita, além de causar depressão e alteração emocional.
Há estimativas de que no Brasil existam entre 170 mil e
200 mil portadores da doença.

Metas para tratamento da Aids

Um conjunto de medidas para melhorar a prevenção e o
controle da Aids no Brasil até 2006 foi anunciado pelo
ministro da Saúde, Humberto Costa. Com as medidas, o
governo quer ampliar em 170% o número de municípios
que recebem recursos para ações contra a Aids, priorizar a
população de baixa renda, mulheres, jovens e população
vulnerável, reduzir o número de casos de Aids de 15 para
10/100 mil habitantes/ano, reduzir o índice de mortalidade
por Aids, dobrar o consumo de preservativos no país, de
550 milhões para 1,2 bilhão e garantir o tratamento de 100%
das gestantes HIV positivo.

Cheque-caução é proibido pela ANS

AAgência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) proibiu a exigência de caução no ato ou antes da prestação de
serviço por hospitais contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de planos de saúde e
seguradoras especializadas em saúde. Agora, os prestadores de serviço não podem exigir qualquer tipo de caução:
cheque, nota promissória ou outros títulos de crédito.
Uma Comissão Especial Permanente irá receber as
denúncias de exigência de caução que os consumidores
apresentarem. Os processos serão encaminhados ao
Ministério Público Federal para apuração e estarão disponíveis no portal www.ans.gov.br para informação dos consumidores de planos de saúde.
As reclamações podem ser feitas pelo Disque ANS:
0800-701-9656, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. A
resolução que proíbe o cheque-caução foi publicada no
Diário Oficial da União no dia 28 de julho de 2003.
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Planos de saúde: uma luta a ser vencida

OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO EM TODO O BRASIL, MAS AINDA NÃO SÃO UM REALIDADE COMUM PARA
MUITOS FONOAUDIÓLOGOS

O

s planos de saúde
estão se tornando
alternativas viáveis para a atuação de
fonoaudiólogos, mas essa
realidade ainda está muito
distante de uma grande parcela desses profissionais.
Atualmente, o sindicato dos
fonoaudiólogos de Minas
Gerais, SINFEMG, está realizando uma pesquisa no
estado. Até agora, foram
pesquisados oito planos e
descobriu-se que neles existem 90 fonoaudiólogos e/ou
clínicas fonoaudiológicas
credenciados. "Uma curiosidade que nos chamou a
atenção até o momento é que
a maioria dos fonoaudiólogos está credenciada em
apenas um convênio", revela Andréa Dias, presidente
do sindicato.
Juliana Lopes e Sérgio
Teixeira, também da diretoria do sindicato mineiro,
destacam a questão do pagamento do fonoaudiólogo.
"Em média, os planos
pagam R$16,70 por sessão
fonoaudiológica. Sabemos
que existe a diferença e, em
alguns planos de saúde pesquisados, o
ganho médio do médico, por exemplo, é
de R$25,00 a consulta", destaca Juliana.
Sérgio acrescenta. "Para nós, do SINFEMG, o ideal é que os planos de saúde
paguem o valor mínimo sugerido por nossa tabela, que é de R$ 30,00 para sessão
fonoaudiológica individual".
A falta de tabela de procedimentos
fonoaudiológicos também é outro entrave para um melhor pagamento da sessão.
Mas não é só o baixo valor pago pelos pla-

nos que preocupa os fonoaudiólogos. A
revisão da lei que trata dos planos de saúde
(Lei 9.656/98) se faz urgente para a inclusão do tratamento fonoaudiológico como
um procedimento que deverá ser custeado pelos planos. No Senado existia um
Projeto de Lei que tinha esse objetivo, o
PL 55/2001. O projeto foi arquivado em
janeiro de 2003.
Márcia Salomão, fonoaudióloga em
Belém, no Pará, e conselheira do CRFa
5ª Região, atende em um plano de saú-
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de desde 1999. O plano
fez uma exigência para
contratá-la: que Márcia
fosse formada há mais
de cinco anos. Apesar
do processo de contratação não ter sido tão
complicado, Márcia garante que hoje está difícil atender pelo plano,
embora estime que em
Belém haja um número
considerável de fonoaudiólogos atendendo
através de convênios.
Ela também acredita
que a Lei 9.656/98 seja
um problema para a
atuação do profissional
de Fonoaudiologia. "Se
houver modificações
na Lei vigente 9.656/98
aí, sim, poderemos comemorar, por enquanto
ela só favorece ao médico", afirma Márcia.
Atualmente, o plano de
saúde para o qual Márcia trabalha não está
mais encaminhando pacientes para o tratamento
fonoaudiológico.
"Hoje atendo os pacientes que iniciaram tratamento em 2000/2001.Casos severos de
autismo e síndromes. De acordo com os
esclarecimentos que recebi, a Lei
9.656/99, na época, foi mal interpretada e houve uma precipitação por parte
dos planos de saúde em relação a questões voltadas a reabilitação. Segundo
eles, o fonoaudiólogo não é citado na
lei", explica.
Quem também atende em planos de
saúde é a fonoaudióloga doutora Teresa
Maria Momensohn. De acordo com ela,
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ainda é difícil ver fonoaudiólogos atendendo em planos. Teresa acredita que as
expectativas para os profissionais da área
são muito ruins. "A atuação do fonoaudiólogo como profissional autônomo tem
sido muito dificultada pelo lobby médico", revela. .
Luz no fim do túnel?
Apesar do diagnóstico não ser tão
bom, pode haver esperanças, especialmente se existirem programas que incluam o fonoaudiólogo como profissional indispensável no atendimento. O
Programa de Gerenciamento de Casos,
idealizado por um plano de saúde nacional, é constituído de uma equipe multidisciplinar composta de profissionais
da área de saúde que prestarão assistência integral aos beneficiários inscritos,
no seu domicílio. E é aqui que a coordenadora de Promoção da Saúde, Walkíria
Reis Moraes, destaca a atuação do
fonoaudiólogo. "O papel desse profissional é fundamental na orientação e no
apoio às pessoas para o desenvolvimento de habilidades e cuidados específicos que possam ser aplicados em
ambiente hospitalar", ressalta. Para esse
programa, o plano contratou 46 fonoaudiólogos em uma atuação nacional. As
exigências para a contratação existem.
De acordo com a coordenadora, o
fonaoudiólogo precisa ser comunicador, orientador de cuidados, conhecedor de anatomia, fisiologia, neuroanatomia, possuir habilidades manuais, ser
paciente, persistente, flexível, ético e
profissional.
Beatriz Cristina de Freitas, coordenadora de assistência à saúde do mesmo plano nacional de Walkíria também acredita
que não haja problemas em contratar.
"Hoje temos 478 fonoaudiólogos cadas-

Tenho problemas nas
cordas vocais, mas
tive que parar com
as sessões. Estou
esperando para ver se
meu plano começa a
cobrir o tratamento.
Se isso acontecer,
com certeza voltarei
as minhas sessões
trados para a prestação de serviços na
composição da rede e para atendimento
domiciliar. Beatriz acredita que é cada
vez maior a participação do fonoaudiólogo no plano.
Quem comemora essa entrada dos
fonoaudiólogos nos planos de saúde é a
jornalista Christiane Bardawil. Com o
sonho de um dia estrear frente às telas, a
jornalista aproveita a cobertura de seu
plano de saúde para fazer tratamento
fonoaudiológico. "Ainda bem que agora
o plano cobre porque eu preciso do tratamento e não teria como fazer caso tivesse que pagar como particular pelo mes-

mo. Estou feliz porque o plano cobre e
porque estou melhorando muito com o
tratamento", comemora.
A especialista em voz, Jane Kátia
Quintanilha, acredita que a falta de
fonoaudiólogos nos planos possa estar
mudando. "Sinto que há uma maior pressão dos usuários para que se alcance essas
áreas", diz Jane. Mas ela também faz um
alerta. "Percebo que, com a crise econômica, as primeiras coisas a serem cortadas em prol da economia são esses tratamentos seriados".
Foi exatamente isso que aconteceu
com a empresária Patrícia dos Santos.
Em tratamento há quase um ano, Patrícia
teve a desagradável notícia de que, ao
ser obrigada a mudar de plano, não teria
mais o benefício do tratamento fonoaudiológico e precisaria cobrir os gastos,
caso quisesse continuar o tratamento.
"Tenho problemas nas cordas vocais,
mas tive que parar com as sessões. Estou
esperando para ver se meu plano começa a cobrir o tratamento. Se isso acontecer, com certeza voltarei as minhas sessões", ressalta Patrícia.

JANE KÁTIA ACREDITA EM MUDANÇAS

CFFa em ação junto com você
O CFFa está na luta pela maior entrada dos fonoaudiólogos nos planos de saúde. O Conselho convoca todos os fonoaudiólogos, e
quem possui planos de saúde e quer ver a Fonoaudiologia atendendo, a escreverem para o CFFa solicitando a entrada da profissão na
lei e nos planos de saúde. É preciso mandar uma carta com seu nome e assinatura, número de identidade e CPF, endereço e solicitação
da entrada do profissional fonoaudiólogo nos atendimentos pelos planos. Com as solicitações, o CFFa poderá fazer maior pressão junto ao governo e aos planos de saúde. Participe! Vamos nos unir e conquistar um espaço cada vez maior para o fonoaudiólogo.

NR: O CFFa foi convidado para audiência pública de que discutirá o Projeto de Lei 7.267/2002 que trata
da obrigatoriedade da inclusão da Fonoaudiologia na cobertura dos planos de saúde. O projeto encontrase na Câmara dos Deputados aguardando o parecer do relator, deputado Francisco Gonçalves (PTB-MG).
Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003
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Desbravando
o Brasil

FONOAUDIÓLOGOS TROCAM A VIDA NOS

GRANDES CENTROS URBANOS PELA APOSTA NO
CRESCIMENTO DO INTERIOR DO PAÍS

E

les deixaram para
trás a família, o conforto
da vida moderna e a agitação dos grandes centros urbanos para correr atrás de um sonho. O sonho
de ganhar dinheiro e ter a profissão reconhecida
em cidades pequenas do interior do Brasil. Este crescente número de fonoaudiólogos se junta a outros
milhares de brasileiros que fogem das regiões mais
populosas em busca de uma melhor qualidade de vida.
A região Norte tem sido a preferida para a mudança. Os
estados do Pará e Rondônia têm atraído profissionais que acreditam ter achado uma mina de ouro. Mas todos destacam que
a vida é dura e é preciso muito trabalho para superar a desconfiança e conquistar uma clientela.
Lígia Flávia Rocha Martins, 26 anos, conhece bem
esta dura realidade. Há dois anos, recém-formada,
mudou-se para Paraupebas, no sul do Pará. A
intenção era fazer alguns estágios que não
conseguiu cumprir durante a faculdade. A dedi14 n Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003
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MACHADINHO, NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

cação despertou o interesse e um convite
mudou a trajetória de sua vida. "Pensei
em trabalhar apenas três meses na Serra
de Carajás, no hospital que atende aos
funcionários do projeto Vale do Rio Doce,
mas acabei ficando", explica.
Com o fim do trabalho no hospital,
Paraupebas já tinha conquistado o coração
dessa goiana, que logo conseguiu um
emprego em uma clínica particular onde
atua na área de Audiologia. "O sul do Pará
é carente em todas as áreas. Em Paraupebas
não temos otorrino, apenas visitas periódicas na Serra de Carajás. Durante um ano
trabalhei sozinha na cidade, mas graças a
Deus, já tem dois fonoaudiólogos aqui",
conta. Em breve, esta equipe deve começar
um trabalho de orientação com os professores da rede municipal.
Lígia também tem um contrato de
prestação de serviço com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE). A maratona dessa fonoaudióloga é justificada com um salário 30%
maior do que se paga no Centro-Oeste.
Lígia acredita que a satisfação em
estar ganhando bem é fundamental, mas
o importante mesmo é ter uma oportunidade para mostrar seu trabalho e contribuir para atender a necessidade do lugar.
"Aqui descobri e senti como minha profissão é importante e que pode beneficiar
muitas pessoas", justifica.
Asaudade da família é o que mais aflige Lígia. E este é o desequilíbrio na balança na hora em que pesa ficar em
Paraupebas. A fonoaudióloga também
ficou chocada com algumas receitas
populares usadas por seus pacientes. É
muito comum receber em seu consultório

pessoas com dor de ouvido e que fazem a
limpeza com penas de galinha.
Os fonoaudiólogos têm uma rotina
dura de trabalho, enfrentam dificuldades
para se comunicar com outros lugares e
principalmente para se manterem atualizados. Lígia, por exemplo, enfrenta uma
viagem de 24 horas até Goiânia (GO),
todos os meses, para participar das aulas
do curso de Audiologia. "Uso a Internet
poucas vezes porque o acesso é difícil.
Além disso, aproveito minhas idas a
Goiânia para tirar dúvidas com professores, comprar livros e buscar conhecimento sobre a profissão".
Adriane Aparecida Silva, 24 anos,
tem uma história parecida com a de
Lígia. Cansada do mercado competitivo
e dos baixos salários em Goianésia (GO),
decidiu arrumar as malas e aportar no
Pará, em busca de melhores condições
de vida. Escolheu Canaã dos Carajás,
uma cidade que está em desenvolvimento, próxima a Paraupebas. "Gosto do
lugar e das pessoas, que valorizam nosso trabalho. Aqui tenho perspectivas de
crescimento", argumenta. Este ano,
Adriane dispensou um convite de trabalho em Xinguara (PA) porque a distância ainda é um entrave na região. "Não
tinha como conciliar com o que faço
atualmente, pois o transporte é precário
e as estradas mal conservadas", explica.
Segundo Adriane, a região é muito
carente e o município ainda não contratou nenhum fonoaudiólogo para trabalhar
no único hospital do lugar. Há pouco tempo houve concurso público, mas a
Fonoaudiologia não foi incluída. Adriane
não faz muitos planos para o futuro e afir-

DE DIA E DE NOITE, MACHADINHO ENCANTA
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ma que enquanto tudo estiver dando certo
ficará em Canaã dos Carajás.

FELIPE FREITAS
APOSTA NO FUTURO
EM JI-PARANÁ

O começo foi
difícil, pois as
pessoas não
conheciam a
Fonoaudiologia.
Mas hoje tenho
muito trabalho e
uma oportunidade
que não teria em
uma capital. Lá,
seria mais uma,
Juliana de Lima,
fonoaudióloga em
Machadinho

Do Sul ao Norte do país
Enquanto alguns profissionais fazem da
sua estada no interior apenas um período de
passagem, outros abraçam a cidade como
sua terra natal. Formam família e uma vida
nova. Para Felipe Freitas foi assim. O catarinense largou a vida em Santa Catarina,
logo depois de formado, para morar com a
irmã em Ji-Paraná, município a 390 km de
Rondônia, com cerca de 130 mil habitantes.
Felipe Freitas gostou do campo de trabalho em Ji-Paraná, candidatou-se e foi aprovado em um concurso da prefeitura municipal.
Paralelo a essas atividades, abriu uma clínica
particular e trabalha com a revenda de aparelhos fonoaudiológicos. No consultório atende também a cidades próximas, cerca de 30km
do município. A maioria dos clientes é das
classes média e alta.
A prefeitura tem projeto de criar um centro de Audiologia no município e aguarda
recursos federais para o projeto. Felipe está
otimista com a possibilidade de ampliar o trabalho que realiza. No posto de saúde que atende, as patologias mais comuns são os problemas na fala, como a troca de letras; e de voz,
que ataca principalmente os professores, por
causa da poeira.
Na prefeitura, recebe um salário de R$
1.300, que nos próximos três anos chegará a
R$ 1.900, com o plano de cargos e salários.
Ji-Paraná é uma cidade com apenas 25 anos,
com economia baseada no extrativismo da
madeira. A distância de grandes centros já
preocupou muito Felipe, que cansou de ouvir
piadas dos amigos. "As pessoas diziam que
eu estava louco de mudar para tão longe e que
ia só tratar de índios, mas estavam enganados", desmente.
Mas o fonoaudiólogo adverte que foi preciso muita batalha para construir a vida que
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tem hoje. No começo, visitou profissionais
de outras áreas para explicar o que é a
Fonoaudiologia e seu campo de atuação.
Participou de muito programas de televisão e
rádio para abrir novas portas de trabalho.
Felipe adverte que quem imagina se mudar
para uma cidade menor e ganhar dinheiro fácil
está enganado. "Não é possível se manter apenas com o salário de consultório, você tem
que criar outras formas de ganhar dinheiro",
ressalta.
O profissional já tem planos traçados para
um futuro próximo. Pretende fazer mestrado
em educação para se candidatar às vagas de
professor em duas faculdades vizinhas. "Esta
foi à opção de vida que fiz e tenho que lutar
para que dê certo", afirma. Casado, Felipe não
pretende abandonar Ji-Paraná. O dinheiro que
está ganhando já deu para montar o consultório e construir um pequeno patrimônio.
Juliana de Lima trocou Porto Alegre por
Machadinho, a 500 km da capital. A gaúcha
atende pacientes de cinco municípios nos consultórios que mantêm em Machadinho e São
José do Ouro. Juliana vê no município um
campo para ser explorado. Para isso, apresentou projetos para as Secretarias de Educação
e Saúde. Realiza atendimento nos postos de
saúde e promove cursos para os professores
sobre como cuidar da voz. "O começo foi difícil, pois as pessoas não conheciam a
Fonoaudiologia. Mas hoje tenho muito trabalho e uma oportunidade que não teria em uma
capital. Lá, seria mais uma", explica.
A principal dificuldade de Juliana e dos
colegas que decidiram mudar para cidades do
interior é continuar se especializando. Para
fazer uma especialização ou qualquer outro
curso é comum passar horas viajando dentro
de um ônibus para uma cidade próxima que,
em muitos casos, fica em outro estado.
Esses profissionais usam a Internet e o
telefone para se comunicar com o mundo.
A Internet também se transformou na me-
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lhor forma para aquisição de livros. Mesmo
com todas as dificuldades, os fonoaudiólogos não abandonam a sala de aula e sempre
estão à procura de uma forma de crescimento profissional.
Em Canguçu, cerca de 300 km de Pelotas
(RS), vive a fonoaudióloga Tatiane Dutra. O
município, com 15 mil habitantes, despertou
o interesse da gaúcha de Santa Maria que se
candidatou a uma vaga na Secretaria de Saúde.
O contrato de um ano firmado com a Apae já
foi renovado. Tatiane atende crianças com
distúrbio na fala. Durante um mês realiza até
200 atendimentos. Já no consultório, o número de pacientes ainda é pequeno. "A região
Sul do estado, onde fica Canguçu, é muito
pobre. A população vive do plantio de erva
mate, o que não permite investimento em saúde", explica.
A vontade de mudar
O Conselho Federal de Fonoaudiologia
não tem números precisos de quantos profissionais estejam morando em cidades do interior. Mas uma pequena avaliação mostra que
este número tem crescido. Há muitos fonoaudiólogos que vêem na mudança a possibilidade de estabilidade na profissão. Eli Correia
Monteiro, que mora em Ceres (GO), formou
em Goiânia e voltou para a cidade natal para
tocar os negócios da família. Uma vez por
semana atende pacientes particulares em um
consultório.
Ceres, com cerca de 30 mil habitantes, é
considerada um pólo na área de saúde, o que
atrai pacientes de várias localidades. Mesmo
com tantas perspectivas, Eli está insatisfeito
com o mercado local. "A Fonoaudiologia não
é uma questão de necessidade e, por isso, não
conquistamos tantos pacientes", explica.
O fonoaudiólogo está fechando parceria com uma clínica de Goiânia para montar
um projeto de áudio ocupacional para atender aos municípios próximos a Ceres.

Também está estudando para garantir uma
vaga em um concurso para professor. Mas
Eli sonha em ganhar dinheiro na região
Norte. O sonho está sendo adiado pela pressão da família, que deseja que o filho toque
os negócios.
Já a fonoaudióloga Alzira Maria Braga
escolheu a ilha de Parati para fixar residência. O município tem 35 mil habitantes e fica
no litoral fluminense do Rio de Janeiro. Antes
mesmo de formada, a fonoaudióloga já se
dividia entre Petrópolis e Parati, onde estudava e fazia estágio na Apae. Alzira ressalta
que Parati é uma cidade atípica, apesar de
ganhar dinheiro com o turismo a população
local é pobre e carente. A fonoaudióloga já
apresentou dois projetos na Secretaria de
Educação e luta para desenvolver a Fonoaudiologia no município.
Na Apae realiza todo tipo de atendimento
clínico. "Aqui somos um apagador de incêndio, um faz tudo", exemplifica. Alzira garante que financeiramente a mudança não trouxe
muitos benefícios para a família, mas ressalta
que há outros aspectos que garantem sua permanência no município: como a tranqüilidade para criar os filhos.
A fonoaudióloga conta com o apoio da
prefeitura em muitos projetos que pretende
desenvolver. Inclusive, o próximo concurso
da Secretaria de Saúde abrirá vagas para a
Fonoaudiologia. Um dos projetos que está
lutando para tirar do papel é a
"Fonoaudiologia Itinerante", que fará avaliações em crianças de até 10 anos de idade nas
comunidades caiçaras da zona costeira e ilhas
do município, para avaliar a fala, a linguagem, a aprendizagem e a motricidade oral.
Lígia, Adriane, Felipe, Juliana, Tatiane,
Eli e Alzira compõem o retrato do Brasil que
acredita na força do interior e que não mede
esforços para transformar um sonho em realidade: o de conquistar espaço no competitivo
mercado de trabalho.

ELI SONHA EM
GANHAR DINHEIRO NA
REGIÃO

NORTE

"Aqui descobri e
senti como minha
profissão é
importante e que
pode beneficiar
muitas pessoas",
Lígia Flávia Rocha
Martins,
fonoaudióloga
em Paraupebas
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Luz,
câmera,

ação!

FONOAUDIOLOGIA

CONQUISTA OS
PALCOS E A TELINHA

A

s luzes se acendem e o show
começa. Pode ser uma peça de
teatro, um filme ou mesmo a
apresentação de um telejornal. Os profissionais que trabalham com a voz têm um
cuidado especial e utilizam técnicas ensinadas pelos fonoaudiólogos para não
fazerem feio diante da "telinha", da "telona", e do público.
Mas a preparação dos profissionais da
voz vai muito além de uma fala agradável. A atuação do fonoaudiólogo no teatro e na televisão é muito ampla. O trabalho está focado na prevenção, na estética
da voz e no tratamento dos distúrbios
vocais adquiridos com o uso inadequado
da voz artística. Trabalha-se, em geral,
postura corporal, projeção, fonética - dic-

ção, estilo, sotaque e sons "inusitados"-,
composições vocais - variados tipos
vocais e ajustes fonatórios - e programa
de saúde vocal específico.
O campo de trabalho envolve não só
o teatro e a televisão, como também o
cinema e a dublagem. São áreas afins
que necessitam de atuações diversificadas em decorrência das exigências
vocais específicas. Conhecer os diversos métodos de construção da personagem, a maquinaria teatral, as técnicas
de dublagem, os equipamentos de luz e
gravação, os elementos de cenografia e
indumentária, fundamenta, sobremaneira, a atuação fonoaudiológica no
campo da voz e da arte.
No teatro, por exemplo, o fonoaudió-
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logo trabalha em conjunto com o diretor
teatral, o cenógrafo, o figurinista e o
maquiador. Um cenário difícil, um figurino incômodo, uma maquiagem pesada e
uma marcação cênica de grande exigência vocal podem provocar alterações vocais que prejudicam a performance do
ator. Sendo assim, o fonoaudiólogo precisa comparecer às reuniões que antecedem o período de ensaio, a fim de se imbuir da proposta cênica. Deverá, ainda,
participar dos ensaios e sugerir condutas
vocais pertinentes ao ator e à construção
vocal-corporal da personagem requeridas pela encenação. "Procuramos contribuir para a elaboração de uma partitura
vocal adequada ao espetáculo e às exigências do 'órgão fonador'", explica o
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Minha experiência no Fama
Â NGELA C ASTRO ,

ão!
fonoaudiólogo Domingos Sávio Ferreira
de Oliveira, mestre em teatro e doutorando em Lingüística.
No Brasil, cerca de 50 fonoaudiólogos trabalham nesta área. Em muitos
casos o campo de trabalho acaba sendo
preenchido por profissionais de outras
áreas do conhecimento. Atualmente, o
ensino da Estética Vocal é uma realidade
em todo o país. A Escola Superior de
Ensino Helena Antipoff ( ESEHA ), do
Rio de Janeiro, foi a primeira a criar a disciplina Estética Vocal com o propósito de
preparar o fonoaudiólogo para o exercício da preparação e/ou direção da voz profissional. Posteriormente, outras instituições seguiram este exemplo e têm esta
disciplina em seus currículos.

"Uma das experiências mais surpreendentes e enriquecedoras da minha vida profissional começou com um
telefonema de Luiz Gleiser, diretor de
núcleo da TV Globo e responsável pela
versão brasileira do programa televisivo "Fama". Entusiasmado, Gleiser partiu para explicações sobre o formato da
atração e defendeu de forma contagiante a necessidade de um fonaudiólogo
durante todo o processo de realização.
E me fez o convite. Minha reação imediata foi de apreensão quanto à função
dos professores que formariam a academia de "Fama". Percebi logo a minha impossibilidade de atuar como um
juiz na seleção e, posterior eliminação,
dos participantes do programa. Mas
Gleiser retrucou com uma ressalva,
para mim fundamental: aos professores cabia a tarefa de salvar os candidatos, de estar ao lado deles e prepará-los
na difícil e delicada missão de transpor
seus limites e exibir todo o seu potencial no show televisivo. Entendi que
esse trabalho não era diferente do que
exerço no tratamento clínico e ingressei no reality show, apesar de reconhecer que nenhum de nós sabia exatamente os caminhos que iríamos percorrer e
o resultado que poderíamos alcançar.
Partimos para a ação que, no primeiro momento, incluiu a discussão do
formato e sua adequação à linguagem
brasileira. A seguir, começamos os trabalhos com os 37 participantes iniciais,
escolhidos entre mais de 1500 fitas de
vídeo enviadas à produção do programa. Longe das câmeras, os candidatos,
durante cinco dias, viveram uma maratona de avaliações e entrevistas, além
dos testes de canto, dança e interpretação. Foi um processo intenso, produtivo e extremamente prazeroso. As entrevistas individuais avançavam por 12
horas diariamente. Cada um dos candidatos passou por avaliações psicológicas, médicas, otorrinolaringológica com videolaringoscopia - e vocais.
Amim, coube realizar a análise perceptual - vocal com parâmetros de altura tonal, intensidade, velocidade e ritmo da voz falada e conseqüente reflexo na voz cantada. E também detectar
as alterações de comportamento vocal

FONOAUDIÓLOGA

e desvios fonêmicos, buscando sempre a nitidez articulatória. Minha pretensão foi o aperfeiçoamento e a preparação vocal, visando a melhor directividade e ressonância, com eliminação dos excessos. O fundamento primordial com os candidatos era fazêlos perceber o tripé "a voz que eu
tenho", "a voz que penso que tenho" e
"a voz que eu gostaria de ter". A partir
do primeiro momento até o final do
programa, funcionei como um elemento facilitador para que eles ultrapassassem suas dificuldades.
A academia do "Fama" existia em
tempo real. A edição apresentada ao
público - como exige o formato - mostrava momentos fragmentados do nosso trabalho. No entanto, eu e todos os
profissionais envolvidos, estávamos lá
todos os dias. Havia um cronograma
rígido de aulas, muito estudo e dedicação, tarefas a serem cumpridas e cobradas. Uma verdadeira escola. Os professores se reuniam periodicamente numa
integração completa. A troca de informações era intensa. Muitas vezes
divergíamos sobre as possibilidades de
um ou outro candidato superar suas
dificuldades, mas as discussões sempre ocorriam de forma positiva. O reality show não estava se desenrolando
apenas para os candidatos e o público.
Dar conta do programa de sábado era
uma tarefa que incluía toda a equipe.
Diariamente havia uma história a
ser contada, uma química nova se estabelecendo. O apoio aos participantes
era total. Dedicávamos tempo extra aos
que precisavam ou estavam na berlinda. Ariqueza dessas sensações e vivências não chegou integralmente ao
público, no entanto, ficou para sempre
marcada na vida de quem participou da
experiência. Ao final do "Fama" estávamos exaustos, mas satisfeitos. E,
logo depois, partiríamos para uma nova
empreitada: a segunda edição do programa, "Fama Bis". Nessa nova história, os personagens em busca da fama
mudaram, mas o enredo permaneceu
rico em trocas, integração, aprendizado, risos e lágrimas. Com trabalho
árduo e muita alegria, tivemos mais
uma vez, um final feliz".
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Segundo Domingos Sávio, a atriz
principal da Fonoaudiologia, com uma
grande contribuição prestada ao teatro, é
a fonoaudióloga Glorinha Beuttenmüller.
"Glorinha foi a responsável pela formação de muitos profissionais que se dedicam à voz teatral e pela instituição das
disciplinas de voz - Técnica e Expressão
Vocal e Direção Vocal - na Escola de
Teatro da Universidade do Rio de Janeiro.
Todos os professores de voz dessa Escola
são, necessariamente, fonoaudiólogos e
conhecedores do teatro", explica.
Os profissionais da TV e do teatro
contam com o fonoaudiólogo para usar
bem a voz, o corpo e as expressões. A
Fonoaudiologia propicia as condições
técnicas necessárias para uma atuação
vocal eficiente e de valor artístico, como
o trabalho com sotaque, as explosões
vocais de grito e choro, as cenas de luta
e voz, a técnica de leitura exigida por um
texto clássico, a voz na cena contemporânea, entre outras abordagens. Sávio
conta que para cenas de grande teor dramático, elaborou técnicas para o grito, o
gemido e o choro em grande intensidade. Esta técnica possibilitou a minimização do esforço empreendido durante
essas emissões.
Também é preciso observar as diferenças entre a televisão e o teatro. Uma
alteração fonética não passará despercebida na telinha. A maneira de articular
os sons da fala e mesmo a projeção são
diferentes em muitos aspectos. Em
geral, a linguagem utilizada está mais
afinada com o público-alvo, com o tipo
de mensagem veiculada, com o perfil e
o estilo de programa idealizado pela
emissora. O teatro tem por finalidade
principal o divertimento. O fonoaudiólogo é o profissional que prepara o ator

para as exigências vocais que vão muito
além da fala cotidiana. "O trabalho de
preparação vocal do ator transcende a
esfera de um trabalho de voz que, normalmente, se faz em um consultório
fonoaudiológico. É preciso compor a
voz com a necessidade do personagem",
explica Sávio.
A preparação vocal deve dar condições para todo e qualquer tipo de realização vocal, respeitando os limites corporais e orgânicos de cada artista. O
fonoaudiólogo tem por função desenvolver as bases necessárias para a utilização da voz no espaço cênico, procurando sempre o máximo de eficiência e o
mínimo de prejuízo.
Sávio conta que recentemente fez a
preparação vocal do elenco da peça "O
que eu mentir você acredita", com direção cênica de Rodrigo Portela. "Precisei prepará-los para emissões em
grande intensidade, grito, gargalhada com o ator pendurado de cabeça para
baixo- e voz cantada. Foi gratificante
observar que esse grupo de atores conseguiu, muitas vezes sob esforço, realizar uma performance eficiente e sem
prejuízo de voz. É incontestável a relevância da Fonoaudiologia na direção
vocal de um espetáculo", afirma.
O fonoaudiólogo garante que nem
sempre se tem a fórmula certa, isto é, o
exercício mais indicado ou a técnica
mais apropriada e que,
muitas vezes, é preciso
criar e recriar recursos
vocais a partir do inusitado ou de uma cena de
forte impacto vocal,
mas todos os exercícios
criados ou recriados foram, sem dúvida, baseados na acústica teatral, na anatomia e na
fisiologia da fonação,
na fisiologia do exercício, na sensibilidade
cênica e nas necessidades do ator.
De olho na telhinha
O trabalho de um fonoaudiólogo na
televisão está baseado na busca de um
padrão de qualidade, que se baseia na
naturalidade do telejornalista, conferindo-lhe, acima de tudo, credibilidade junto ao público. De uma forma geral, os
aspectos envolvidos são a adequação da
voz (tom, intensidade, projeção), da arti-
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culação, da fala (correções de pronúncia
e suavização de sotaques), a implementação da prosódia (entonação, ênfases, pausas, ritmo), e a adequação de postura, gestos e expressões faciais.
"Além de orientarmos sobre o uso
adequado e sem esforço da voz, o que é
uma prevenção das patologias, também
trabalhamos para aperfeiçoar a dicção, a
entonação, a narração -nos casos específicos dos locutores e repórteres de rádio e
TV - a expressão facial, a postura, a imagem. Olhamos o profissional de uma
maneira geral para garantir que a voz seja
produzida sem esforço e com conforto",
explica Ana Nery Barbosa, fonoaudióloga e jornalista, que trabalha como repórter em uma afiliada da TV Globo em
Juazeiro (BA) e atende em um consultório na cidade.
Ao se trabalhar esses aspectos devese levar em conta o público-alvo e a proposta ou filosofia do programa ou telejornal a que se referem. O trabalho costuma
ser realizado em sessões individuais no
consultório e na própria emissora. O
fonoaudiólogo acompanha repórteres em
matérias, com o objetivo de fazer as orientações e correções na hora, realiza "pilotos" - simulações de apresentação de jornal - com os telejornalistas. O uso de
vídeos com a atuação do repórter, assistidos conjuntamente pelo fonoaudiólogo e
telejornalista, é uma ótima estratégia para
apontar os aspectos positivos e os que precisam
ser melhorados.
Leny Kyrillos, fonoaudióloga de uma
emissora de televisão,
explica que, na década de
80, alguns repórteres e
apresentadores passaram a procurar atendimento fonoaudiológico
nos consultórios por
apresentarem problemas
vocais. Nesta época, a
atuação era basicamente clínica, direcionada para o distúrbio vocal, geralmente provocado pelo uso inadequado
da voz.
No início dos anos 90, houve grande
modificação quanto à expectativa de
atuação do repórter e apresentador de
telejornal: aquele padrão "impostado" e
estereotipado deu lugar a uma comunicação mais natural e espontânea, com
estímulo ao desenvolvimento de um esti-
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lo próprio e mais pessoal. "Passou-se a
exigir que, além de uma boa voz, a pessoa fosse uma boa comunicadora. Com
isso, houve o aumento da procura pelo
profissional fonoaudiólogo, e o enfoque do trabalho ganhou uma maior
abrangência, além da voz, com a comunicação não-verbal, com a expressividade, com o corpo", explica Leny.
Nesta época, o trabalho do fonoaudiólogo dentro da emissora de TV também cresceu muito. Paralelamente, a
produção científica proliferou e se
desenvolveu. Várias publicações foram
feitas, enfocando inicialmente a saúde
vocal, a formação do profissional, características da atuação do jornalista, o
papel do corpo, e mais atualmente a
expressividade como um todo.
É uma área em franca expansão, com
aumento acentuado da procura pelos profissionais de televisão que almejam aprimorar sua atuação profissional, e diferenciarem-se pessoalmente. "É necessário que haja grande empenho da nossa
parte na preparação técnica-científica do
fonoaudiólogo, na divulgação da área e
no desenvolvimento da melhor atuação
profissional", afirma Leny.
Quando um telejornalista está apresentando um jornal, na verdade, ele
está lendo no teleprompter, as falas que
chamam as reportagens. Este texto passa no interior da câmera, para a qual o
apresentador está olhando. São as técnicas de prosódia, associadas à postura, ao gesto e a expressão facial, trabalhadas pelo fonoaudiólogo, que darão
ao telespectador a impressão de que o
apresentador está "falando", "contando" e não simplesmente lendo o texto.
A isso está associada à credibilidade
que este apresentador transmitirá.

"Um trabalho fonoaudiológico bem
desenvolvido faz com que nos tornemos
indispensáveis a estes profissionais. Os
resultados são fartos e evidentes e a
receptividade é excelente", explica
Monika Schlünzen, fonoaudióloga que
atua em uma emissora de televisão de
Santa Catarina.
Monika aponta uma grande dificuldade dos fonoaudiólogos em realizar trabalhos nesta área e culpa os próprios profissionais por não terem domínio das
especificidades que o meio exige, sem
acrescentar o diferencial que particularizaria uma proposta. "É preciso que saibamos que estes trabalhos vão muito
além das preocupações com uma voz
adequada e saudável. E não se resumem
à terapia vocal", frisa.
"Atualmente, nas redes de televisão,
há uma valorização do fonoaudiólogo que
trabalha com voz profissional, só esbarrando na crise econômica que faz com que
ocorra a contenção de despesas e muitas
emissoras de TV abram mão deste profissional", explica Eda Mariza Franco da
Costa, especialista em voz e mestre em
Semiótica-Estudos da Linguagem.
Eda destaca a importância para o
estudante de Fonoaudiologia do acesso ao aprendizado da atuação do
fonoaudiólogo na voz profissional em
seus mais diferentes segmentos e ressalta que é preciso conhecer os diversos usos da voz/comunicação para
saber analisar e orientar o profissional
da voz. "É preciso conhecer para saber
atuar. Atuar com a sutileza das nuances vocais em voz profissional, em um
primeiro olhar, parece fácil, mas é
extremamente difícil. A voz deve ser
competente no contexto em que o profissional está atuando", ensina.

Boa leitura

VOZ EM CENA , da editora Revinter, é um livro escrito por professores de voz da Escola de Teatro da
Universidade do Rio de Janeiro. A
obra é composta por seis capítulos
que abordam temas diferentes entre
eles o conteúdo prático e teórico
sobre a atuação da Fonoaudiologia
no teatro. O lançamento será até o
final do ano.
VOZ E CORPO NA TV - a Fonoaudiologia a serviço da comunicação, da editora Globo, foi
a primeira publicação escrita
por fonoaudiólogos, direcionada a profissionais do telejornalismo.
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Saiba quais as resoluções aprovadas pelo CFFa. Fique por dentro do que é legal!

RESOLUÇÃO CFFa nº 293, de
21 de fevereiro de 2003
"Dispõe sobre o cronograma das eleições dos Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia da 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª
Regiões, para o triênio de 2004/2007."
O Conselho Federal de Fonoaudiologia, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela
Lei nº 6.965/81,
Considerando o disposto no Regimento Eleitoral
dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, aprovado durante a 74ª SPO, realizada em 21/02/2003,
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar o cronograma das eleições dos
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia da 1ª, 2ª, 4ª,
5ª, 6ª e 7ª Regiões, para o triênio 2004/2007, da seguinte forma:
I. Data para publicação do Edital de Convocação:
01.08.2003.
II. Data limite para inscrição de chapas:
01.09.2003.
III. Data para publicação do Edital das chapas concorrentes: 18.09.2003.
IV. Envio de material aos profissionais:
20.10.2003.
V. Data limite para recebimento dos votos por cor-

22 n Jornal do CFFa  Julho/Agosto/Setembro 2003

respondência: 28.11.2003.
VI. Apuração dos votos: 01.12.2003.
VII. Publicação no D.O.U. do resultado do pleito: 03.12.2003.
VIII. Posse das chapas vencedoras: 01.04.2004.
(Data retificada, de acordo com publicação de
retificação no Diário Oficial da União, Seção 1,
página 114, dia 08/07/2003.)
IX. Recebimento das justificativas por ausência
de voto, data limite: 15.01.2004. (Item retificado,
de acordo com publicação de retificação no
Diário Oficial da União, Seção 1, página 114, dia
08/07/2003.)
Art. 2º - As eleições para o Conselho Regional de
Fonoaudiologia 3ª Região, obedecerão cronograma a
ser definido pelo CFFa, tendo em vista que a mesma
só será realizada em novembro de 2004.
Art. 3º - Esta Resolução, aprovada durante a 74ª
SPO, entrará em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União, revogadas todas as disposições em contrário.
Maria Thereza Mendonça C. de Rezende
Presidente
Ângela Ribas
Diretora Secretária
Publicada no DOU, Seção I
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Balanço Patrimonial Comparado
ATIVO

2002

2001

PASSIVO

2002

2001

Ativo Financeiro

240.091,05

234.001,33

Passivo Financeiro

71.230,67

565,79

Ativo Permanente

272.723,93

241.267,32

Soma do Passivo
Real

71.230,67

565,79

Soma do Ativo
Real

512.814,98

475.268,65

Patrimônio

441.584,31

474.702,86

Total

512.814,98

475.268,65

Total

512.814,98

475.268,65

Nicandro Batista Filho - Contador do CFFa. CRCDF n º 7.790
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Fonoaudiólogo assume
reitoria no RJ

Para saber mais sobre o Federal e os Regionais

FACHADA DO CRFA 7ª REGIÃO

CONSELHEIROS DO CRFA 3ª REGIÃO
A importância dos Conselhos
O Conselho Federal tem a função
normativa. É ele que define normas e
atos que devem conduzir o exercício
profissional.
Os Conselhos
Os Conselhos Federal e Regionais são
autarquias, cuja principal incumbência é
a de fiscalizar o exercício profissional.
Os conselheiros
Os profissionais fonoaudiólogos são
eleitos por voto direto para mandatos nos
Conselhos Regionais e por Colégio
Eleitoral para o Federal. Colaboram com a
manutenção da ordem e com o crescimento
da classe. Para concorrer ao mandato de 3
anos, algumas exigências devem ser cumpridas ( vide Lei 6.965/81). Tal cargo é honorífico, o que implica em não recebimento de
salário para o seu cumprimento. Diante de
todas essas informações, é preciso que o

PLENÁRIA DO CRFA 6ª REGIÃO

O fonoaudiólogo Gerson de
Aguiar Loureiro assumiu a reitoria da Universidade Católica de
Petrópolis em 11 de agosto de
2003. O atual reitor irá permanecer por um mandato de quatro
anos. O CFFa parabeniza o nobre
colega e deseja sucesso na certeza de que a Fonoaudiologia será
muito bem representada na reitoria da universidade.

fonoaudiólogo tenha consciência ao votar
nos Conselhos Regionais e estes, no Federal.
A importância dos Conselhos
Regionais
Os Conselhos Regionais zelam e cumprem com o disposto na Lei 6.965/81, nas
resoluções e portarias da entidade. Eles
também expedem a documentação necessária à habilitação para o ingresso na atividade. Sem tais documentos, o exercício
profissional torna-se ilegal.
Fiscalização
A fiscalização é um procedimento que
envolve desde a orientação até a autuação,
se necessária, que visa qualificar a atividade do fonoaudiólogo. A atividade deve ser
praticada dentro dos preceitos da Lei e do
Código de Ética. A fiscalização protege a
sociedade e os próprios fonoaudiólogos
daqueles que atuam ilegalmente, tanto os
da própria classe como os leigos que invadem a área.

CRFA 5ª REGIÃO

CFFa em evento

O Conselho Federal de Fonoaudiologia participou do
I Congresso Nacional de Fonoaudiologia Hospitalar. O
evento discutiu diversos pontos relevantes para a profissão. De acordo com a presidente e representante do CFFa
no evento, Maria Thereza Mendonça C. de Rezende, o
Conselho apóia os eventos na área hospitalar sempre destacando a necessidade de se esclarecer que tal terminologia refere-se ao local e não a uma área de especialização.
O evento foi realizado em junho, em São Paulo.
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A Fonoaudiologia continua sendo
destaque em diversos meios de comunicação. Fique por dentro sobre o que estão
falando da nossa profissão!
Metrópole Correio Popular
Parte integrante do Jornal Correio
Popular, de Campinas-SP, o Metrópole
publicou extensa matéria sobre a voz
como instrumento eficaz para obter
sucesso profissional e pessoal. A matéria
ocupou cinco páginas e trouxe explicações da fonoaudióloga Cláudia Cotes
sobre os diversos tipos de voz e de doenças que atingem as cordas vocais. Aentrevista foi publicada no dia 22 de junho.
Revista Venda Mais
A revista da editora Quantum traz
matéria de capa sobre a voz nas vendas.
A fonoaudióloga e presidente da Comissão de Divulgação do CFFa, Patrícia
Balata, foi uma das entrevistadas. Na
entrevista, Patrícia deu dicas de como utilizar a voz para melhor vender o produto.
A matéria saiu nas bancas de todo o país
no mês de julho.
TV Globo
O fonoaudiólogo Emerson Waughon
foi destaque no programa da Ana Maria
Braga, o Mais Você. Emerson apresentou
tipos de choros de bebês e explicou para a
apresentadora e para os telespectadores o
que os choros querem dizer e o quanto eles
podem ajudar na prevenção e/ou descobertas de doenças. A fonoaudióloga Maruska
Rameck participou de outro programa - em
agosto - onde falou da voz na carreira.
Nova Escola
Na revista Nova Escola, de julho, a
fonoaudióloga Fabiana Copelli Zambon
dá dicas sobre como cuidar bem da voz.
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O Jornal do CFFa sugere a leitura de diversos livros. Não são livros apenas de Fonoaudiologia, mas
leituras interessantes e que podem proporcionar conhecimentos em diversas áreas. Confira!

Interdisciplinaridade: abordagens
práticas

O livro traz uma abordagem sobre o conhecimento
interdisciplinar. Aautora mostra que, apesar de hoje ser uma
exigência na prática fonoaudiológica, a interdisciplinaridade não é nada fácil de ser
organizada e efetivada. O
livro conta com a colaboração de diversos profissionais e relata experiências que convidam
para uma reflexão séria sobre o conhecimento
interdisciplinar. Lembra ainda "que pensar e
atuar interdisciplinarmente consiste em abandonar visões tradicionais, romper paradigmas e
permanecer aberto para o social", como fala a
fonoaudióloga Marlene Danesi, que escreve a
apresentação do livro.

Método das Boquinhas: alfabetização
e reabilitação dos distúrbios da leitura
e escrita
O livro surgiu de inúmeros cursos ministrados
onde educadores acompanhavam com detalhes
e minúcias os exercícios
propostos e interessaramse pela prática reabilitadora que o Método das
Boquinhas oferecia. O
método tem a intenção de exemplificar sua abordagem. Prático, rápido e eficiente nos resultados, o método é exposto agora nesse livro que
traz, ainda, um caderno de exercícios.
Autora: Renata Savastano R. Jardini.
Colaboradoras: Patrícia Thimóteo de Souza e
Andréia C. Borges Moreno
Editora Casa do Psicólogo. 2003

Vários autores. Organizadoras: Luciana dos Santos
Célia e Carla Andreazza Balestrin
Porto Alegre-RS. EDIPUCRS. 2003

Pai rico, pai pobre

O livro aborda a utilização da inteligência financeira
para resolver muitos problemas comuns da vida. Sem treinamento financeiro, muitas
vezes as pessoas recorrem a
fórmulas padronizadas para
levar a vida, como trabalhar
com afinco, poupar, fazer
empréstimos e pagar impostos demais. Segundo
o autor, cada indivíduo tem o poder de determinar o destino do dinheiro que chega às mãos e a
classe a qual quer pertencer. É um livro leve e
criativo. Você verá que é possível investir com
segurança. Confira!

Sobre as Afasias e os Afásicos
Subsídios teóricos e práticos
elaborados pelo Centro de
Convivência de Afásicos - Unicamp

O livro procura atuar no
campo da informação e do
estímulo à convivência e à
inserção social de pessoas
afásicas. Pretende também
compartilhar com os leitores
a experiência de pessoas que freqüentam e constituem, na Universidade Estadual de Campinas,
o Centro de Convivência de Afásicos.
Vários autores.
Organizadora : Edwiges Maria Morato
Editora Unicamp. 2002

Autor: Robert T. Kiyosaki
Editora Campus. 2000

E
Projeto

No jornal passado foi publicada uma carta da fonoaudióloga
Alexsandra Moreira. Ressaltamos
aqui o nome do projeto-Programa
de Saúde Fonoaudiológica (PROSAF)-citado pela fonoaudióloga e
os profissionais que fazem parte
desse trabalho. O PROSAF é composto pelas profissionais: Alexsandra A. Moreira, Daniella Gomes Nobre, Elisa L. Miura Ariake,
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Flávia Pinto Cardoso e Milene
Paula Martinez. Parabéns a todas
pelo trabalho!

Livros

O Conselho Federal de Fonoaudiologia agradece à Faculdade Adventista Paranaense
pelo livro e CDs enviados em
comemoração pela Semana Nacional da Voz de 2003. Agradece
ainda o recebimento do livro

"Programa de aprimoramento
muscular em Fonoaudiologia
estética facial", bem como as
revistas do CEFAC e a coleção "CEFAC de conhecimentos essenciais para atender bem em Fonoaudiologia".

Posse

O conselheiro suplente Edson
Daher assumiu o cargo de conselheiro efetivo no mês de maio.
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SETEMBRO/OUTUBRO 2003

V Congresso Internacional de Fonoaudiologia
XI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
Data: de 1 a 4 de outubro de 2003
Local: Fortaleza - Ceará
Informações (11) 3873.4211
socfono@terra.com.br
www.sbfa.org.br
Fonoaudiologia em Destaque - 1ª Edição
"Uma visão multidisciplinar"
Data: 12 de setembro de 2003
Local: Auditório Quinhentão - Centro de Ciências da
Saúde - Ilha do Fundão
Informações pelo site
http://www.fonoeacao2003.kit.net/ ou nos e-mails:
fono2000-1@ig.com.br / mazarakis_fono@hotmail.com
II Encontro de Fonoaudiologia
dos Hospitais Camilianos de São Paulo
Data: 13 de setembro de 2003
Local: Centro de Convenções Pompéia São Paulo/SP
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Informações: (11) 6972-8000 Ramal 1140
E-mail: cestudo.santana@terra.com.br
VIII Congresso de Saúde Pública - Ribeirão Preto/SP
Data: 18 de outubro de 2003
Informações:
http://www.fmrp.isp.br/rms/congresso/index.htm

NOVEMBRO 2003

I Jornada em Fonoaudiologia - UFRJ
Data: 01 de novembro de 2003
Local: Rio de Janeiro
Informações: (21) 2295-9794 com Vera Viggiani
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia Neonatal
Jornada Multidisciplinar de UTI Neonatal e Pediatria
Data: 07 e 08 de novembro de 2003
Local: Centro de Convenções B'nai B'rith - São Paulo
Informações: (51) 3028-5917
cepef@cepef.com.br
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