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É preciso fazer mais

ano de 2003 chega ao final e precisamos
nos unir para vencer mais um desafio que
ameaça a Fonoaudiologia. O momento é
de união em mais uma ação e o CFFa está aberto a
todos que quiserem e puderem ajudar. Entre em contato, participe, você também é parte de tudo isso.
Somente a nossa união e pressão serão capazes de
mudar esse contexto. O Conselho Federal de
Fonoaudiologia está atento e empenhado em defender os interesses da nossa classe.
Acomemoração do Dia do Fonoaudiólogo deste ano
será decisiva e importante, uma prova de que temos
força suficiente para lutar contra situações adversas
que são colocadas freqüentemente para uma classe
profissional que incomoda e faz a diferença.
O que ocorreu é que a Sociedade Brasileira de
Otorrinolaringologia (SBORL), descumprindo o
acordo judicial homologado pela Justiça Federal de
São Paulo, no qual concordava em encerrar todo e
qualquer tipo de manifestação que pudesse caracterizar ou estimular o conflito interprofissional,
acordo esse, inclusive, publicado no seu jornal datado de setembro de 2003, ingressou, no mesmo mês,
com uma ação judicial, no foro de Brasília, visando
a declaração da nulidade das resoluções do CFFa nº
246/00 (solicitação de exames), nº 259/00 (centros
auditivos) e nº 260/00 (triagem neonatal), sob a argumentação de que tais resoluções teriam sido editadas em confronto com a Lei nº 6.965/81, que autoriza ao fonoaudiólogo a atuação em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica (art. 1º,
parágrafo único), além da emissão de parecer
fonoaudiológico (art 4º, alínea "l"), entre outros.
Esses procedimentos são inquestionáveis.
Vencemos a primeira batalha judicial. O juiz federal Marcio Luiz Coelho de Freitas, da 20ª Vara
Federal, não atendeu a ação da SBORL, ao recebêla. Porém, essa decisão judicial foi apreciada no TRF
da 1ª Região pela desembargadora federal Maria do
Carmo Cardoso, que acatou o pedido de suspensão
das resoluções. Tal decisão foi publicada no D.O.U.
no dia 03 de novembro.
O CFFa informa que a decisão judicial de suspensão das resoluções não é definitiva por ser de caráter
liminar e está sendo objeto de recurso por parte do
Conselho. Por esse motivo não podemos mais ficar
acomodados. Temos que começar a ocupar o espaço
que nos é de direito e de fato. Não é cruzando os
braços que conseguiremos mudar as coisas e muito
menos esperando que o Conselho esteja em cada
canto deste Brasil defendendo o interesse da
Fonoaudiologia. A representação se faz forte quando o fonoaudiólogo vai à luta, briga pela sua profis-

são.
Assim,
conseguimos garantir conquistas e estamos sempre juntos, auxiliando,
participando, fazendo a
Fonoaudiologia crescer.
Não adianta esperar.
Quando cobrado sobre o
que faria para melhorar
MARIA THEREZA MENDONÇA
a vida dos norte-ameriC. REZENDE
canos, John Kennedy PRESIDENTE DO CFFA
fez a afirmação que
questionou a cidadania dos seus compatriotas: "não
pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o
que você pode fazer pelo seu país".
Bons exemplos surgem por todo o Brasil. Basta
descruzar os braços. O Sindicato dos
Fonoaudiólogos do Ceará (Sindfono) conseguiu
garantir, na Convenção Coletiva de Trabalho
2003/2004, um piso salarial que varia de R$ 630 a
R$ 1.386, de acordo com as horas trabalhadas. São
conquistas pequenas para uns, mas que representam
muito para a classe. Seguimos abertos a críticas e
sugestões, convictos que a cada dia tem crescido
esta aliança entre as entidades e o profissional.
Participe!
Esta edição traz para nós várias motivações para que
a união se concretize ainda mais. Inaugura-se a coluna Homenagem que irá a cada jornal deixar registrado o respeito que o CFFa tem por estes profissionais que começaram suas carreiras em um
momento da história em que a sociedade não conhecia o que era Fonoaudiologia. Mas, sobretudo,
destacar como a determinação de alguns fez com
que pudéssemos hoje ser respeitados no Congresso
Nacional, no Conselho Nacional de Saúde (CNS),
na Organização Mundial de Saúde (OMS) e em outras entidades internacionais.
Parabéns a você que está tomando a iniciativa de
mudar a Fonoaudiologia, formando grupos científicos e políticos - formais ou informais - para lutar
pela sua profissão com alguma entidade representativa da sua região.
Parabéns àqueles que trabalham em equipe, em
prol de todos. Nós devemos muito a essas pessoas
que dedicam parte de seu tempo e esforço a nos
ajudar, a cuidar bem de nossa profissão. E profissão é uma palavra que tem em sua raiz muito de
profecia, de professar algo, de ir realizando para o
futuro algo no mundo. E só quem se dedica a ela, e
não apenas ao seu exercício, pode ser considerado
profissional. A esses profissionais, parabéns e nosso mais sincero obrigado!
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Dinamismo e compromisso

A Sociedade Paranaense de Fonoaudiologia
parabeniza toda a equipe do Conselho Federal de
Fonoaudiologia pelo excelente material de veiculação impresso, pois deixa transparecer claramente
a garra, dinamismo e compromisso com o crescimento da Fonoaudiologia. Se cada profissional
seguir a prática do que reflete as palavras da presidente na abertura do jornal, conseguiremos galgar
horizontes jamais imaginados.
MONICA BARRETO DE OLIVEIRA,
fonoaudióloga, presidente da SPFa

Desbravando o Brasil

Sou fonoaudióloga
no interior de
Goiás, Cristalina.
A cidade tem
aproximadamente
40 mil habitantes,
três fonoaudiólogas ativas e uma
grande desinformação sobre a
Fonoaudiologia. A
divulgação correta da nossa profissão é muito impor-

L e i t o r
tante. Parabenizo a edição nº 18 do Jornal do CFFa
pela matéria "Desbravando o Brasil". É preciso
descobrir novos espaços. Parabéns!
VALÉRIA FAUSTINO,
fonoaudióloga, GO

Livro

Recebi o Jornal do CFFa e vi a referência que
fizeram ao meu livro: "Interdisciplinaridade - abordagens práticas", elucidando muito bem o
conteúdo. Agradeço a atenção e a
disponibilidade.
LUCIANACÉLIA,
fonoaudióloga, Porto Alegre

Voz

Lendo o último Jornal do CFFa, observei
que vocês fizeram uma notinha informando a
nossa categoria que, aos poucos, estamos nos
colocando na mídia e vi o meu nome publicado.
Gostaria, então, de passar a informação que
minha tese de doutorado "Dinâmicas da Voz e
do Gênero: uma questão de poder" fez muito
mais sucesso na imprensa do que eu
poderia imaginar.
MARUSKA FREIRE RAMECK,
fonoaudióloga, SP

E
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Na edição nº 18, do
Jornal do CFFa, na página
24, a foto publicada como
sendo da plenária do CRFa
6ª Região é na verdade da
plenária do 6º Colegiado do
CRFa 2ª Região.
l l l
Na
matéria
"Luz,
câmera,
ação
Fonoaudiologia conquista
os palcos e a telinha", publicada na edição nº 18 do
Jornal do CFFa, na página
20, ocorreu uma troca de
nomes. A fonoaudióloga e
jornalista que trabalha como
repórter em uma afiliada da
TV Globo em Juazeiro (BA)
é Fabíola Moura e não Ana
Nery Barbosa.
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fonoaudióloga Glorinha
Beuttenmüller é um
exemplo de profissional
de sucesso. Dedicada e apaixonada
por tudo que faz, transformou sua
vida em um exemplo para todos que
estão começando ou mesmo para
aqueles que acreditam que é possível
mudar e melhorar sempre. A
fonoaudióloga lançou, recentemente, no Rio de Janeiro, o livro "O
que é ser fonoaudióloga", onde o
CFFa
foi
representado
pela
fonoaudióloga Giselle Teixeira. O
Jornal do CFFa aproveita a oportunidade para fazer da entrevista uma
homenagem a essa pessoa e profissional especial.
JCFFa - Por que a escolha da
Fonoaudiologia?
Glorinha
Beuttenmüller
Escolhi a Fonoaudiologia por ser a
profissão que mais se assemelha a
minha maneira de ser. E essa maneira
de ser é gostar de estar em contato
com o ser humano, de me comunicar.
Quando era pequena, devido à profissão de meu pai, viajava muito.
Absorvi, então, os dialetos do Rio
Grande do Sul e São Paulo. Como as
pessoas começaram a não compreender o que eu falava, passei a ter aulas
de declamação. Assim é que se corrigia a fala naquela época. Meu gosto
pela arte de falar foi se acentuando, a
ponto de que, quando estudava violino na escola de música, assistia como
ouvinte uma matéria de dicção para
os cantores da escola.

JCFFa - Hoje, como a senhora
vê a profissão e o mercado de
trabalho?
Glorinha Beuttenmüller - No
início é sempre muito difícil conseguir a clientela, mas é importante
que se tenha competência e garra para
exercer o trabalho. O sucesso na
Fonoaudiologia depende de que se
tenha ao ser humano amor, persistência e sensibilidade. O mercado da
Fonoaudiologia não é restrito, as
áreas de atuação do fonoaudiólogo
são diversas, como a saúde, a educação e a comunicação.

ração televisiva. O que de fato
mudou com sua entrada na TV
Globo?
Glorinha
Beuttenmüller Adquiri fama por ter inventado um
padrão global de narração televisiva.
Não é verdade, nunca pensei assim.
A minha tarefa de uniformizar a fala
de repórteres e locutores da emissora
espalhados pelo país é que obteve
sucesso. Fiz apenas amenizar e
suavizar os sotaques de cada região.
Procurei ir a todos os lugares e observar as características do sotaque de
cada lugar.

JCFFa - Alguns lhe atribuem a
criação do padrão global de nar-

JCCFa - O que é o método
Espaço-Direcional Beuttenmüller?
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Glorinha Beuttenmüller - É um
método que comecei a desenvolver
em 1960, quando entrei para o
Instituto Benjamin Constant para
ensinar aos cegos e amblíopes a arte
de dizer. Havia feito um trabalho com
uma professora cega de nascença,
que fez um discurso no instituto.
Como ela foi muito bem-sucedida, o
diretor resolveu me chamar para trabalhar com os cegos. Comecei minhas pesquisas e percebi que não
seria muito fácil. Trabalhava com
eles individualmente para resolver
os problemas de dislalia, disfemia e
disfonia, que são os pontos principais dos deficientes visuais. Notei
que a maior dificuldade deles era
compreender o espaço à sua volta.
Por isso, agrediam, imbutiam a voz e
se inibiam. Quando tinham a noção
da dimensão deste espaço, a fala fluía
tranqüila. Por isso o nome EspaçoDirecional.
JCFFa - Recentemente foi
lançado o livro "O que é ser
fonoaudióloga?", projeto destinado principalmente ao leitor em
idade de definição profissional.
Como foi para você saber que sua
história de vida é um exemplo de
sucesso profissional a ponto de
influenciar outras pessoas a escolherem a Fonoaudiologia?
Glorinha Beuttenmüller - Quem
compra ou ganha este livro, já está
propenso a abraçar esta profissão. O

livro narra aspectos positivos que
consegui na minha trajetória profissional e que podem servir de estímulo ao leitor. Se pelo menos um
vestibulando indeciso descobrir a
Fonoaudiologia ao ler esse livro, já
terei o meu trabalho recompensado.

com a oportunidade de contar a minha vida em livro e ter sido escolhida como profissional exemplar de
minha área, mas assim como tudo o
que fiz e venho fazendo em minha
vida, espero que este livro represente
um estímulo para a melhora do meu
semelhante.

JCFFa - No livro, a senhora
retrata que alguns de seus
JCFFa - Hoje, depois de tantos
pacientes a consideram uma trabalhos realizados, como a se"bruxa da comunicação". Como é nhora se define?
ser uma celebridade e qual o peso
Glorinha Beuttenmüller - Um
desta responsabilidade?
ser humano com defeitos e qualiGlorinha Beuttenmüller - Não dades como todos os outros, mas
me considero uma celebridade. busco corrigir meus defeitos e aperCélebres são os meus pacientes, mas feiçoar minhas qualidades para que
também
possa fazer o
não os
mesmo
com
As áreas de atuação do
vejo
meus
semefonoaudiólogo são diversas, lhantes.
assim.
Houve uma como a saúde, a educação e
época
em a comunicação.
JCFFa - O
que eu via
que Glorinha
diferença
ainda não conentre trabalhar com atores, jornalisquistou? Quais seus
tas ou políticos, mas hoje já não faço projetos e planos para o futuro?
esta discriminação. Atendo a seres
Glorinha Beuttenmüller - A vida
humanos. O ser humano é, e sempre é feita de conquistas, mas não costuserá, o meu objetivo. Não importa mo traçar objetivos. Penso que com
quem ou o quê seja. Temos que ver o esforço e competência as realizações
ser humano na sua essência, e não um acontecem. Às vezes nem as percebepersonagem.
mos e, como não são planejadas, são
mais gratificantes. Para o futuro,
JCFFa - O que representa este desejo continuar trabalhando com
livro para a senhora?
gente, pois é isto que me realiza. É o
Glorinha Beuttenmüller - trabalho constante que me mantém
Obviamente fiquei muito orgulhosa ativa e viva.

Glorinha: admirada e temida
Um trecho do livro do ator Sérgio
Britto, Fábrica de Ilusão: 50 anos de
teatro, publicado pela Editora
Salamandra, em 1996, mostra bem o
quão importante foi e é o trabalho da
fonoaudióloga Glorinha Beuttenmüller
para a carreira de Britto: "Eu já tinha
ouvido falar da Glorinha. Ela era admirada e temida com a mesma força.
Quando saiu do Teatro SENAC, depois
de nos ver em O Marido Vai à Caça,
ela sussurrou para a Jacqueline
(Laurence): "Que pena, homem tão
bonito, a voz estragada".
A voz estava mesmo estragada. Eu
fumava violentamente e o teatro que

estava começando a fazer com o Amir
(Haddad), já duas peças, o Beckett e
agora esse Feydeau que tinha de tudo,
até ópera, exigia um melhor uso da voz,
ou melhor, uma nova maneira de trabalhar a voz.
A primeira vez que conversei com a
Glorinha, ela foi me dizendo: 'Você não
olha para os outros', e logo eu, que acho
cabotinismo, cretinice, falta de generosidade, ator que não contracena de
verdade com os colegas, isto é, ator que
não olha no olho do ator com quem está
representando. A verdade é que eu estava perdido. Inclusive eu estava certo de
que olhava os outros sim.
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A Glorinha me remodelou. O seu
método do Espaço-Direcional me ajudou imenso.
Mais do que isso: a minha maneira
de representar mudou com o estudo de
voz que fiz com Glorinha e, conseqüentemente, os meus cursos de interpretação dramática, antes muito na improvisação e na inspiração momentânea de
descobrir o talento de jovens atores, passou a ser coisa mais dirigida, mais
construída, enfim, mais científica.
Depois de 1971, toda a minha carreira passou a depender muito da
Glorinha. A ela devo muito. Quase
tudo."

C F F

Ato médico

Continua o impasse sobre o projeto do ato médico. O plenário do
Senado aprovou no dia 9 de setembro
o requerimento do senador Tião Viana
(PT-AC) para que os Projetos de Lei
do Senado (PLS) nº 25/2002 e nº
268/2002 tramitem em conjunto. O
PLS 268/2002 trata de diversos
assuntos sobre a regulamentação da
Medicina, incluindo o ato médico.
Com a aprovação do requerimento, o PLS 25/2002 volta para a
Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) onde se encontra o PLS
268/2002. Será designado um novo
relator que fará parecer analisando os
dois projetos em conjunto a fim de se
definir a constitucionalidade ou não
dos mesmos, podendo inclusive apresentar um texto único que substitua
os dois projetos de lei. Sendo aprovados na CCJ, a tramitação retornará
para a Comissão de Assuntos Sociais,
em caráter terminativo, onde já foi
aprovada a realização de audiências
públicas para discutir o assunto. O
CFFa parabeniza a ação do senador
Tião Viana e considera que o retorno
do projeto à CCJ é importante para
que as discussões sobre o mesmo possam ser melhor amadurecidas e que,
realmente, todas as profissões sejam
respeitadas e ouvidas. O Conselho
está em contato permanente com o
senador e foi marcada uma reunião
para dezembro para discutir o assunto.
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Encontro de Docentes é contra a redução
da carga horária do curso de Fonoaudiologia
O 6º Encontro Nacional de Docentes em Fonoaudiologia, realizado no dia 21 de
novembro, em Brasília, defendeu a necessidade e a importância de se manter a carga
horária mínima de quatro anos para o curso de Fonoaudiologia. Adiretora secretária do
CFFa, Ângela Ribas, citou o caso da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
Curitiba, que está querendo diminuir o tempo de integralização do curso para três anos.
Vários docentes e coordenadores de cursos de diferentes universidades manifestaramse contrários a essa atitude. Há muito tempo o Conselho está preocupado com algumas
medidas do Ministério da Educação que falam da redução de carga horária para alguns
cursos. O CFFa tem participado de discussões no ministério a fim de evitar esse tipo de
medida. "É preciso que o fonoaudiólogo seja mais politizado para fortalecer o crescimento da profissão", explicou Ângela. A diretora comunicou que a intenção do CFFa
é de promover encontros regionais para iniciar ações conjuntas de fortalecimento
profissional. Ângela reuniu-se, ainda, com o secretário de Educação Superior do MEC
para saber a posição do mesmo sobre o caso da PUC. O ministério ainda não tem uma
posição oficial. Os participantes do encontro decidiram preparar uma carta aberta dos
docentes e coordenadores do curso de fonoaudiologia, reforçando a importância de
tempo de integralização do curso.

CFFa apóia movimento a favor da saúde
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), juntamente com outras entidades da área de saúde, aderiu ao movimento a favor da saúde promovido pela Frente
Parlamentar da Saúde, que realiza uma grande mobilização nacional para evitar que o
governo federal desvie R$ 4,5 bilhões do Orçamento da Saúde em 2004. O CFFa está
divulgando notícias no site www.fonoaudiologia.org.br, assim como em outras publicações do Conselho.
A Frente Parlamentar questiona a posição do governo, que está deixando de
cumprir a Emenda Constitucional nº 29, que obriga União, estados e municípios a
gastarem mais com saúde a cada ano. O governo incluiu recursos de uma segunda
fonte, prevista em outra Emenda Constitucional, a de n.º 31, que instituiu o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza. A manobra permite que o governo use parte dos
recursos do Orçamento da Saúde em ações que não têm a ver com o setor, como programas de saneamento, habitação e alimentação, como o Fome Zero.
A defesa da saúde vem ganhando voz nos estados. As Conferências Municipais de
Saúde, em todo o país, aprovaram moções pelo cumprimento da Emenda 29. O
Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde
(Conass e Conasems) também estão apoiando este movimento.

Jornal do CFFa  Outubro/Novembro/Dezembro 2003

n7

C F F

A

E M

A Ç Ã O

Fonoaudiologia quer
inclusão em planos de saúde

O dia 28 de agosto representou um
marco na história da Fonoaudiologia. Pela
primeira vez, o Conselho Federal de
Fonoaudiologia (CFFa) foi convidado
para participar de uma audiência pública
na Comissão de Seguridade Social e
Família, da Câmara dos Deputados, a fim
de discutir a inclusão dos seus serviços e
de outros profissionais na cobertura dos
planos de saúde. A presidente do CFFa,
Maria Thereza Rezende, defendeu a obrigatoriedade de cobertura de sessões de
fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e
psicologia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade de assistência
médica ambulatorial ou hospitalar, o que
prevê o projeto de lei 7.267/02, do ex-deputado José Carlos Coutinho (PFL-RJ),
que modifica a Lei dos Planos de Saúde.
Maria Thereza falou da especificidade
do trabalho do fonoaudiólogo e de suas
competências. Segundo dados do CFFa,
a Organização Mundial de Saúde cita
como doenças listadas na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde a
gagueira, a disfonia, a dislalia, o atraso de
linguagem, a dificuldade de aprendizagem e a disfagia. Maria Thereza questionou "que se a OMS inclui as doenças relacionadas
com
problemas
de
Fonoaudiologia, por que os seguros de
saúde não cobrem esses atendimentos?"
Outro alerta feito pelo CFFa foi quanto à questão da melhor redistribuição de
verba que os planos de saúde dispõem. A
inclusão da Fonoaudiologia gera muitos
benefícios ao usuário do plano. Com o
fonoaudiólogo na equipe, há comprovação
da redução de necessidade cirúrgica,

diminuição
dos agravos
da saúde e
da comunicação.O
CFFa entregou
à
comissão
declarações
de usuários
de planos de
saúde que
precisaram
e não receberam aten-

dimento fonoaudiológico.
O representante da Federação
Nacional das Empresas de Seguros
Privados e de Capitalização (Fenaseg)
tentou argumentar que os planos e seguros
de saúde não dão lucro e que essa inclusão
só seria possível com o aumento dos valores cobrados aos segurados. "Não
podemos pensar em saúde a curto e médio
prazos. Se for realmente feita a redistribuição financeira das empresas de
saúde, e o planejamento for a longo prazo, com certeza estas empresas poderão
ter menos prejuízos. A prioridade é proporcionar o acesso dos profissionais de
saúde ao usuário do plano sem exceder o
contrato, tudo é uma questão política e
econômica", explicou Maria Thereza.
O relator do projeto, deputado
Francisco Gonçalves (PTB-MG), solicitou ao CFFa um relatório completo sobre
planos de saúde que têm fonoaudiólogos,
como é a atuação do profissional e no que
a inclusão beneficiaria o usuário. O
Conselho está preparando o relatório para
subsidiar o voto do relator. É mais uma
vitória da Fonoaudiologia.
Se você quiser entrar nessa luta e tiver dados que possam auxiliar o CFFa,
escreva para o endereço:
fono@fonoaudiologia.org.br.
Essa luta é de todos nós!
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Vicentinho acata
sugestão do CFFa
O CFFa encaminhou proposta de
emenda ao PL 92/1999 à autora, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), e
ao relator, deputado Vicentinho (PTSP). Esse projeto dispõe sobre o exercício da Medicina, a organização e atuação dos Conselhos de Medicina e dá
outras providências. A emenda visa
evitar futuras interpretações distorcidas quanto à fiscalização de prestadores de saúde, não médicos, que já
são fiscalizados por seus conselhos. A
emenda será discutida em plenário.

Conferência Nacional
de Saúde
De 7 a 11 de dezembro, em
Brasília, acontece a 12ª Conferência
Nacional de Saúde: "a saúde que
temos - o SUS que queremos". O evento é promovido pelo Ministério da
Saúde e pelo Conselho Nacional de
Saúde. Serão três mil delegados vindos dos municípios e estados, entre
cidadãos usuários, profissionais de
saúde, gestores públicos, prestadores
de serviço e cerca de mil observadores
e convidados. Desse evento sairão as
principais políticas para a saúde pública e que orientarão o rumo do SUS nos
próximos anos. O CFFa vai apresentar propostas de inserção da
Fonoaudiologia na saúde pública.
Serão 10 temas discutidos e votados:
direito à saúde, seguridade social e a
saúde, intersetorialidade das ações de
saúde, as três esferas de governo e a
construção do SUS, a organização da
atenção à saúde, gestão participativa,
o trabalho na saúde, ciência e tecnologia e a saúde, financiamento da saúde
e informação e comunicação em
saúde. O CFFa terá cinco delegados
participando dos debates e defendendo as posições dos profissionais. Até o
fechamento desta edição, a organização da conferência não soube informar quantos delegados fonoaudiólogos viriam de estados e municípios.
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IALP

A fonoaudióloga Mara Behlau foi indicada para a presidência da Internacional
Association of Logopedics and Phonitriacs.
É a primeira vez que uma fonoaudióloga
brasileira é indicada para o cargo. O CFFa
parabeniza-a pela reconhecida indicação.

Marca
registrada

Congresso de Fonoaudiologia

No período de 1 a 4 de outubro
foram realizados o V Congresso
Internacional, o XI Congresso
Brasileiro e o I Congresso Cearense
de Fonoaudiologia, simultaneamente,
em Fortaleza, Ceará. No congresso, o
CFFa participou em duas mesas:
"Empreendedorismo e Motivação
Profissional" e "Fonoaudiologia e
Vigilância Sanitária". Na mesa de
Fonoaudiologia e Vigilância Sanitária
participaram a fonoaudióloga Tereza
Raquel Ribeiro de Sena, servidora
pública concursada em Vitória (ES), e
a médica Edna Lacerda. A orientação
da mesa foi para que o fonoaudiólogo
seja considerado o responsável técnico em Fonoaudiologia para a área de
vigilância sanitária em qualquer estabelecimento que trabalhe e que tenha
profissionais de sua área atuando,
principalmente, nas clínicas de maior
porte. Segundo Tereza, é preciso que
se comece a cumprir as normas dos
códigos sanitário e de saúde do trabalhador. Na próxima edição teremos um
Fonoaudiólogos tomam
posse no RJ
APrefeitura do Rio de Janeiro, mobilizada pelos resultados positivos do
Programa de Saúde Vocal do Professor,
enviou projeto de lei à Câmara dos
Vereadores para aprovação do aumento
do quadro permanente de fonoaudiólogos. Com a aprovação foram agregadas
mais 400 vagas, o que tornou a rede
municipal do Rio de Janeiro a maior do

balanço da mesa "Empreendedorismo
e Motivação Profissional". Além da
participação nas mesas, o CFFa, os
Conselhos Regionais e o Sindicato dos
Fonoaudiólogos do Ceará (Sindfono)
montaram um stand para falar sobre a
profissão, tirar dúvidas a respeito dos
direitos trabalhistas e informar os ganhos da Fonoaudiologia como a
aprovação de um piso único para o

estado do Ceará, primeiro do
Norte/Nordeste, aprovado na convenção coletiva de trabalho.O
fonoaudiólogo também participou da
escolha da capa do Código de Ética.
Foram distribuídos brindes para os
participantes.
Brasil. Imediatamente foram chamados
53 fonoaudiólogos que estavam no banco de concursados. Em tempo recorde
todo o processo foi tramitado e os
fonoaudiólogos já assumiram seus postos. Visto o esgotamento do banco de
concursados e o impulso que a
Fonoaudiologia tomou com os resultados positivos, o prefeito autorizou a realização de novo concurso, cujo edital
deverá sair até dezembro de 2003. Fique
atento!

O Instituto Nacional de Propriedade
Industrial garantiu a concessão de propriedade e o
uso exclusivo da marca
Revista
Fonoaudiologia Brasil ao CFFa, por um
período de 10 anos.

Código de Ética

Após oito anos em vigor, o Código de
Ética do Conselho vai mudar. Os principais
itens que sofrerão mudanças estão relacionados a preço, cobrança de comissão na
venda de produtos fonoaudiológicos, título
de doutor, propaganda em folhetos volantes,
anúncio de preço de modalidade de pagamento, uso da internet, atendimento domiciliar, entre outros. As mudanças foram propostas pelos fóruns regionais que discutiram com os fonoaudiólogos quais as necessidades atuais da profissão. Agora o código
encontra-se na fase final de revisão éticofilosófico e depois será encaminhado para
aprovação no plenário do CFFa. O Código
de Ética será um bom presente de Natal e
Ano Novo para os fonoaudiólogos que
esperam por mudanças que beneficiem ainda mais o exercício profissional.

Cartaz
da Fonoaudiologia

As comissões de divulgação dos Conselhos
Regionais e do Federal lançaram o novo cartaz de divulgação
dirigido aos nossos
usuários.
Colabore
com sua divulgação.
Confira o cartaz na última página do jornal.
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DOIS ANOS NA JUSTIÇA: CFFA ENCERRA AÇÃO CONTRA SBORL
O Conselho Federal de Fonoaudiologia
(CFFa), há dois anos, entrou com ação de in-denização por danos morais contra a Sociedade Brasileira
de Otorrinolaringologia (SBORL) e em setembro
deste ano foi cumprida a decisão judicial. No acordo, as duas entidades ficaram de pu-blicar carta
conjunta sobre o assunto. No editorial, você encontra outras informações referentes às duas classes.
Abaixo, leia a carta na íntegra.

Os Conselhos Federais de Medicina e
Fonoaudiologia vêm, conjuntamente,
dirigir-se aos seus afiliados com o intuito
de esclarecê-los a respeito das recentes
tratativas envolvendo as duas profissões.
Como é do conhecimento dos profissionais médicos e fonoaudiólogos, o bom
atendimento prestado aos pacientes portadores de problemas de saúde em áreas
comuns às duas profissões não se dá de
modo correto e eficiente sem a
participação complementar e concorrente
de profissionais destas áreas do conhecimento humano.

Como seria de se esperar, a aproximação do mesmo objetivo de atenção - o
paciente - proporciona não apenas atitudes facilitadoras, como também dá
origem a desentendimento, falsas compreensões, mas que não podem empanar
o brilho e o espírito de duas profissões
que se destacam por buscar, sempre, o
bem de seus pacientes.
Adefesa dos interesses de seus afi-liados é um direito legítimo de cada entidade que se propõe a representar uma
comunidade profissional. Assim, entendemos que as medidas judiciais adotadas
pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia
foram tomadas no intuito do cumprimento do dever legal e nos exatos termos dos
preceitos constitucionais.
Mais importante do que aquilo que
eventualmente nos separa ou nos indispõe, está o nosso compromisso com o
papel que desempenhamos conjunta-
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mente na sociedade. Assim é que os dois
Conselhos reunidos, com a concordância
das sociedades especializadas correspondentes, tomaram as seguintes decisões:
1. Encerrar todo e qualquer tipo de
manifestação que possa caracterizar ou
estimular conflito interprofissional;
2. Estimular o respeito profissional
mútuo;
3. Reativar as câmaras técnicas, agora sob a supervisão direta dos Conselhos
Federais, a quem caberá dirimir todo e
qualquer tipo de impasse que possa vir a
ocorrer;
4. Elaborar resoluções conjuntas disciplinadoras dos atos profissionais compartilhados, respeitando as características específicas de cada profissão.

M

Parceria de

E R C A D O

sucesso

FONOAUDIÓLOGOS APÓIAM TRABALHO VOLUNTÁRIO,
MAS SEM PREJUÍZO PARA MERCADO DE TRABALHO

O

s fonoaudiólogos descobriram, há muito tempo,
que o trabalho em entidades e instituições representa um
nicho de mercado interessante e com
oportunidade de pesquisa devido à
variedade de casos atendidos, mas,
nos últimos anos, em muitas entidades, tornou-se comum o trabalho
voluntário que pode comprometer o
atendimento e fechar as portas para a
contratação de mais profissionais.
A fonoaudióloga Marília Macedo
trabalha há um ano em um abrigo de
idosas mantido em parceria pelas
famílias e pela Igreja Católica. Neste
período, percebeu que há uma carência muito grande de profissionais
para trabalhar nessa área, principalmente porque nos últimos anos houve um aumento populacional de
idosos e alguns profissionais não se
prepararam para atender a demanda.
"O fonoaudiólogo precisa ter uma

V ISITA

DOS ESTUDANTES DE

F ONOAUDIOLOGIA

visão mais ampla do que é saúde
pública e não se limitar apenas ao
consultório", explica Marília.
No lar de idosos em Olinda (PE),
Marília trabalha com 4 estagiários,
estudantes de Fonoaudiologia, e
relata que a entidade não tem voluntários. Segundo ela, há o aspecto positivo no trabalho voluntariado, mas
ressalta que o voluntário não pode
ser responsável pelo atendimento e
que a ajuda deve ser direcionada.
A fonoaudióloga Jamile Vasconcelos, concursada do município de
Pesqueira (PE), compartilha da mesma opinião de Marília. Jamile não
acredita que a presença de voluntários nas instituições interfira negativamente no atendimento ao
paciente. "Não tenho nada contra,
muito pelo contrário, o trabalho voluntariado vem para somar, ajudar. No
entanto, não tive a oportunidade de
poder contar com eles. Acredito que
se tivesse
atenderia
um número
ainda maior
de pessoas.
Em contrapartida, sou
obrigada a
confessar
que a presença deles
não pressiona os dirigentes das
instituições
a
contraÀ COMUNIDADE
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tarem mais profissionais da área. O
que é ruim para o mercado", argumenta.
Jamile destaca a iniciativa do
governo federal em realizar campanhas que estimulam o trabalho voluntariado. "Se cada membro da
sociedade doar um pouco de si para
ajudar o próximo, com certeza, construiremos um lugar melhor para viver", ressalta.
A fonoaudióloga trabalha em um
ambulatório de Fonoaudiologia, com
uma carga horária de 20 horas semanais. Jamile se diz orgulhosa
pelos benefícios que a atuação
fonoaudiológica tem promovido na
vida da comunidade. Segundo ela, no
início a área de atuação era restrita,
limitando-se quase que exclusivamente ao atendimento de casos de
crianças com atraso de linguagem e
distúrbio articulatório. Atualmente,
com a divulgação do trabalho, atende
de bebês a idosos com diversas
patologias. "Cada vez mais, fico certa que a dedicação ao trabalho tem
sido fundamental para a prestação de
um atendimento de qualidade",
destaca.
A região que Jamile trabalha é
muito carente, sendo comum o
atendimento de diferentes casos e
patologias. Desde que o trabalho foi
iniciado, há dois ano, já foram atendidas mais de 300 pessoas. O salário
não é atrativo, mas é recompensado
pela satisfação pessoal e profissional. "Não é fácil e requer do
fonoaudiólogo muito amor, paciên-

Parceria

A NDREA

EM ATIVIDADE NA CRECHE :

COMUNIDADE BENEFICIADA COM PARCERIA

cia e sensibilidade. As dificuldades
vão desde a falta de transporte, principalmente para os pacientes que
moram nos sítios, até a falta de materiais. Nós, fonoaudiólogos, diante
desta situação somos obrigados a nos
tornar pessoas altamente flexíveis,
moldáveis a situações e, acima de
tudo, criativos", lembra. n

AFundação de Ensino Superior de
Olinda (FUNESO) apóia várias instituições. Uma delas é a creche Norma
Coelho. A parceria começou por iniciativa da instituição e das professoras do curso de Fonoaudiologia da
FUNESO, que perceberam na experiência a possibilidade de propiciar a
troca de experiências, pesquisas e formação acadêmica do aluno do curso,
e oferecer à comunidade uma melhor
compreensão sobre a influência da
linguagem para o desenvolvimento
afetivo e social do indivíduo. A atuação é de forma integrada com crianças, familiares e profissionais.
A creche Norma Coelho, inserida
no Centro de Atendimento Integral da
Criança (CAIC), foi criada em agosto

de 1993, com a proposta de atendimento a todas as crianças das
redondezas de Olinda e de Paulista.
Atualmente a creche abriga e mantém, em regime de semi-internato, crianças de ambos os sexos vindas de
famílias de baixa renda.
A fonoaudióloga Andrea Carla
Lima Coelho explica que a parceria da
FUNESO com as entidades propicia
os estágios dos estudantes de
Fonoaudiologia e permite o desenvolvimento de atividades voltadas
para pesquisa e assistência à comunidade. A fundação tem na grade curricular do curso a disciplina
Fonoaudiologia nas instituições e
comunidades, o que permite a atuação
em diversas instituições.
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Fonoaudiologia:

a nossa

escolha

A PROFISSÃO QUE DESPERTA EMOÇÕES E AMOR COMEMORA 22 ANOS DE
LUTAS, CONQUISTAS E RECONHECIMENTO

A

regulamentação da profissão de fonoaudiólogo,
com a Lei nº 6.965, de 9
de dezembro de 1981, representou a
consagração de uma luta que
começou na década de 70. Era a
garantia constitucional do respeito
ao profissional e uma resposta à
cobrança da sociedade. A luta pela
regulamentação partiu das associações de classe, principalmente dos
estados do Rio de Janeiro,
Pernambuco, Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais e Distrito
Federal, que criaram uma Comissão
Nacional para Regulamentação da
profissão do fonoaudiólogo.
A fonoaudióloga Eliana Rodrigues de Faria, vice-presidente da
primeira diretoria do Conselho
Federal de Fonoaudiologia, eleita em
1983, relembra com orgulho o feito
que conquistou juntamente com tantos outros colegas. "Sinto orgulho
por ter feito parte disso. Sem querer
fiz nascer uma criança que agora está
muito grande".
Eliana lembra que a lei não saiu
como era desejo dos profissionais,
mas algumas vezes foi preciso calar
para garantir sua aprovação. Até
mesmo a primeira eleição foi motivo
de desavença. Como os conselhos
eram subordinados ao Ministério do
Trabalho, coube ao ministro da

época, Murilo Macedo, a nomeação
da diretoria que contou com a escolha de profissionais da área e de indicações políticas.
Segundo a fonoaudióloga e
doutora
Irene
Marchesan,
a
Fonoaudiologia de hoje, "não é mais
simples técnica intuitiva e arte, ao
contrário da idéia do seu fundador
clássico - Demóstenes - que colocava seixos na boca para melhor articular sua gagueira; ou diante do mar
bravio discursava inibindo, sem
saber, o próprio feed-back auditivo e
o pressentido medo de vozes da multidão".
No entanto, foi necessário vencer
muitas barreiras e preconceitos para
garantir o respeito profissional. A
professora e doutora Iêda Russo lembra algumas curiosidades de sua vida
que retratam como a Fonoaudiologia
era desconhecida e os preconceitos
da época. "Ao ingressar no curso de
Fonoaudiologia da PUC-SP, em
1969, tinha acabado de me formar
professora de piano no Conservatório Dramático e Musical de São
Paulo, após haver cursado nove anos
de estudo. Minha família ansiava
pela minha continuidade da carreira
musical, como concertista, quando
foi apanhada de surpresa, ao descobrir que eu não prosseguiria na música, mas havia optado por fazer uma
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faculdade
de
Fonoaudiologia.
Naquela época, era uma área bastante
desconhecida e, em um telefonema
do Rio de Janeiro, cidade em que
nasci, uma tia perguntou-me incrédula: - Iedinha, soube que você desistiu da carreira de concertista, é verdade? - Respondi que sim. Ela, então,
não se conteve e afirmou: - Minha filha, uma moça tão prendada como
você, vai largar a música, deixar de
ser concertista pra virar telefonista!?"
A
fonoaudióloga
Salete
Fontenele (CE), também enfrentou
dificuldades no começo da carreira.
Mudou-se para Fortaleza em 1984,
quando, na época, apenas 15
fonoaudiólogos trabalhavam no estado. As dificuldades eram muitas e o
mercado de trabalho restrito ao
atendimento em consultórios ou aos
profissionais concursados que se
dedicavam à área de educação.
"Atualmente estamos inseridos em
quase todas as áreas de saúde e os
profissionais concursados em 1982
foram transferidos para a Secretaria
de Saúde do Estado e trabalham em
hospitais gerais. Muitas prefeituras
do interior, muito em face do trabalho sindical, têm aberto vagas para
os nossos profissionais", conta.
Salete, uma das fundadoras do sindicato em Fortaleza, acredita que a

Fonoaudiologia ainda tem muitas
conquistas para ganhar como a
inserção dos profissionais no
Sistema Único de Saúde - SUS.

Fonoaudiólogo, com
muito orgulho!

Como tudo começou
A história da Fonoaudiologia no
Brasil, de início, não se diferencia
da Educação Especial. Já se pensava em reabilitação no Brasil na
época do Império. Em 1854 foi fundado o Imperial Colégio para meninos
cegos,
hoje,
Instituto
Benjamim Constant. Em 1855 foi
fundado o Colégio Nacional, destinado ao ensino dos surdos.
Paralelamente à educação dos
surdos, em 1912, o doutor Augusto
Linhares, o principal precursor da
Fonoaudiologia no Brasil, já se
diferencia da educação especial
dando início às pesquisas e reabilitação dos distúrbios da voz e da
fala.
Na década de 1950 surgem os
primeiros movimentos para a
habilitação sistemática em Terapia
da Palavra. Destaca-se aqui a participação de profissionais de teatro
como Lilia Nunes e Esther Leão,
precursoras na reabilitação dos
problemas da voz e, também, dos
cursos de Impostação da Voz. Em
1956 foi fundado, na AFAE, o setor
de Terapia da Palavra.
A crescente necessidade de
atendimentos aos deficientes da
Linguagem Oral e Escrita, Fala,
Voz e Audição fez com que surgissem muitas clínicas multidisciplinares e centros de atendimentos
especializados, de profissionais
autônomos. Contudo, inúmeros
profissionais exercem as suas atividades em hospitais, escolas federais, estaduais, municipais, da
Marinha, Aeronáutica, Exército, do
INAMPS, muitos em desvio de
função, esperando que se abram as
perspectivas de trabalho vinculadas à regulamentação da profissão. É essa perspectiva de um
emprego no mercado de trabalho
depois que se formar que mantém
as faculdades de Fonoaudiologia
com um bom número de alunos.
No
século
XX,
a

Fonoaudiólogos falam do amor à profissão
"A Fonoaudiologia faz parte da minha vida há
quase 15 anos e hoje eu posso dizer que já "respiro
Fonoaudiologia" 24 horas por dia. É maravilhoso
verificar que o nosso atendimento auxilia, habilita, reabilita, aperfeiçoa, previne!... Em
Araucária, coordeno um grupo de 22
fonoaudiólogas concursadas pela prefeitura
municipal, é muito gratificante acompanhar e
verificar que nosso objetivo está sendo alcançado a cada dia. Parabéns a todos os fonoaudiólogos pelo nosso dia!"
A DRIANE M ARIA

DE

O LIVEIRA C HIREIA , PR

"Escolhi a Fonoaudiologia como quem escolhe uma jóia na vitrine. Fui ofuscada pelo brilho
que apontava para o futuro, era 1981 e a profissão havia acabado de ser reconhecida. Eu que
sempre achei que a palavra é a verdadeira mola
do mundo, me vi encantada pela possibilidade de
mergulhar profundamente no fascinante mundo
da comunicação humana.... Hoje, mais de 20 anos
depois, sou uma apaixonada pela minha profissão, escolhi por puro fascínio que a novidade exibia".
M ARIA

DO

C ARMO G ARGAGLIONE , RJ

"Escolhi fazer Fonoaudiologia quando cursava o normal. Assisti uma apresentação sobre deficiência mental da Apae. Quando ouvi a
fonoaudióloga resolvi que faria aquela profissão.
A Fonoaudiologia entrou de tal forma em minha
vida que eu passo a maior parte do meu dia-a-dia
envolvida com ela... até mais do que com minha
própria família ultimamente... Eu poderia dizer que boa parte daquilo
que sou devo à Fonoaudiologia!!! Ela é meu ganha pão, meu momento
de reflexão, meu momento de troca pessoal, é muita coisa..."
L ÉSLIE P ICOLLOTTO , SP

"A Fonoaudiologia sempre foi minha paixão
e primeira escolha no vestibular. Mais do que
nunca posso dizer que tenho orgulho e satisfação em ser fonoaudióloga. Investir na própria
profissão é fundamental e necessário. Trabalhar
com o que mais gosto, ter o apoio da família,
ser respeitada pela classe e valorizada financeiramente é um presente pelo qual me faz
acreditar cada vez mais na minha escolha
profissional.
S ANDRA L ANÇONI B RANCO , PR
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" No ano que fiz vestibular fui a uma festividade na casa de um parente e
lá encontrei dois senhores irmãos surdos no maior papo em língua de sinais.
Fiquei impressionada pela agilidade dos gestos. Fiquei apaixonada, entusiasmada com aquele momento. Não tive dúvida e me escrevi na única universidade que oferecia o curso. Portanto, caros colegas, quando fazemos o que
gostamos com amor, tudo é superável diante dos obstáculos que encontramos
na nossa vida profissional. "

Curiosidades
 O primeiro audiômetro comercial
do mundo foi fabricado nos Estados
Unidos em 1922 - Western Electric
1 A;

M ICHELINE C OELHO R AMALHO V ASCONCELOS , PE

 O primeiro país a reconhecer a
profissão foi a Hungria em 1900;

"O contato com seres humanos sempre me encantou.
Por conta disto , na hora de escolher minha futura profissão, fiquei entre a Fonoaudiologia e a Psicologia. Por uma
dessa "coincidências escritas nas estrelas ", no Rio de
Janeiro , em 1973 , vi no jornal uma chamada para seleção
do vestibular de Terapia da Palavra. Diplomada pela Universidade Estácio
de Sá, fui à luta. Foi uma luta ferrenha pelo reconhecimento e pela regulamentação da profissão. Fundamos a Associação de Fonoaudiólogos no Ceará
e conseguimos a criação do cargo de fonoaudiólogo no serviço público, onde
o Ceará foi pioneiro (desde 1978) e a conquista, da criação e implantação, do
Curso de Graduação Superior em Fonoaudiologia na Unifor, (Universidade
de Fortaleza) 1º do Norte/Nordeste. Abraço amorosamente a todos os
fonoaudiólogos pelo seu dia e parabenizo a classe pela luta incessante que
faz parte da vida de todo aquele que é fonoaudiólogo".

 O Instituto Imperial para surdos
foi criado no Rio de Janeiro pelo
Imperador D. Pedro II, em 26 de
setembro de 1857;

B ÁRBARA B RADY B USGAIB , CE

 Na década de 60 foram criados os
primeiros cursos no Brasil:
USP
(1961),
PUC-SP(1962),
UFSM(1963);

"Já no 2º grau queria trabalhar com a reeducação de surdos e me disseram que a
Fonoaudiologia era um trabalho de educador, que ensinava as pessoas a falarem melhor. Fiquei entusiasmado e escolhi a profissão. Quando conheci a Fonoaudiologia
fiquei fascinado, pois era muito maior seu campo de atuação. Estou satisfeito com
minha escolha. As perspectivas de mercado são boas e o trabalho em equipes multidisciplinares é gratificante, apesar de algumas dificuldades. A profissão me deu muitas
alegrias. Entre elas a criação do curso de Fonoaudiologia da UFPE, do sindicato dos
fonoaudiólogos e a instalação do CRFa 4ª Região".
FÁBIO LESSA, PE

Fonoaudiologia viria a se afirmar
como profissão porque trabalharia
de forma científica. Certamente a
obra de Saussure, estudando língua
e linguagem de forma científica,
pela primeira vez, é da maior
importância. Abriu enormes possibilidades teóricas. Viria a se afirmar
como Ciência, organizando seu campo de estudos.
No Brasil, já existiam diversas
faculdades de Fonoaudiologia na
década de 80. Elas estavam apoiadas
na Lei 5.540, artigo 18, de 1968,
assim como na Constituição
brasileira de 1969 (título IV, artigo
175 do parágrafo 4º), que dispunha
sobre as profissões ainda não regulamentadas, mas que se mostravam
necessárias às comunidades na sua
assistência.

Memória

As fonoaudiólogas Abigail Muniz
Caraciki e Iclea Cardoso desejam
instalar
o
Memorial
da
Fonoaudiologia do Rio de Janeiro, na
sede do CRFa - 1ª Região, dedicando
todo o acervo da pesquisa que realizam aos alunos e profissionais que
se interessam pelo assunto. Abigail
Muniz Caraciki recebeu o título de
registro profissional de nº 0001,
expedido em 16 de dezembro de 1983,
pelo CFFa. Em breve as fonoaudiólogas Abigail Muniz Caraciki, Icléa
Cardoso e Marly Bezerra Canongia
estarão lançando o livro "Ortofonia,
Terapia da Palavra, Terapia da
Linguagem, Logopedia, Fonoaudiologia - História da Fonoaudiologia
no Estado do Rio de Janeiro", pela
editora Lovise. n
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 O Instituto Nacional de Educação
de Surdos (INES) foi fundado em
1915 no Rio de Janeiro e desde 1950
vem promovendo cursos destinados
a educadores de surdos. Atualmente
contém uma Escola de Surdos com
mais de 600 estudantes que utilizam
comunicação total, língua de sinais
e métodos de reabilitação multisensoriais;

 Em 1974 foi criado o curso de pósgraduação
em
Otologia
e
Audiologia na PUC-SP;
 Reconhecimento dos cursos de São
Paulo (1975), Campinas, Rio de
Janeiro, Petrópolis e Santa Maria
(1977);
 No dia 9 de dezembro de 1981 foi
aprovada a Lei 6.965 que regulamenta o exercício da profissão,
sendo comemorado o Dia do
Fonoaudiólogo no país;
 1983 - criação do Conselho Federal
de Fonoaudiologia (CFFa);
 1988 - criação da Sociedade
Brasileira
de
Fonoaudiologia
(SBFa);
 Atualmente, a Fonoaudiologia está
na luta pela sua entrada no SUS, pela
inserção nos planos de saúde, pela
qualidade nos seus serviços, entre
outros. A mídia acompanha tudo de
perto e mostra uma Fonoaudiologia
sólida e ciente do importante papel
que tem. É a Fonoaudiologia, cada
vez mais, recebendo o reconhecimento que merece!

Fonoaudiólogos lutam
por inclusão no

PSF

O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA RESGATA O ATENDIMENTO FAMILIAR E COM
BENEFÍCIO À POPULAÇÃO CARENTE

A

tendimento domiciliar. Equipe multidisciplinar de profissionais de saúde atendendo à
família e fazendo visita em casa como no
tempo da vovó já não é algo tão incomum
no Brasil. O Programa Saúde da Família
(PSF) resgatou esse tipo de atendimento
que beneficia a população carente do
Brasil e, principalmente, aqueles que
moram afastados dos grandes centros.
A fonoaudióloga e doutora em Saúde
Pública, Andréa Wander Bonamigo, conta que não é tarefa fácil a implantação do
PSF e muito menos a participação da
Fonoaudiologia. Há quatro anos, junta-

mente com a coordenação regional de
saúde, participou da implantação do PSF
na Unidade Básica de Saúde onde trabalha em São Paulo. Andréa considera
desafiador o processo de implantação e
todas as variáveis que decorrem dele.
A unidade que Andréa trabalha possui
quatro equipes de saúde desenvolvendo
exclusivamente atividades na Saúde da
Família, além das ações em Odontologia,
Serviço Social e Fonoaudiologia, realizadas pelo Estágio Supervisionado em
Fonoaudiologia Comunitária e Institucional da Universidade de Guarulhos.
"A equipe verificou uma melhora da qua-

lidade de vida de uma grande parte da
comunidade atendida atribuída ao vínculo construído entre as equipes de saúde,
os profissionais envolvidos e as famílias
cadastradas; ao fortalecimento das ações
de educação em saúde; a co-responsabilização da família pelo cuidado e vigilância da sua saúde; do desenvolvimento de
ações coletivas de saúde à população de
maior risco e da intervenção intersetorial
aos fatores de risco ambientais e sociais ",
explica.
Segundo Andréa, o fonoaudiólogo
não está previsto na equipe mínima de
saúde do PSF, portanto ele não pode ser
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remunerado com a verba própria do programa. Apesar disto existem fonoaudiólogos com os mais diversos vínculos
empregatícios (concursados, contratados, prestadores de serviço, entre outras
modalidades) atuando em diferentes
regiões do país diretamente junto às
equipes de saúde nas unidades e, indiretamente, como profissional de serviços
especializados referenciados. Para a
fonoaudióloga, a mudança curricular em
algumas universidades tem possibilitado
o acompanhamento da realidade social
através de estágios em Fonoaudiologia
em instituições que desenvolvem o
Programa Saúde da Família.
A fonoaudióloga Maria Teresa
Cavalheiro, funcionária da Prefeitura de
Mogi Mirim (SP), trabalha no Serviço de
Fonoaudiologia do município. O serviço
conta com uma equipe composta de oito
fonoaudiólogas. Além das atividades
clínicas oferecidas no ambulatório de
especialidades, desenvolvem ações na
atenção básica. As fonoaudiólogas se
articularam com os 101 agentes comunitários de saúde para discutir ações de
promoção e proteção à saúde em geral e
da comunicação humana.
Na zona rural, o município conta com
duas equipes do Programa de Saúde da
Família. Neste programa, para cada área
atendida, há uma fonoaudióloga e uma
psicóloga responsáveis pelas ações de
promoção, proteção e recuperação da
saúde desta população. Além disso, o
setor de Fonoaudiologia faz parte da
equipe de capacitação dos profissionais
dos dois programas. "Não estabelecemos,
ainda, nenhum instrumento de avaliação
que nos permita quantificar os resultados
aqui em Mogi Mirim. Temos observado
que as equipes, tanto do PSF quanto do
Programa de Agentes Comunitários, têm

valorizado nossa presença no grupo",
comemora a fonoaudióloga. Maria Teresa
acredita que é preciso promover discussões entre os fonoaudiólogos e outras
categorias profissionais não incluídas na
equipe mínima do PSF para definir propostas que garantam a integralidade
referida. "Espero que, em curto prazo,
possamos encontrar o fonoaudiólogo participando efetivamente deste programa",
frisa.
Sucesso projeta
Fonoaudiologia
Em Uganda, país do continente sulafricano, há apenas um fonoaudiólogo
para toda a população. Todavia, não é
somente naquele continente que a população encontra-se desprotegida pela
profissão. No Brasil, o estado de
Pernambuco pode ser comparado a
Uganda. Dos 185 municípios do estado,
aproximadamente 41 dispõem de
fonoaudiólogos em serviços públicos,
logo a maioria das pessoas com incapacidade de comunicação não está sendo atendida por esse profissional.
A fonoaudióloga e mestre em Estudos
de Incapacidade na Comunidade,
Adriana Alcântara Teixeira, realizou uma
pesquisa e verificou que dentro das
estratégias que poderiam ser utilizadas
para atender essas necessidades foi apontada a inclusão do fonoaudiólogo no
Programa de Saúde da Família (PSF),
onde o conhecimento nas áreas de
Fonoaudiologia poderia ser repassado
para os agentes comunitários a fim de
desenvolver programas de prevenção e
intervenção precoce.
Foi feito um convênio com Olinda e
foram identificadas no município algumas instituições e uma unidade do

18 n Jornal do CFFa  Outubro/Novembro/Dezembro 2003

Programa de Saúde da Família (PSF), no
bairro de Jardim Fragoso, para implantar
esse projeto piloto. A comunidade tem
uma população de 1.236 famílias, somando 7.980 pessoas.
Desde o início do projeto já foram
feitas várias capacitações com os agentes,
no intuito de ser repassado conhecimento
nas áreas da Fonoaudiologia e de treinálos para aplicação de um questionário
para identificar pessoas com alterações
fonoaudiológicas nas seguintes áreas:
Linguagem, Motricidade Oral, Audição
e Voz. Alguns pacientes vêm sendo atendidos nos domicílios, outros estão em
atendimento em grupo da própria comunidade, como escola comunitária e posto
de saúde. São realizadas também
palestras orientando sobre ações preventivas na área de Fonoaudiologia. "Quando
iniciamos esse projeto piloto foi justamente para podermos mostrar a necessidade de ter o fonoaudiólogo dentro da
comunidade. Vários municípios têm
incluído o fisioterapeuta dentro do PSF,
no entanto, poucos incluíram o
fonoaudiólogo, principalmente no
Nordeste", destaca Adriana.
"É necessário criarmos grupos de discussão, trocarmos idéias e sonhos para
que além da Saúde Pública possamos
garantir o direito à Reabilitação Baseada
na Comunidade, lançada há 20 anos como
estratégia pela Organização Mundial de
Saúde para os países em desenvolvimento, e só agora estamos discutindo aqui no
Brasil. Parabéns ao Conselho Federal de
Fonoaudiologia por ter avançado e trazido à tona essa discussão!!!", ressalta
Adriana.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) tem mantido contato freqüente com o Ministério da Saúde, sendo
entregue, em outubro, material ao

Departamento de Atenção Básica
para comprovar a inserção informal do fonoaudiólogo no PSF. "É
importante incentivarmos a população quanto à necessidade do
profissional, assim teremos mais
atenção do ministério", explica
Maria Thereza Rezende, presidente do conselho. n

N.R.:
O CFFa agradece as pessoas
e entidades que colaboraram com
esta matéria e enviaram artigos
sobre o Programa Saúde da
Família:
fonoaudiólogas
Reginalice
C.
da
Silva
(Piracicaba-SP), e Ana Maria D.
O. Belleza (Sorocaba-SP),
Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva
(Abrasco),
Centro
de
Especialização em Fonoaudiologia Clínica (CEFAC),
Faculdade Estadual de Olinda e
Universidade
Federal
de
Fortaleza (Unifor).

Bom exemplo nordestino
Por Fabíola Monteiro Rodrigues e
Edson Maquine, fonoaudiólogos do
Programa de Promoção à Saúde e
Reabilitação na Família (PPSRF)
Camaragibe é um município da Região
Metropolitana de Recife, distante 16 km da
capital. A população estimada é de 140 mil
habitantes e seu território corresponde a
uma área de 52,9 km2, não possuindo área
rural. Caracterizado por um massivo
processo
irregular
de
ocupação,
Camaragibe tem, hoje, um terço de seus
munícipes residindo em áreas de risco como
alagados, morros e encostas. A vocação
econômica é para o comércio e serviços e a
renda familiar mensal varia de um a três
salários mínimos.
Em 1994, em termos de perfil epidemiológico apresentava como principais agravos
de saúde da população adulto-jovem e idoso
as doenças cardiovasculares e as causadas
pelas agressões externas (acidentes de trânsito e violência urbana), e na população
infantil, as peri-natais, respiratórias e congênitas.
Neste contexto, a assistência à saúde
das pessoas com deficiência estava volta-

da basicamente para a parte curativa, onde
eram deslocadas para o município de
Recife. Em 9 de dezembro de 1994, foi
inaugurado o Núcleo de Reabilitação, contando com uma equipe multidisciplinar,
composta pelos seguintes profissionais:
assistente
social,
fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, neurologista e gerente.
Em 1997, com a demanda crescente,
começa a discussão para redimensionar as
ações do núcleo que tem como proposta a
continuidade das ações de promoção, prevenção e reabilitação, levando os indivíduos a uma maior responsabilidade com a
saúde, de seu familiar e da comunidade,
assim, construindo o processo de inclusão
das pessoas com deficiência na sua comunidade e município.
Assim, por iniciativa do gestor é criado
o Programa de Promoção à Saúde e
Reabilitação na Família, que é uma equipe
pioneira constituída por fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogo e terapeuta ocupacional, desenvolvendo ações interdisciplinares, objetivando construir um modelo
de atenção à saúde, pautado nos princípios
norteadores do SUS.
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O M E N A G E M

O CFFa inaugura a coluna Homenagem. Você conhecerá personagens da Fonoaudiologia. Para começar, escolhemos
uma mulher de fibra e coragem. Exemplo de profissionalismo e sucesso, entra em cena a fonoaudióloga...

Edmée Brandi

Trajetória de sucesso
Aos 85 anos, essa profissional
mostra que o amor ao trabalho traz
bons frutos. Aos 36 anos, Edmée nem
imaginava que sua vida ia dar uma virada.
Cantora camerista, chegou a se apresentar em recitais no Brasil e EUA. Embora
assuma que gostasse muito de ser cantora, Edmée acabou deixando os palcos e se
dedicando ao curso de Letras Neolatinas.
Em 1961, foi convidada, como assistente especial, a inaugurar um curso de
prevenção dos distúrbios vocais no magistério, dentro da Cadeira de Didática da
Faculdade de Educação da hoje UFRJ.
Em 1969, já tendo freqüentado o Curso
Básico de Foniatria, de Pedro Block, e
cursando o de Logopedia (UFRJ), de volta de um congresso da IALP, em Paris,
Edmée foi convidada a criar o Setor de
Foniatria do Serviço de Saúde Escolar do
Instituto de Educação (RJ). Em 1972,
então com 54 anos, publicou seu primeiro
livro "Educação da Voz Falada", cuja 4ª
edição, inteiramente revista e aumentada
de um capítulo inédito, tem como subtítulo "A Terapêutica da Conduta Vocal".
Após obter o título de Mestre em
Educação, em 1976, conseguiu criar o
Gabinete de Aperfeiçoamento da
Expressão Oral, na UFRJ.
Aos 70 anos, aposentou-se e iniciou
os cursos de pós-graduação, especialização em Voz Falada. Em 1990, publicou o
livro esgotado "Voz Falada: estudo, avali-

ação, tratamento", não reeditado porque
grande parte de seu conteúdo foi
reaproveitada nos capítulos 7 a 12 do livro
"Disfonias: avaliar para melhor tratar",
publicado no final de 1996, após defesa
de tese de doutorado em Fonoaudiologia"
na Faculdad Del Museo Social Argentino.
Aos 78 anos, obteve a nota máxima
em todas as matérias do curso e inclusive
da defesa de tese. Na mesma ocasião, publicou a 2ª edição das "Escalas Brandi de
Avaliação da Voz
Falada",
que,
atualmente, sofreram um estudo
de redução para a
tese de doutorado
de Maria do Carmo
Coimbra de Almeida, para qual
Edmée foi designada orientadora.
Edmée em palavras
Hoje
"Dedico-me mais a orientar quem me
procura, a redigir alguns prefácios de obras
da especialidade e espero realizar algumas
publicações em colaboração com minhas
discípulas mais talentosas. Tenho sido
patrono de muitas turmas e recebido
inúmeras homenagens, inclusive da
própria Sociedade de Laringologia e Voz,
de qual fui grande homenageada em 1995".
Fonoaudiologia
Quanto à contribuição para o crescimento da Fonoaudiologia, a fonoaudióloga é humilde: "creio que minha ação mais
efetiva foi no 1º Congresso de
Fonoaudiologia em Educação, em 1979,
cujo documento final influiu na aprovação
oficial da profissão, e daí em diante em
uma visão curricular mais sistêmica".
O governo
"Seja qual for o governo, é evidente
que a educação tornou-se questão absolutamente prioritária no Brasil. Quando
perceberem a influência decisiva da
Fonoaudiologia na educação, como ação
e como orientação, opondo-se como com-
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portamento lingüístico, às influências
ambientais; quando compreenderem que
não basta cultivar a leitura, mas, sim, a
leitura em voz alta, não automática, mas
orientada, tanto quanto à postura, como
quanto à projeção vocal e à expressão,
além evidentemente da correção, eu
garanto que haverá muito trabalho para
fonoaudiólogos. E garanto por quê?
Simplesmente porque foi a experiência
que fiz durante os cinco anos que, após
concurso, fui professora do antigo
ginasial no estado do Rio".
Profissão e abrangência
"Quanto às dificuldades de entendimento entre profissões, sugiro um amplo
debate, primeiro exclusivamente dentro
de nossa categoria, desviando o foco mercadológico para o da competência.
Esclarecer a abrangência da ação fonoaudiológica em suas interfaces médica, psicológica, educativa e psicossocial, em
particular psicossomática, onde se
incluem todos os estresses da vida. Em
segundo lugar, propor a criação de uma
Sociedade Brasileira de Voz".
De Edmée para você
"Quer você queira, quer não, tudo nesta vida está interconectado, desde os átomos das células do seu corpo até os átomos estelares mais distantes. O meu, o
seu, o nosso pensamento, o de todos os
povos e até mesmo o de um selvagem da
ilha mais distante estão interconectados.
O psicólogo Jung chamou a esse fenômeno de inconsciente coletivo. Você só
se realizará plenamente se não restringir a
visão de suas necessidades. Procure ter
uma visão clara de si mesmo (a), sem se
deixar dominar por filosofias ou religiões
alheias e, sobretudo, fuja do domínio do
dinheiro. Ele não é tudo: acaba a cada
momento com seu sonho de consumo.
Nossa profissão deve ser prazerosa. Nela
devemos nos realizar plenamente e ajudar os outros a se realizarem também.
Quem lida com o ser humano, acima de
tudo deve ser empático. A empatia é a arte
de compreender o outro sem transferirlhe seu próprio pensar".
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Queimaduras

O Ministério da Saúde estuda a viabilidade de promover campanha nacional
de prevenção a queimaduras.
Valorizando políticas nesta área, o
ministério está dando continuidade à
implementação de Centros de Referência
em Assistência a Queimados de Alta
Complexidade e Intermediário. Está prevista a instalação de 68 centros em hospitais de todo o país. Até agora, apenas 36
estão em funcionamento, boa parte concentrada na região sudeste.
Entre os estados que ainda não possuem esse tipo de centro estão: Acre,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso,
Pará, Piauí, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima e Sergipe. Dados do
ministério indicam que o número de internações de queimados em hospitais gerais
e centros de referências aumentou de
5.868 em 2001 para 9.793 no ano passado. Esses dados não representam o
número de pessoas queimadas no país,
mas a quantidade de atendimentos, uma
vez que um mesmo paciente pode necessitar de assistência mais de uma vez.
O CFFa e os Conselhos Regionais,
atentos à tabela do SUS, estarão encaminhando solicitação da inserção do
fonoaudiólogo na portaria de queimados
(nº 1273/GM, de 21/11/2000), visto que
os profissionais têm, comprovadamente,
trabalhos pioneiros sobre a necessidade e
eficiência da intervenção fonoaudiológicas com pacientes acometidos por
queimaduras. Mais notícias no site:
www.fonoaudiologia.org.br
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Saiba o que estão fazendo algumas das comissões do CFFa.

Comissão de Saúde
Revisão da tabela do SUS e discussão sobre a inserção da Fonoaudiologia nos diferentes programas do governo federal como o Programa Saúde
da Família. Luta pela inserção nos
planos de saúde.
Comissão de Estudos da Fonoaudiologia
no Mercosul
Participação do CFFa no fórum que

E

M

Comissão Virtual
A comissão estuda mudanças no site
do CFFa e espera contribuição e sugestão dos profissionais. Também há
espaço para a divulgação de poesias e
assuntos relacionados à arte.

T E M P O

Luta contra ataxia

O dia 25 de setembro foi consagrado
em todo o mundo como o Dia
Internacional de Combate à Ataxia. Esta
é uma doença neurodegenerativa pertencente a um grupo conhecido como
Ataxia. Mais informações no site
www.ataxias.com.ar.
Asfovale

debate o exercício profissional da área
de saúde dos países que integram o
Mercosul.

Os fonoaudiólogos de Petrolina (PE)
estão dando um bom exemplo de que é
possível organizar os profissionais, ajudar a desenvolver a Fonoaudiologia e
desbravar esse imenso Brasil. Há dois
anos fundaram a primeira Associação de
Fonoaudiólogos no interior do Nordeste, a Asfovale, no Vale do São
Francisco. A entidade realiza campanhas na comunidade, atendendo a popu-

lação carente e divulgando o trabalho da
Fonoaudiologia.
Quem quiser conhecer mais sobre o
trabalho da associação é só acessar o site
www.asfovale.hpg.com.br.
UNAERP

Os
alunos
do
curso
de
Fonoaudiologia da Universidade de
Ribeirão Preto (SP) - UNAERP - participaram de uma "Ação comunitária de
triagem e orientação fonoaudiológica
nas áreas de Fala, Voz e Audição", no
período de 4 a 7 de setembro, promovida pela universidade. A Fonoaudiologia
precisa que iniciativas dessa natureza
sejam implementadas em diversos
locais do país. Colabore, incentive,
estimule e participe juntamente com os
seus colegas!!

Jornal do CFFa  Outubro/Novembro/Dezembro 2003

n 21

SUS
Fonoaudiólogos têm dificuldades para usar tabelas do SUS
Com as reuniões que o CFFa vinha
mantendo com diversas coordenações
dentro do Ministério da Saúde (MS) para
divulgação da Fonoaudiologia, reconhecimento do profissional e inserção
no SUS, foi aberto um canal de comunicação para que pudéssemos aprofundar
nossas ações.
Para isso, precisávamos organizar
com nossos parceiros documentos que
pudessem mostrar o quanto a
Fonoaudiologia pode e deve estar presente na rede do SUS, nos programas e
portarias do MS. A partir daí veio a proposta encaminhada pelo CFFa, referendada pelos Conselhos Regionais da 1ª
Interconselhos de saúde, para estudar,
levantar e formular documentos que
pudessem garantir a presença da
Fonoaudiologia nos diversos níveis de
saúde. Foram realizados e entregues propostas de atenção à saúde, Programa
Saúde da Família e de inclusão de procedimentos de Fonoaudiologia na tabela
SIA/SUS.
Este estudo, entre conselheiros,
Comitê de Saúde Pública e fonoaudiólogos que fazem parte da rede, fortaleceu a responsabilidade do Conselho em
au-xiliar o governo nas ações fonoaudiológicas com a prática da profissão. O
fonoaudiólogo deve, por obrigação, registrar os serviços que executa.
Acompanhe no artigo abaixo a colocação de nossos parceiros do Comitê de
Saúde Pública. No site www.fonoaudiologia.org.br o fonoaudiólogo pode
encontrar as tabelas do SUS e se atualizar quanto aos procedimentos.

Sistemas de Informação em
Saúde
A Organização Mundial da Saúde
define Sistema de Informação em Saúde
(SIS) como um mecanismo de coleta,
processamento, análise e transmissão da
informação necessária para se planejar,
organizar e avaliar os serviços da saúde.
As informações registradas nos SIS, tanto no âmbito das ações individuais como
coletivas, são fundamentais para o
"Se a produção não
contemplar os procedimentos realizados, isto é, se os procedimentos não forem apontados pelos
profissionais de saúde que os
executam, pode comprometer a
importância, manutenção e continuidade dos serviços prestados
pelas unidades de
saúde"

profissional que gerou o registro, para a
chefia da Unidade de Saúde e para os
gestores nos diferentes níveis de decisão
(municipal, estadual e federal). Para o
gerente do nível local, as informações
geradas descrevem quali e quantitativamente os serviços realizados. Somadas
ao conhecimento do seu território e das
necessidades de saúde detectadas, as
informações possibilitam direcionamento de ações (levantamento de prioridades - diagnóstico de saúde da comu-
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nidade atendida), formulação de políticas públicas locais e levantam as necessidades de oferta de serviços, de recursos humanos, materiais permanentes e
de consumo.
O município de posse das informações vai identificar onde e quais
profissionais estão trabalhando, quais
procedimentos e serviços estão sendo
oferecidos e o custo/benefício implicado neste processo. Cabe a ele avaliar e
programar a dotação de recursos para
investimento de contratação de novos
profissionais, construir políticas públicas municipais de saúde compactuadas
com a população, entre outros. Além disso, o município deve manter atualizado
o cadastro dos estabelecimentos de
saúde em seu território. O gestor estadual vai operar os Sistemas de
Informações, prestando cooperação técnica aos gestores municipais nessa área.
Acompanhar a execução do repasse de
verbas e gastos dos municípios, analisar
os relatórios do Sistema de Informação
Ambulatorial (SIA) e acompanhar as
revisões das tabelas desse sistema de
informação são competências da esfera
estadual.
Ao Ministério da Saúde (MS) cabe o
controle e avaliação dos Sistemas de
Informações Hospitalares e Ambulatoriais do SUS, prestando cooperação
técnica aos gestores no âmbito destes
sistemas. É também competência do MS
realizar estudos, visando à atualização
constante das tabelas de procedimentos;
avaliar as ações, métodos e instrumentos de Controle e de Avaliação dos
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SUS

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!

Gestores Estaduais e Municipais. instituir e apoiar a elaboração e o desenvolvimento de índices/parâmetros de cobertura, produtividade e qualidade dos serviços ofertados e da satisfação dos usuários e coordenar nacionalmente o cadastramento dos
estabelecimentos de saúde monitorando sua constante atualização.
Os números da Fonoaudiologia
Na página do DATASUS (http://www.datasus.gov.br), sob a imagem de
"Informações em Saúde", é possível obter vários dados. A Fonoaudiologia está representada como atividade profissional através do número 54 e tem procedimentos
previstos nos níveis de Média Complexidade, Procedimentos Especializados
(Grupos 7, 17 e 19) e de Alta Complexidade (Grupos 38 e 40).
No quadro abaixo, temos um comparativo da produção fonoaudiológica por procedimentos registrados nos meses de abril de 2000 e 2003, distribuídos nas diversas
regiões do Brasil.

Fonte: Dados DATASUS, MS.
Observamos a tendência de aumento do número de informações apontadas nos
procedimentos referidos. Esperamos que a compreensão do fonoaudiólogo da
importância do registro de suas ações possa repercutir em um aumento gradual e significativo do número de procedimentos registrados.
O Comitê em Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia considerou, desde sua formação, interesse especial por este conteúdo. Identificar a realidade dos fonoaudiólogos que atuam junto ao Sistema Único de Saúde e contribuir
para uma revisão e atualização das portarias que regulamentam a assistência ambulatorial e hospitalar fazem parte das estratégias do Comitê em Saúde Pública.
No final do primeiro semestre de 2002 o comitê realizou um estudo global da
Tabela SIA-SUS objetivando identificar e discutir os Procedimentos
Fonoaudiológicos lá contidos, respondendo ao Ofício nº290/02 do Conselho Federal
de Fonoaudiologia. O levantamento da tabela de procedimento em Fonoaudiologia
e a íntegra do artigo podem ser vistos na página www.fonoaudiologia.org.br.

O que é ser fonoaudióloga
Memórias profissionais de
Glorinha Beuttenmüller
Neste livro, Glorinha
Beuttenmüller faz revelações de sua vida profissional e pessoal. O livro é
dirigido principalmente aos
vestibulandos do curso de
Fonoaudiologia e a todos
que queiram saber um pouco
mais sobre comunicação.
Biografia de Glorinha Beuttenmüller,
em depoimento a Alexandre Raposo
Editora Record, 2003

Cidadania, surdez e
linguagem
Desafios e
realidades

O livro reúne o trabalho de docentes da área de
surdez do Centro de
Estudos e Pesquisas em Reabilitação "Prof.
Dr. Gabriel de Oliveira da Silva Porto"
(Cepre) e de pesquisadora do Núcleo de
Informática Educativa (Nied) que desenvolve
projetos institucionais em conjunto com essas
docentes. Organização: Ivani Rodrigues Silva,
Samira Kauchakje e Zilda Maria Gesueli
Editora Plexus, 2003

Processamento
auditivo: Uma nova
abordagem
Divulga nova adaptação
para a língua portuguesa do
teste SSW (Staggered Spondaic
Words Test), concebido por Jack Katz para
avaliar distúrbios do processamento auditivo.
Autora: Sylvia Freitas Machado,
fonoaudióloga e mestre pela PUC-SP
Editora Plexus, 2003
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Acompanhe algumas das reportagens sobre a Fonoaudiologia que saíram em diversos
meios de comunicação. Se você sabe de alguma matéria ou entrevista que foi publicada ou
exibida que mostre a profissão, fale conosco. Mande um e-mail para imprensa@fonoaudiologia.org.br. O Jornal do CFFa agradece a todos os fonoaudiólogos que contribuíram
com a coluna.

Almeida Bezerra, de São Paulo, soltaram a voz e
deram interessantes dicas para ter uma voz
saudável.
Época
A tese de doutorado "Dinâmicas da Voz e
do Gênero: uma questão de poder", da
fonoaudióloga e doutora, Maruska Freire
Rameck, despertou o interesse da Época que
publicou duas matérias sobre o assunto. Uma,
em setembro, sobre "Os donos da voz". A outra reportagem, em outubro, "Quem manda
aqui sou eu!", fala da voz no universo feminino. Nas duas matérias foram ouvidas, ainda, as
fonoaudiólogas Juliana Diniz e Leslie
Piccolotto, presidente da Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia.
Jornal do Brasil
Um dos mais tradicionais jornais do país
aborda em uma ampla matéria a importância
da voz no cotidiano do trabalho e o cuidado que
é preciso ter para evitar a fadiga das cordas
vocais. As fonoaudiólogas Cláudia Cotes e
Glorinha Beuttenmüller dão várias orientações
para quem, cada vez mais, depende de uma boa
comunicação para se destacar no mercado
profissional. A matéria foi publicada no dia 29
de agosto.
Marie Claire
"Voz, o
som
das
emoções".
Esta foi uma
das matérias de
saúde publicadas no mês de
setembro pela
Marie Claire. A
reportagem fala
sobre a diferença
entre a voz masculina e a feminina,
da relação vozemoção, como a
Fonoaudiologia pode
ajudar na recuperação
e garantir a boa saúde
da voz. As fonoaudiólogas Lilian Huberman Kraukauer e Adriana de

Sem Censura
Leda Nagle entrevistou, no dia 16 de setembro, diversos profissionais da voz, entre eles a
fonoaudióloga Claudia Cotes. A discussão foi
sobre o tema "Você se incomoda com a voz de
alguém?". O programa exibido pela TVE Rio e
chamou a atenção dos telespectadores que participaram intensamente do debate.
Correio Braziliense
A revista D, do dia 19 de outubro, publicou
duas páginas sobre a rouquidão, apresentando
números, ouvindo doutores e professores da
Fundação Educacional do Distrito Federal.
Entre as fontes citadas está a fonoaudióloga
Cíntia Matsmodo.

O Coffito
A revista do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional divulgou
a luta das entidades de saúde, como o
Conselho Federal de Fonoaudiologia, que participaram de audiência pública para
pedir a inclusão de determinados
serviços nos planos de saúde.
TV Brasília
ATV Brasília veiculou, em setembro, matéria com a fonoaudióloga
Kátia Jane. Na ocasião, a
fonoaudióloga deu dicas sobre como
cuidar bem da voz.
Terceira Idade
A professora e Dra. Iêda
Chaves Pacheco Russo concedeu
entrevista para o programa
Terceira Idade, no dia 10 de
novembro, no canal comunitário (14 da NET). Para comemorar o
Dia Nacional da Surdez, o tema do programa
era a prevenção e a reabilitação dos problemas
da deficiência auditiva no idoso.
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Saiba quais as resoluções aprovadas pelo CFFa. Fique por dentro do que é legal!
RESOLUÇÃO CFFa Nº 302, de 06 de setembro de 2003
"Dispõe sobre a fixação do valor
das anuidades e taxas devidas
a partir de 1º de janeiro
de 2004, e dá outras providências."
O Plenário reunido durante a 76ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 06 de setembro de 2003, no uso de suas atribuições legais
e regimentais,
Considerando o disposto no art. 10, incisos II e IX, e art. 20 da Lei
nº 6.965/81, considerando que a anuidade devida pelos profissionais
inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia é uma contribuição de inte-resse da categoria profissional de Fonoaudiologia,
considerando que o valor das anuidades e taxas não é corrigido desde
1º de janeiro de 2000, considerando que neste intervalo - janeiro de
2000 a julho de 2003 - a inflação medida pelo índice IPCA, da Fundação
Getúlio Vargas, ficou acumulada em 37,91%,
R E S O LV E :
Art. 1º - As anuidades devidas pelos profissionais inscritos nos
Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, a partir de 1º de janeiro de
2004, é fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com vencimento em 31 de março de 2004.
Parágrafo único - O pagamento da anuidade, após o dia 31 de
março de 2004, será no seu valor integral, acrescido da taxa SELIC Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mais 1% (um por cento)
no mês de pagamento, mais multa de 0,33% (trinta e três décimos percentuais) ao dia, até 60 (sessenta) dias.
Art. 2º - O valor da anuidade acima fixada e devida aos Conselhos
Regionais de Fonoaudiologia, pelos profissionais inscritos, poderá ser
paga com desconto, quando serão adotados os seguintes valores, se
efetuados nos prazos que se seguem:
I - Até 31 de janeiro de 2004 - pagamento integral no valor de R$
170,00 (cento e setenta reais);
II - Até 29 de fevereiro de 2004 - pagamento integral no valor de
R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
III - Até 31 de março de 2004 - pagamento integral no valor de R$
200,00 (duzentos reais).
Art. 3º - O valor integral da anuidade de pessoas físicas, fixado no
artigo 1º, poderá ser pago em 03 (três) parcelas, com os seguintes vencimentos:
I - 1ª parcela no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), com
vencimento em 31 de janeiro de 2004;
II - 2ª parcela no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), com
vencimento em 29 de fevereiro de 2004;
III - 3ª parcela no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), com
vencimento em 31 de março de 2004.
Parágrafo único - O pagamento das parcelas, após o vencimento,
será no seu valor integral, acrescido da taxa SELIC - Sistema Especial
de Liquidação e Custódia, mais 1% (um por cento) no mês de pagamento, mais multa de 0,33% (trinta e três décimos percentuais) ao dia,
até 60 (sessenta) dias.

Art. 4º - Os valores das taxas a serem cobrados pelos Conselhos
Regionais de Fonoaudiologia no exercício de 2004, são descritos
abaixo:
I - Inscrição de Pessoa Física, Registro Provisório e/ou Definitivo:
. Inscrição - Taxa de R$ 24,00 (vinte e quatro reais);
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 17,50
(dezessete reais e cinqüenta centavos);
. Emissão de Carteira Profissional: Taxa de R$ 29,50 (vinte e nove
reais e cinqüenta centavos);
. Substituição ou 2ª via da Cédula de Identidade Profissional: Taxa
de R$ 21,00 (vinte e um reais);
. Substituição ou 2ª via de Carteira Profissional: Taxa de R$ 35,00
(trinta e cinco reais).
II - Transferência de Registro Provisório para Definitivo:
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 17,50
(dezessete reais e cinqüenta centavos);
III - Transferência de Registro por alteração de domicílio profissional:
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 17,50
(dezessete reais e cinqüenta centavos).
IV - Reintegração de Baixa:
. Taxa de reintegração no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e
cinqüenta centavos).
V - Registro Secundário:
. Taxa de registro no valor de R$ 12,00 (doze reais).
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 9,00
(nove reais).
. Meia anuidade proporcional.
VI - Inscrição de Pessoa Jurídica:
. Taxa de Inscrição no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
. Taxa de anuidade no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais);
. Taxa de emissão do Certificado no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais).
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogadas todas as disposições em
contrário.
Maria Thereza M. Carneiro de Rezende
Presidente
Christiane Camargo Tanigute
Diretora Tesoureira
RESOLUÇÃO CFFa nº 303, de 06 de setembro de 2003
"Dispõe sobre a aprovação do Regimento Eleitoral
do 8º Colegiado do Conselho Federal
de Fonoaudiologia, e dá outras providências."
A íntegra da Resolução está no site: www.fonoaudiologia.org.br

Estes pareceres estão disponíveis na sede do CFFa.
Parecer CFFa-LN 018, de 07 de setembro de 2003
"Dispõe sobre a atuação dos Conselheiros Suplentes nos Conselhos de Fonoaudiologia"
Parecer CFFa-CS Nº 17 de 07 setembro de 2003
"Dispõe sobre a competência para realização do BERA"
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Possibilidades de atualização na Internet
F GA M ARA L IGIA C. D AHER P ICCARONE
CRFa: 4703/SP

Podemos nos sentir orgulhosos do percurso da
Fonoaudiologia como ciência. Há um empenho entre os
pesquisadores para obtenção de dados, tanto relativos à normalidade como à patologia entre nossas crianças, adolescentes
e adultos. A literatura nacional está em franca expansão. Há
obras de altíssima qualidade no mercado, procura-se estabele-

cer critérios para determinar os termos de nossa área de pesquisa
que farão parte do Decs (descritores) e os critérios para avaliar
a qualidade dos artigos. Além disso, a evolução dos meios de
comunicação permite que nos atualizemos sem sair de casa. O
único ponto que ainda me entristece, e que não consigo entender, é a falta de interesse da classe em relação à linguagem. De
todas as especialidades, essa é a que possui menos adeptos.
Realmente, uma pena. Nesse artigo apresento algumas opções
on-line para quem quiser participar da comunidade virtual.

Cursos on-line:

 Quem quiser assinar a Revista de Logopedia, Foniatría y

 ABED - Associação Brasileira de Ensino à Distância

Audiología ou Pro-Fono deve acessar respectivamente as
URL:
http://www.stmeditores.com/Revistas/ffasciculo.php?Ng
%3D%3D&NA%3D%3D&MTEw& e http://www.profono.com
Informações sobre o que acontece no Brasil:

http://www.abed.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/star
t.htm?infoid=220&sid=18

 COGEAE (PUCSP) - http://cogeae.pucsp.br
Conferências e Congressos:

 Para ler os resumos dos trabalhos apresentados na XI
Conferência Internacional sobre Bakhtin realizada em julho
último na cidade de Curitiba
http://www.ufpr.br/bakhtin/texts/Abstracts.pdf

 Textos da III Conferência de Pesquisa Sócio-Cultural
realizada na UNICAMP em parceria com a PUCSP e USP
http://www.fae.unicamp.br/br2000/credi.htm

 Conferência da ASHA realizada em novembro -

 Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia http://www.sbfa.org.br/noticias.htm

 Pesquisas: http:// bireme.br (resumos) e http:// www.
scielo.br (textos)
Assuntos Gerais:

 Respire Melhor:
http://www.respiremelhor.com.br/fono/
Artigos:

 http://www.terravista.pt/meco/5688/artigos.html#Fala

http://www.asha.org/handouts.htm
Periódicos:

Fóruns e listas de discussão:

 Thieme: assinatura e resumos dos artigos publicados na

 Implante Coclear

Seminars in Speech and Language Pathology e outros periódicos.
http://www.thieme.com/SID2135442892162/cgishbin/search2.pl

http://br.groups.yahoo.com/group/implantecoclear/

A

 Audiologia
http://www.audiologiabrasil.org.br/chat/login.asp

G E N D A
DEZEMBRO 2003

12ª Conferência Nacional de
Saúde:
direito de todos e dever do Estado.
A saúde que temos, o SUS que
queremos.
Data: 07 a 11/12/03
Local: Brasília-DF
Coordenação: Ministério da Saúde

26 n Jornal do CFFa  Outubro/Novembro/Dezembro 2003

"1º Encontro de Fonoaudiologia em Saúde
Pública-Araucária/PR"
Data: 12 e 13/12/03
Local: Prefeitura Municipal de Araucária
Informações: (41) 3016-8951 ou (41) 614-3450
www.araucaria.pr.gov.br / www.crfa-3a.org.br

