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E D I TO R I A L
Este ano, completamos 60 anos do 2
de setembro, considerado o dia da vitória,
o fim da II Guerra Mundial. Milhares de
pessoas viveram, lutaram e morreram por
uma causa. Que significado tem isso?
Brasil, 2005. Denúncias apontam congressistas em franco desrespeito ao país,
à nossa confiança expressa no voto para
que lutassem por nós, por nossa causa...
E o que é “lutar por uma causa”?
Empregar esforços para fazer valer
princípios que defendemos acima de
interesses pessoais. A seca causa dificuldade produtiva e amplia a chance
de haver fome numa região. A luta não
é contra a fome, mas contra a “causa”
que é a seca...
Numa guerra parece fácil identificar
a luta, a causa e exercer o papel de solidariedade, compromisso social e união ante
o sofrimento, miséria, violência e preconceito, fatores que alimentam as guerras.
Então pergunto: qual a causa do nosso
país? Qual o sofrimento vivido por todos?
Somos solidários à população que passa
fome, mas não sofremos disso. Sentimos
por quem não tem acesso à água, mas
não sofremos com isso. E quem de nós
ou de nossos representantes, sofreu? Que
causa pode ser tão bem defendida se não
sentimos na pele tal sofrimento?
Para defender princípios, devemos
transgredir nossas paredes sentindo o
outro como a nós mesmos.
Será que lutamos pela nossa causa
quando buscamos a inserção em planos
de saúde e damos aos nossos funcionários um plano que não contempla a
nossa profissão?
O que fazemos no dia a dia para nos
inserir? Nossa causa é individual? Qual a
nossa causa? É resolver o meu problema,
independentemente do seu ou do nosso?
Nossa luta é lutar por si? Ou é coletiva?
Qual a nossa luta? Por diferenças de enfoque e características de função, discutimos com pouca profundidade o impacto
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de decisões das diversas entidades e
instituições do corpo da Fonoaudiologia,
passando ao largo da causa. Parecemos
alinhados, mas por vezes não estamos.
Aí, esforços justos, honestos e sinceros
se comprovam inúteis, gerando conflito
sobre a decisão e o resultado. Outra vez:
qual é a nossa causa?
Temos procurado o diálogo, se não
perfeito, da melhor forma possível, para
evitar que mudanças de estatutos, regimentos, resoluções e leis venham a gerar
maiores dificuldades à profissão. Vale
para decisões isoladas que este Conselho,
a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia,
Conselhos Regionais ou cursos de Fonoaudiologia levem a cabo com a melhor das
intenções. Esta edição sugere pensarmos
em “causa”, como a matéria da Biossegurança a favor da ciência, a fonoaudióloga
homenageada nesta edição, que nos dá o
exemplo de luta pela causa e os diversos
espaços ocupados pelo Brasil sobre o
mesmo tema: a voz, além da extensa e
necessária continuidade do estudo das
especialidades da nossa profissão.
É difícil defender uma idéia quando nós, por vezes, sem intenção, cegos
por querer acertar, por desatenção,
arrogância intelectual ou política, solapamos nossa própria causa. E isso não
é uma acusação. É um alerta que vale
inclusive para mim.
A nossa Fonoaudiologia tem amadurecido muito nessa luta pela causa, mas
temos ainda muito a construir!!!

AGENDA
II Congresso Internacional de
Especialidades Pediátricas
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Cirurgia de Cabeça e Pescoço
V Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia em
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Informações: (41) 3022-1247 e
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Informações: (71) 264-3477 e
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IV Jornada de
Prótese Auditiva

Data: 18 a 20 de novembro
Local: San Diego – CA

Data: 7 a 10 de agosto
Local: Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26 e 27 de agosto
Local: São Paulo (SP)

Informações: www.asha.org

ASHA Convention

a g e n d a
Informações: (48) 234-4074 e
www.internoise2005.org.br

Informações: (11) 3258-9090 e
magnumtur@superig.com.br
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E N T R E V I S TA

Regeneração

dos tecidos da

LARINGE

não somente
regenerar
tecidos que

N

esta edição, a
entrevistada é a
fonoaudióloga
canadense Susan Thibeault, radicada nos
Estados Unidos. Ela é
também bióloga, com
mestrado em Distúrbios
da Comunicação. Em associação com outros
profissionais da área,
descreveu a importância das proteínas das pregas vocais, introduzindo
a chamada “Revolução na pesquisa em voz pelo
estudo genômico
de engenharia de
tecidos e biochips”. Recentemente, Susan Thibeault
foi convidada para proferir
palestra no ¨V Workshop of
the European Laryngological
Society - ELS” e “VII Symposium of the International
Association of Phonosurgeons
- IAP”, ocorrida em Madrid,

"Queremos

se pareçam
com os
normais, mas
também que
funcionem
como os
tecidos
em março de 2005, na qual
falou sobre regeneração
laríngea. Atualmente, ela
é diretora de pesquisa na
“University of Utah – Division
of Otolaryngology – Head and
Neck Surgery – Department of
Surgery”, em Salt Lake City,
U
nos Estados Unidos.

normais
do órgão"
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“Apesar de
realizarmos
pesquisas
com animais,
nenhum
deles é ideal,
pois o uso
que o ser
humano faz
de sua voz
é único”

Jornal do CFFa - Como é ser fonoaudióloga e trabalhar em uma área tão
específica e de ponta, como é a da
reconstrução de tecidos?
Susan Thibeault - Trabalhar com reconstrução de tecidos, além de ser
desafiador e divertido, requer muita
dedicação. Tive que aprender a lidar
com inúmeros aspectos que estavam
fora do escopo de conhecimento fonoaudiológico. Entretanto, acredito estar
em vantagem pelo forte passado clínico
de minha formação profissional. Assim,
compreendo as necessidades específicas
da reconstrução dos tecidos de pacientes com problemas de laringe e voz e
as possíveis aplicações dos estudos que
desenvolvemos. Hoje sou exclusivamente cientista, contudo, o panorama
clínico está sempre presente em minhas
investigações, o que é um diferencial
positivo em relação aos outros cientistas
que nunca foram clínicos.
Jornal do CFFa - Como você se envolveu
com esta área?
Susan Thibeault - Além de ser fonoaudióloga, sou bióloga e sempre tive
interesse em aspectos particulares da
biologia humana. No meu doutorado,
dediquei-me a compreender as pregas
vocais do ponto de vista biológico. O
interesse na regeneração de lesões
laríngeas me levou a estudar as cicatrizes das pregas vocais que provocam,
muitas vezes, uma qualidade de voz
profundamente alterada. Do estudo
das cicatrizes para a área de reconstrução e regeneração de tecidos foi apenas
um pulo.
Jornal do CFFa - Qual é especificamente
o seu trabalho no laboratório?
Susan Thibeault - Trabalhamos no
desenvolvimento de biomateriais
com ácido hialurônico, que melhora
a reparação de lesões e cicatrizes crônicas, podendo também ser utilizado
em profilaxia. No presente momento,
estamos tentando compreender com
detalhes o processo de cicatrização
normal e alterada após a remoção de
lesões benignas de pregas vocais. Também temos o interesse de identificar
os genes responsáveis por mudanças
na viscoelasticidade dos tecidos das
pregas vocais.
Jornal do CFFa – Essa tecnologia já é
utilizada em seres humanos?
Susan Thibeault - Atualmente, a maior
preocupação é estudar quais os ele-
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mentos essenciais na produção de biomaterial. Já somos capazes de carregar
fibroblastos em um biomaterial e produzir matriz extracelular a partir de sua
degradação. Essa nova matriz celular é
um tecido normal, tais experimentos
são realizados em tubos de ensaio e
também em laringes de animais com
o objetivo de melhorar a biomecânica de pregas vocais lesadas de modo
controlado, em laboratório. Contudo,
estamos muito distantes de empregar
tal tecnologia em seres humanos.
Jornal do CFFa - Quais são os aspectos
mais importantes da regeneração
dos tecidos?
Susan Thibeault - Queremos não somente regenerar tecidos que se pareçam com os normais, mas também que
funcionem como os tecidos normais
do órgão. É fácil produzir um tecido
de aparência semelhante à mucosa
da prega vocal, porém, regenerar as
condições de funcionamento dessa
estrutura sofisticada de mucosa é altamente complexo.
Jornal do CFFa - Quais os desafios
específicos em relação à laringe e voz
humana?
Susan Thibeault - São muitos os desafios específicos no que diz respeito à
voz e laringe e, principalmente, o fato
de que as pregas vocais são submetidas
à elevada sobrecarga mecânica nas
diversas funções da laringe. Qualquer
material inserido nas pregas vocais
poderá ser alterado quando exposto às
forças mecânicas da fonação, fala continuada, grito, tosse, pigarro, riso, choro
e deglutição. Geralmente, os materiais
desenvolvidos para permanecerem por
longo tempo no organismo e expostos à
elevada sobrecarga mecânica são muito
rígidos e, na situação específica das pregas vocais, a rigidez piora a qualidade
vocal resultante. Um desafio adicional
é a falta de fibroblastos laríngeos normais, disponíveis para estudo, uma vez
que essas células precisam ser retiradas
de pessoas vivas e não há candidatos
para biópsia de prega vocal para doação de tecido. Finalmente, apesar de
realizarmos pesquisas com animais,
nenhum deles é ideal, pois o uso que o
ser humano faz de sua voz é único.
A entrevista desta edição foi realizada pela conselheira do CFFa, doutora
Mara Behlau.

Maria Ísis Marinho Meira

HOM E N A G E M

F

ormada quando o curso de Fonoaudiologia ainda não era reconhecido, em 1968, a doutora Maria Ísis Marinho Meira sempre
batalhou pela regulamentação do curso e da profissão. Professora e fonoaudióloga, Ísis se sente feliz e realizada profissionalmente.
Logo depois de formada, a fonoaudióloga começou a dar aulas no
curso de Fonoaudiologia da PUC-SP, mesma universidade que havia
se formado e onde trabalha até hoje. Quando iniciou seu curso de
mestrado no programa de Lingüística Aplicada na PUC, estava no
quarto ano do curso de Psicologia. Depois de formada, ingressou no
doutorado no programa de Psicologia Clínica. Nesse período, ainda
não havia mestrado nem doutorado em Fonoaudiologia.

A PAIXÃO PELA PROFISSÃO
“Tive a oportunidade de conhecer o trabalho de fonoaudiólogos
na Clínica Psicológica da PUC-SP e
me encantei. Era uma área nova, humana, gratificante pelas mudanças
conseguidas e com um vasto campo
de trabalho, rico e diversificado.
Logo depois, prestei vestibular
e me formei na PUC-SP em 1968.
O curso tinha apenas dois anos de
duração e não era reconhecido.
Comecei a dar aulas no curso de
Fonoaudiologia logo depois de formada e estou lá até hoje”, relembra
a fonoaudióloga.
Apaixonada pela Fonoaudiologia, Ísis foi uma guerreira
incansável pela regulamentação
do curso e da profissão. Participou
da criação da Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia e vivenciou a
posse da primeira diretoria. Lutou
junto com os professores pelas
mudanças no currículo de Fonoaudiologia, batalhando para que
o curso tivesse três e depois quatro
anos de duração e passasse a ser
considerado pelo Conselho Federal
de Educação como um curso supe-

rior de longa duração. Fundou na
década de 80, com um grupo de
fonoaudiólogas especialistas em
gagueira, o Comitê de Fluência da
Fala que, posteriormente, passou
a pertencer à Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia.
Em 1982, Ísis defendeu sua
tese de doutorado sobre gagueira
e, em 1983, publicou seu primeiro
livro “Gagueira: do fato para o fenômeno”. A fonoaudióloga nunca
parou de estudar. Fez cursos de
mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Um desses cursos foi
sobre gagueira, daí então surge
sua paixão pelo tema. Fez uma especialização na Northwestern State
University e Stuttering Foundation of
America, sobre o mesmo tema. Dá
cursos e palestras em vários estados
do Brasil e no exterior, os últimos
na Áustria e na Itália.
ADMIRAÇÃO PELOS COLEGAS
Com reconhecimento dentro e
fora do país, Ísis foi conferencista
de todos os congressos nacionais e
internacionais de Fonoaudiologia
no Brasil. Feliz com a profissão,

sempre conciliou seu trabalho em
sala de aula com o atendimento clínico em seu consultório particular.
“Talvez a minha maior conquista
tenha sido a de me manter feliz
e realizada, tanto na atividade
docente como clínica, de ter tido
a oportunidade de divulgar o meu
trabalho no Brasil e no exterior e
de ver este trabalho reconhecido”,
confessa a fonoaudióloga.
Ísis gosta muito do que faz e
acredita que a Fonoaudiologia é
uma área rica que possibilita um
trabalho humano diversificado que
oferece grandes possibilidades de
crescimento. “O que a Fonoaudiologia tem de melhor talvez seja a
garra e o amor de seus profissionais
que desbravam novas áreas e trazem crescimento, fazendo um trabalho sério, o que beneficia tanto
a nós, profissionais da área, como a
toda a população”, afirma.
Atualmente é membro da International Fluency Association.
Tem vários artigos publicados
e escreveu e organizou o livro:
“Tratando gagueira: diferentes
abordagens”.
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Distúrbio da voz já é um problema de

saúde pública

Não há estatísticas nacionais que
mostrem quantos trabalhadores sofrem
com algum distúrbio de voz e a associação deste como uma doença relacionada
ao trabalho. Mas os profissionais da área
de saúde sabem que são muitos. Uma
pesquisa realizada pela fonoaudióloga
e doutora Léslie Piccolotto com professores da rede pública de São
Paulo revelou que 54% a 79%
manifestaram queixas relacionadas à voz. Em entrevista com
operadores de telemarketing,
profissionais que utilizam a voz
com muita freqüência, a primeira reclamação é o ressecamento
da garganta e, o segundo, o
cansaço ao falar.
Esse pequeno universo já
aponta para o que os especialistas querem mostrar: distúrbios de voz são um problema
de saúde pública e que precisam ser tratados com políticas
específicas na área de saúde.
Segundo a doutora Léslie Piccolotto, coordenadora do Grupo de Trabalho da Pontifícia Universidade Católica
(PUC), desde 1997 vem sendo realizado
um seminário anual para discutir o
distúrbio de voz relacionado ao trabalho. Vários seguimentos da área de
saúde como fonoaudiólogos, médicos
otorrinolaringologistas e do trabalho,
psicólogos, fisioterapeutas, advogados
e representantes de diferentes sindicatos participam do evento.
Em parceria com a PUC, o Centro
de Estudos da Saúde do Trabalhador de
São Paulo (Cerest) entrou na discussão
em 2004 e assumiu a responsabilidade
de gerar um documento oficial para ser
encaminhado aos órgãos competentes
na tentativa de reconhecer a disfonia
como uma doença relacionada ao trabalho. O grupo entende que as alterações
vocais ocasionadas, principalmente,
pelas questões relacionadas à organização do trabalho que, freqüentemente,
levam à demanda vocal excessiva, têm
deixado diversas categorias profissionais
em situações de afastamento e inca-

Evento do Cerest em São Paulo

pacidade para o desempenho de suas
funções. Mesmo assim, o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ainda
não reconhece essa realidade como uma
doença relacionada ao trabalho.
Ampliando o debate iniciado pela
PUC em abril de 2004, o Cerest de São
Paulo organizou um fórum de debates
nacional, a fim de discutir o distúrbio de
voz como doença relacionada ao trabalho. O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), os conselhos regionais e os
Comitês de Voz e de Telemarketing da
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
(SBFa) estavam entre as representações
de classe convidadas a participar. Os
fóruns aconteceram em Recife, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
O CFFa foi representado pelas
conselheiras Patrícia Balata e Mara
Behlau, que falaram do drama vivenciado pelos professores e explicaram
como os conselhos têm acompanhado
os projetos de lei sobre saúde vocal nos
âmbitos federal, estadual e municipal.
“A aprovação de uma lei não garante
a sua implementação na sociedade, ou
seja, a partir da aprovação no Legislativo é preciso que as partes interessadas

lutem para que o Poder Executivo
concretize o que está contemplado na
lei”, afirmou Patrícia Balata.
A luta a qual se refere Patrícia tem
ganhado força. “A nossa luta trouxe
conquistas importantes como a aprovação de uma lei em São Paulo que permite que todos os professores da rede
municipal participem de um curso anual
sobre a voz”, explica a doutora Léslie.
Segundo a fonoaudióloga e mestre
em saúde pública, Alice Pena, do Cerest,
depois de todos os eventos, foi entregue
um documento ao superintendente do
INSS de São Paulo, Carlos Eduardo Gabas, sobre a importância de reconhecer
os distúrbios da voz como uma doença
do trabalho. “Com esse documento
pretendemos que o Ministério da Saúde
inclua os distúrbios da voz na lista de
doenças compulsórias”, afirma.
Atualmente, os trabalhadores que
sofrem de algum problema de voz são
afastados por doença comum e não
recebem nenhum tipo de benefício ou
auxílio. “A Fonoaudiologia tem um
trabalho histórico e temos avançado no
diagnóstico da disfonia. É importante a
caracterização da doença para o recebimento de benefício, mas também para o
controle epidemiológico de quantos disfônicos há no Brasil e a montagem de políticas públicas de prevenção, tratamento
e reabilitação”, argumenta Alice.

"Fonoaudiólogo, acompanhe a aprovação de leis no seu estado e município.
Cobre do Poder Executivo o cumprimento das leis. Faça valer seu voto."
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Este foi o tema da campanha promovida pela Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia (SBFa), com o apoio do Conselho Federal de
Fonoaudiologia e dos Conselhos Regionais, e que movimentou o Brasil no
período de 11 a 16 de abril. Conﬁra o que foi feito no seu estado!
1ª REGIÃO
“Quem cuida da voz sempre tem
o que falar”. Esta foi a mensagem do
Conselho Regional de Fonoaudiologia
do Rio de Janeiro à população. O evento embarcou nas comemorações pelo
Dia Mundial da Voz com a campanha
“Voz Saudável, Gente Consciente”
trazendo informação e atitudes para
que as pessoas sempre mantenham,
independentemente da idade, uma
voz saudável.
Em parceria com universidades e
empresas, estudantes e profissionais da
Fonoaudiologia orientaram o público
sobre os cuidados com a voz. Foram
distribuídos brindes e informativos com
dicas saudáveis e alertas sobre os hábitos nocivos à voz. O trabalho envolveu
centenas de voluntários em diversos
municípios do estado.

EVENTOS NO RIO DE JANEIRO

2ª REGIÃO
O Comitê de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em parceria
com a prefeitura de São Paulo e apoio do
Conselho Regional da 2ª Região, realizou
atividades em algumas escolas municipais, alertando sobre a importância da
saúde vocal e problemas de ruído aos
professores e alunos. Também foi realizado evento no Parque do Ibirapuera e
concedidas entrevistas à imprensa.
E mais...

• Em Ourinhos (SP), houve palestra
com participação de fonoaudiólogos e
distribuição de panfletos.
• A Universidade de Ribeirão Preto
(Unaerp) distribuiu panfletos e cartazes com dicas para manter uma voz
saudável. Foram realizados workshop
e oficinas.
• Em Marília (SP), teve orientação à população, fórum de debate para fonoaudiólogos e palestra sobre saúde vocal.
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3ª REGIÃO
Por ocasião do Dia Mundial da Voz,
a 3ª Região realizou diversas atividades
em comemoração à data. Entre elas, destacaram-se a divulgação de Informações
e orientações sobre saúde vocal com a
distribuição de folders e a mobilização
da população nos campos de estágio do
curso de Fonoaudiologia da Universidade
do Vale do Itajaí, divulgação na imprensa
e mural eletrônico da universidade. Também houve oficinas de voz em diferentes
locais, abordando o tema da campanha e
passando informações aos participantes
a respeito da saúde vocal, mecanismo de
produção da voz, problemas vocais mais
comuns, técnicas para uso profissional,
aquecimento e desaquecimento vocal.

Tem mais...
• A Unidade de Ensino Superior
Ingá (Uningá) promoveu campanha de
prevenção e orientação do uso da voz
• Em Irati (PR), a Semana da Voz
contou com a participação de profissionais do município, alunos e professores
do Departamento de Fonoaudiologia
da Unicentro (Universidade Estadual
do Centro-Oeste do Paraná). Durante
a semana, houve palestras sobre Saúde
Vocal, teatros de fantoches, teatros de
rua e ações coletivas de promoção de
saúde abrangendo toda a população.
Além disso, em lugares como centros
de saúde, bancos, lojas, rodoviária,
escolas, postos de combustível e na

CORAL DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS
PORTADORES DE PARKINSONISMO, EM
APRESENTAÇÕES DURANTE A SEMANA DA
VOZ, NO PARANÁ

rua havia profissionais informando
sobre cuidados vocais. Também houve
distribuição de 5mil fliers à população
e entrevistas nas rádios locais, com os
profissionais envolvidos

4ª REGIÃO
Do Maranhão à Bahia, passando
pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe,
dezenas de profissionais da Fonoaudiologia participaram de palestras, debates,
audiências com representantes do poder
público e atendimentos à população. Os
trabalhos desenvolvidos durante toda
a semana em universidades e hospitais
foram resultado da união entre o Conselho Regional, instituições de ensino
superior, a Associação Profissional dos
Fonoaudiólogos do estado e a Sociedade
Baiana de Otorrinolaringologia.
E teve mais...
• Em Sergipe, foram organizadas
11 palestras para pais de alunos, fun-

cionários públicos, grupos da 3ª idade,
educadores e deputados estaduais.
• Em Alagoas, diversos fonoaudiólogos estiveram presentes em programas
de rádio e televisão falando à população
sobre os cuidados com a voz.
• Na Bahia, destacou-se a orientação
vocal à população, aos profissionais de
rádio e televisão e aos professores.
• Em Pernambuco, foram promovidas atividades para os professores do
ensino fundamental. Em 12 escolas da
rede pública municipal foram realizadas
orientações fonoaudiológicas sobre o
bom uso da voz.
• No Ceará, o Sindfono, Cooperfono
e Unifor reuniram-se com os secretários

municipais de Saúde e de Educação de todos os municípios. No primeiro encontro
foram focadas a atuação do fonoaudiólogo e as possibilidades de ampliação na
contratação desse profissional na rede de
saúde. No segundo, a abordagem incidiu
sobre a Fonoaudiologia, a educação e o
papel do fonoaudiólogo como educador
em saúde dentro da rede de ensino.
• No Piauí, houve palestra para
professores e jornalistas; orientação e
atendimento à população. No dia 15, os
fonoaudiólogos participaram de sessão
na Câmara de Vereadores de Teresina
para discutir o Projeto da Lei 3.352/04,
que trata do Programa de Saúde Vocal
para os professores.

5ª REGIÃO
Sob coordenação da professora
Tânia Ribas, do Núcleo de Voz do
Departamento de Fonoaudiologia da
Universidade Católica de Goiânia, no dia
15 de abril, aconteceram palestras sobre
“Atuação interdisciplinar na voz cantada” e “Saúde Vocal” para profissionais
da voz e estudantes da fonoaudióloga.
Ainda em Goiânia, nas empresas de
Teleatendimento Brasilcenter e Claro
foram realizadas diversas atividades
com alunos de Fonoaudiologia, colaboradores das empresas e equipe de Saúde
Ocupacional da Gerência de Talentos
Humanos, sob orientação das fonoaudiólogas Sílvia Ramos e Karla Arruda.
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AÇÃO NA BRASILCENTER, EM GOIÂNIA

SEMANA
6ª REGIÃO
Em Mato Grosso, foram realizadas palestras durante toda a
semana para discutir os avanços
e benefícios que a prevenção e
os hábitos saudáveis trazem para
a voz humana. A conselheira do
CFFa, Silvia Maria Ramos (CRFa
0121/GO), especialista em voz,
convidada para ministrar palestra
sobre saúde vocal no auditório da
Assembléia Legislativa, explicou
que os mais atingidos com os problemas vocais são os professores,
devido ao mau uso e abusos da
voz. Segundo a organizadora do
evento, a fonoaudióloga Célia
Regina Gonçalves Tabacchi, o
Brasil é o segundo país com maior
incidência de câncer de laringe e
muitas patologias funcionais são
causadas pelo mau uso da voz.

D A

V O Z
7ª REGIÃO

O Instituto Porto Alegre (IPA) promoveu palestras em diferentes bairros,
postos de saúde e entidades que se dedicam a idosos. Ainda na capital gaúcha,
no dia 16 de abril, aconteceu a oficina de
“voz e interpretação” na Casa de Cultura
Mário Quintana, realizada pela fonoaudióloga Lígia Motta (CRFa 0200/RS).
Mais um pouco...
• Palestra em Caxias do Sul sobre
Higiene Vocal.
• Na cidade de São Sebastião do Caí foram realizadas triagens no posto de saúde.
A fonoaudióloga Ângela Flores Schlickmann
(CRFa 8518/RS) em parceria com outros profissionais realizou a oficina “aprimorando
seu instrumento de trabalho”.
• Na cidade de Canoas aconteceu
oficina para educadores das escolas municipais de educação infantil, ministrada
pela fonoaudióloga Robianca Munaretti
(CRFa 8458/RS).

• O curso de Fonoaudiologia da
Universidade de Passo Fundo (RS) promoveu campanha na imprensa local
para os profissionais que têm a voz como
instrumento de trabalho.
• Na cidade de São Leopoldo houve
distribuição de folder e orientação à
população no Shopping Bourbon.
• Em Novo Hamburgo, professores
e alunos do curso de Fonoaudiologia
do Centro Universitário Feevale realizaram orientações à população sobre
os cuidados com a voz no shopping de
Novo Hamburgo.
• Em Caxias do Sul, a Faculdade Nossa Senhora de Fátima promoveu ações
de orientação sobre a qualidade da voz
para a comunidade local. Acadêmicos do
curso de Fonoaudiologia organizaram,
em parceria com os professores, cartilha
com dicas de higiene e impostação vocal
distribuída aos professores.
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Oito horas soltando a voz
não é para qualquer um. Mas é
assim que cantores que puxam a
alegria em trios e escolas de samba trabalham. Muito som, muita
euforia e, claro, muita orientação de um fonoaudiólogo para
aqueles que já descobriram que a
voz precisa de cuidados especiais.
Para se ter uma idéia, artistas de
axé music, por exemplo, chegam
MANUELA SASSI
a fazer quatro shows semanais,
com duração de duas horas cada.
Quando estão em trios elétricos, nas micaretas (carnaval
fora de época), os shows chegam a durar de cinco a seis
horas e durante o carnaval de Salvador são seis dias cantando uma média de oito a dez horas sem parar.
Então, diante desse alto grau de perigo ao qual a voz
está exposta, artistas já descobriram a Fonoaudiologia
como aliada para o bem-estar e a saúde da voz. Maria
Regina Grangeiro (CRFa 0394-BA), fonoaudióloga da cantora Cláudia Leite (vocalista da Banda Babado Novo), dá a
receita que a cantora utiliza para manter a voz afinada e
preparada para a maratona de shows do grupo. “No caso
específico da Cláudia Leite, sempre fazemos aquecimento
vocal durante 30 minutos antes de entrar no palco e
desaquecimento ao final. Além disso, gravamos a voz
diretamente da mesa de som junto com o técnico para
posterior avaliação acústica. Trabalhamos o repertório
para que haja conforto em relação à qualidade vocal, postura
adequada, articulação correta, respiração e relaxamento,
enfim, todos os pré-requisitos
para uma boa performance”, ressalta Regina Grangeiro.
A fonoaudióloga começou a
REGINA GRANGEIRO
trabalhar com o
mundo artístico em 1988 em Salvador. Na década
de 90, acompanhou a gravação
do CD dos Meninos do Pelô com
as cantoras Daniela Mercury,
Vânia Abreu e a professora de
canto Graça Reis. “Em 1999,
iniciei um trabalho diferenciado com a cantora Daniela Mercury, antes e após o percurso
do trio elétrico nos carnavais
de Salvador. Isto representou
uma grande mudança no perfil
do fonoaudiólogo especialista
em voz na Bahia, porque abriu um
novo espaço de trabalho e mostrou
a necessidade da prevenção de
CLÁUDIA LEITE
abusos vocais”, avalia.
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O show vai

E a voz,

Cada vez mais, cantores
Fonoaudiologia é uma aliada

Mas há quem demore um pouco mais para aceitar que
a voz é um instrumento que necessita de acompanhamento
profissional e que não basta soltá-la até cansar, é preciso cuidar. A cantora baiana Ivete Sangalo aprendeu a lição depois
de um certo tempo. “No início, a cantora não acreditava nos
benefícios da Fonoaudiologia e levou um tempo para ela ver
e sentir os resultados. Atualmente, ela é superdisciplinada e
pega tudo com a maior facilidade”, conta Janaína Pimenta
(CRFa 6181-MG), fonoaudióloga da cantora. “Hoje, com um
bom condicionamento vocal, a cantora realiza aquecimento
que dura em torno de meia hora e desaquecimento que é
mais curto, de 10 minutos, e ainda faz paradas durante as
apresentações para tomar alguns cuidados específicos e
corrigir falhas na voz”, complementa.
No entanto, mesmo com todos os cuidados, o profissional que utiliza a voz possui limitações e, muitas vezes,
pelo esforço vocal, acaba tendo problemas como
rouquidão, falhas na voz, cansaço vocal e ressecamento. Como uma atitude de prevenção, a equipe
encarregada dos shows do cantor Leny Kravitz no
Brasil, convidou a fonoaudióloga Manuela Sassi
(CRFa 9575-RJ), para acompanhar o show no Rio
de Janeiro. Entre as dicas que Manuela sempre
dá aos artistas estão, além de beber água em
temperatura ambiente, evitar falar alto, não
pigarrear e não utilizar pastilhas ou sprays.
NO RITMO DO SAMBA - Também preocupada com a qualidade vocal das escolas de
samba, a fonoaudióloga Isabel de Godoys
Monteiro (CRFa 7644-RJ), especialista em
voz, criou o projeto “Qualidade de vida e
saúde vocal no mundo da escola de samba”.
“Sou carioquíssima e, mais, freqüentadora
de escolas de samba. Sempre observei as
vozes dos intérpretes, analisava os quesitos que
estavam gritantes e, por muitas vezes, dava algumas orientações a alguns deles, até que um
dia cuidei de um especificamente e daí surgiu
a idéia do trabalho”, explica.

DA

VOZ

Foto: Divulgação

SEMANA

começar!

como está?

s e artistas descobrem que a
quando o assunto é soltar a voz
O projeto integra o mundo do samba com a participação dos presidentes, diretoria, compositores e intérpretes
de ponta da escola. Começou na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro e tem por objetivos criar a consciência da
importância dos cuidados com a voz, verificar os padrões
de voz e qualidade vocal, avaliar o comportamento vocal,
exercitar técnicas fonoaudiológicas para treinamento
vocal e, claro, facilitar o processo do canto.
Implantar o projeto foi um trabalho árduo. “A aceitação do trabalho por alguns intérpretes
não foi fácil, até mesmo pelo fato de
ser um trabalho inédito nas escolas.
Chegamos com apoio da diretoria
e após um mês é que conseguimos
conquistar o apoio de todo o
grupo, inclusive da comunidade”,
afirma a fonoaudióloga.
No primeiro ano do projeto, a
fonoaudióloga já confirmou os bons
ISABEL
resultados na performance vocal dos
MONTEIRO E
O INTÉRPRETE
intérpretes, especialmente quanto à adeQUINHO
quação da flexibilidade vocal, criando mais
resistência da voz, e adequação à gestualidade
no contexto canto e postura corporal, além da conscientização
quanto à importância dos cuidados com a voz na qualidade de
vida. “No carnaval de 2006, teremos mais qualidade nas apresentações, harmonização entre voz, técnica e emoção. Isso vai
possibilitar um melhor espetáculo, onde o quesito voz dentro
do show da escola de samba não vai falhar nem desestimular
o público em geral”, promete Isabel.

IVETE SANGALO

E por falar em voz...
Ong Vez da Voz ganha
apoio da Unesco
A partir deste ano, a ONG conta com o apoio
institucional da Unesco, órgão das Nações Unidas
para educação, ciência e cultura. “Ter um selo da
Unesco significa que o trabalho que desenvolvemos
na área da inclusão é adequado, tem credibilidade,
é confiável”, afirma a fonoaudióloga Cláudia Cotes
(06383/SP), uma das idealizadoras do projeto. Segundo Cláudia, o selo abre portas para a atuação
da organização e a concretização dos projetos junto
às empresas e à sociedade. A Vez da Voz ganhou o
selo institucional da Unesco por realizar um trabalho
que propõe a inclusão e a interação entre crianças
deficientes e não-deficientes, por meio de atividades
lúdicas, jogos e materiais educativos, com livros em
formato braile, libras, letras e ilustrações.

DESFILE DO CARNAVAL DO RJ

PARA SABER MAIS, ESCREVA PARA:
Manuela Sassi
manuca@gbl.com.br

Maria Regina Grangeiro
reginagrangeiro@hotmail.com

Isabel Godoys
fonoisa10@hotmail.com

Janaína Pimenta
pimentaj@terra.com.br
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A vitória
ROSANE DE ALMEIDA BRAGA E KÁTIA BADIN

ELAS

A

CHEGARAM LÁ

s fonoaudiólogas Kátia Badin (CRFa 4939/RJ) e Rosane
de Almeida Braga (CRFa
5441/RJ) estão vivenciando uma
experiência única. Trabalham com
pacientes com doenças degenerativas e atualmente integram a equipe
do protocolo Célula-Tronco no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. “Nosso trabalho se inicia num
estágio pré-implante, realizando
avaliação nas áreas de linguagem,
voz e motricidade oral. Enfatizamos
a dinâmica do processo deglutório,
uma vez que é fundamental boa
condição clínica do paciente. A partir do diagnóstico fonoaudiológico,
atuamos na reabilitação das disfasias
e/ou afasias, bem como na paralisia
ou paresia facial que acompanham o
quadro de seqüela de lesão da artéria cerebral média”, explica Kátia.
Para as fonoaudiólogas a maior
conquista é a de fazer parte de
uma equipe multidisciplinar, onde
fica evidenciada a importância da
Fonoaudiologia. A responsabilidade
é muita, já que o projeto é pioneiro
mundialmente. “Estamos certas que
o maior avanço é o reconhecimento da participação profissional do
fonoaudiólogo nesse momento de
evolução da ciência, onde nossa atuação passa a caminhar lado a lado
com as novas descobertas na área da
saúde”, comemora Rosane.
“A Fonoaudiologia cada vez
mais estará engajada em grandes
pesquisas voltadas para a área da
saúde e as evidências clínicas certamente provarão a necessidade do
fonoaudiólogo nas equipes multidisciplinares”, enfatiza Kátia.

O

da vida

sorriso voltou ao rosto de milhares de brasileiros que sofrem
com um infindável número
de problemas, como câncer, o mal de
Parkinson e o de Alzheimer, doenças
degenerativas e cardíacas, por exemplo.
Desde que foram presenteados com a
notícia da aprovação da Lei de Biossegurança, em março deste ano, que permite o estudo com células-tronco, essas
pessoas só têm o que comemorar.
A Lei de Biossegurança permitiu a
produção e comercialização de organismos geneticamente modificados e a
pesquisa com células-tronco embrionárias, desde que obtidas em fertilização
in vitro e congeladas há mais de três
anos. Continua proibida a produção
de embriões para pesquisa através da
clonagem terapêutica. Mesmo assim, as
possibilidades de pesquisa que se abrem
são enormes e vão gerar importantes
benefícios para a sociedade.
As células-tronco são células neutras
que ainda não possuem características
que as identifiquem como uma célula
da pele ou do músculo, por exemplo.
O que chama atenção dos cientistas é
a capacidade que elas têm de se diferenciar em outros tecidos.
Para a fonoaudióloga e doutora
Maria Cecília Bevilacqua (CRFa 3695/SP),
que trabalha com deficientes auditivos na
Universidade de São Paulo, em Bauru, “as
pesquisas vão influenciar quase todas as
áreas médicas”. Hoje, dados mostram que
a deficiência auditiva é o problema sensorial de maior incidência na população.
Em mil crianças nascidas no Brasil, de duas
a sete apresentam problemas de surdez.
Mas a doutora Maria Cecília vê muitas
vantagens para os fonoaudiólogos e para
os pacientes . “Vivenciamos um momento de mudanças em que o profissional
precisa absorver os avanços tecnológicos
e científicos que mudarão sua forma de
intervir junto ao paciente”, afirma.
A fonoaudióloga e doutora em
neurociência Ana Lúcia de Magalhães
Leal Chiappetta (CRFa 4584/SP) conhece

14  Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2005

bem a rotina dos pacientes com doenças
neurológicas degenerativas e progressivas. Há anos acompanha os casos
na Associação Brasileira de Esclerose
Lateral Amiotrófica (Abrela), uma das
defensoras do projeto que autorizou a
pesquisa com células-tronco. “Tudo é
ainda muito novo. Estamos começando
no estudo com células embrionárias. Há
muito que falar sobre isso”, explica.
Basicamente, há dois tipos de célulastronco: as de embriões e as extraídas de
adultos e crianças. As embrionárias são as
que se mostram cada vez mais eficientes
para formar qualquer tecido do corpo. A
crítica é que para extrair a célula-tronco
o embrião é destruído, o que tem gerado
manifestações contrárias de setores religiosos e grupos anti-aborto a esse tipo
de pesquisa. Os cientistas explicam que
seriam usados apenas embriões descartados pelas clínicas de fertilização.
As células-tronco extraídas de tecidos
maduros, como da medula óssea, por
exemplo, são mais especializadas e dão
origem a tecidos específicos do corpo.
Pesquisa já – No Brasil, as primeiras
pesquisas com células-tronco devem
ser iniciadas em agosto. O Ministério
da Saúde divulgou que 104 projetos de
pesquisas foram apresentados por diversas instituições brasileiras. Eles concorrem aos R$ 11 milhões oferecidos
pelo governo para o desenvolvimento
de pesquisa com embriões.
Uma comissão julgadora vai analisar as propostas e selecionará as pesquisas que receberão o financiamento.
Outra boa notícia é que o governo
também financiará pesquisas com células-tronco adultas. O objetivo é verificar
o potencial do uso dessas células na
medicina e melhorar os tratamentos já
existentes no país. A perspectiva é que
o governo invista R$ 8 milhões este ano,
com recursos oriundos dos Ministérios
da Saúde e da Ciência e Tecnologia. Os
pesquisadores terão até um ano para
desenvolver as pesquisas em laboratório, em animais e em seres humanos.

C A PA

RECONHECIMENTO

FONOAUDIÓLOGO

DOS COLEGAS

VITAL NAS EQUIPES DE PESQUISA

É

“E

mbora acompanhe
doenças que trazem
muitas incapacidades ao longo do tempo e, conseqüentemente, dependência
progressiva, sinto-me gratificada
pelo que consigo contribuir
tanto para a manutenção da
funcionalidade do paciente em
suas funções orofaciais quanto
no apoio e orientação à família”,
fala emocionada Simone Finard
de Nisa e Castro (CRFa 4294/RS),
fonoaudióloga e doutora em
Gerontologia Biomédica.
No seu trabalho com a motricidade oral e linguagem no Serviço
de Medicina Física e Reabilitação
do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, ela se depara com casos
de pessoas que vivem sem muita
esperança. As doenças degenerativas que acompanham essas pessoas
são, muitas vezes, raras, como é o
caso dos portadores da Doença
de Machado-Joseph (DMJ). Uma
doença genética de herança autossômica dominante na qual vários
indivíduos de uma mesma família
apresentam limitações, principalmente motoras, progressivas.
“Considero como conquista
os ganhos para os pacientes e
o reconhecimento das outras
especialidades que o acompanham. Já recebi retorno positivo
da neurologista e da geneticista
que acompanham diretamente
todos os casos de DMJ. Comentaram sobre o benefício do atendimento fonoaudiológico nas revisões que fazem nestes pacientes,
principalmente, nos quadros de
disfagia”, comemora.

CONTINUE

-

A

fonoaudióloga e doutora Roberta Gonçalves
da Silva (CRFa 6194/SP),
trabalha há 13 anos na área da
docência, pesquisa e extensão,
com distúrbios de linguagem,
fala e deglutição em lesados
encefálicos e com doenças degenerativas. Estão sob sua responsabilidade, aproximadamente,
50 casos de pacientes lesados
encefálicos por semestre. Roberta lidera um grupo de 23 pessoas
entre estagiários e diferentes
profissionais da área de saúde.
“Algumas pesquisas atuais
mostram a possibilidade de
ocorrer mudanças na rede neuronal. Somente esta hipótese já
seria suficiente para sabermos
que esta pode ser a chance de
conseguirmos um tratamento
aliado ao trabalho de reconstrução e construção da fala,

linguagem e deglutição em lesados
encefálicos. No entanto, só teremos
respostas concretas com a inclusão do
fonoaudiólogo nas equipes de pesquisa
sobre o assunto”, adverte.
Para Luciana Paula Maximino De
Vitto (CRFa 7238/SP), professora e doutora em ciências biológicas, o fonoaudiólogo terá muitas conquistas com a sua
inclusão em equipe interdisciplinar de
novas síndromes genéticas que apresentam envolvimento da linguagem.
“O trabalho do fonoaudiólogo em
equipes genéticas abre perspectiva para
novas pesquisas e benefícios aos pacientes com quadros genéticos e alterações
de linguagem que acabam tendo atendimento diferenciado”, acredita.
A fonoaudióloga Stela Lumena
de Queiroz Venâncio (CRFa 2377/GO)
trabalha em um centro de reabilitação
e readaptação no estado de Goiás na
área de disfagia neurogênica e distúrbios de comunicação. A possibilidade
de pesquisa com células-tronco encheu
de esperança essa fonoaudióloga.
“Muitos de meus pacientes perguntam e até se oferecem para participar
desta pesquisa tão importante para a
ciência. Nós, terapeutas, gostaríamos
de precisar quando poderemos obter
resultados reais, mas, infelizmente, não
podemos. O que podemos é comemorar cada nova descoberta na certeza
de que estamos mais próximos daquilo
que buscamos: qualidade de vida e
maior sobrevida para os pacientes”,
fala emocionada.

ATENÇÃO, FONOAUDIÓLOGO!
Sugestão de projeto de lei para ser encaminhada ao Ministério da
Saúde sobre bioética, biossegurança e biotecnologia humana, durante o
ano de 2005, deve ser enviada ao CFFa, aos cuidados da Comissão de Saúde,
para que o conselho encaminhe ao Conselho Nacional de Saúde.

:

O BATE PAPO Adriana Maciel Guerra - adrianaguerrag@bol.com.br • Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta
– ana@chiappetta.com.br • Célia Maria Giacheti - giacheti@uol.com.br • Cristiana Magni - crismagni@brturbo.com • Edi Lúcia Sartorato
- sartor@unicamp.br • Kátia Badin - katia.badin@terra.com.br • Roberta Gonçalves da Silva - rgsilva@marilia.unesp.br • Simone Finard
de Nisa e Castro - fnisac@terra.com.br • Simone Ghedini Costa Milanez - simone@videoimagemdvd.com.br • Stela Lumena de Queiroz
Venâncio - stelalumena@hotmail.com
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UNIÃO DEMONSTRA FORÇA

ara Célia Maria Giacheti (CRFa
2448/SP), doutora em distúrbios da comunicação humana
e integrante da equipe do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp),
a utilização de células-tronco na
pesquisa é um marco no Brasil.
Em 1990, iniciou o trabalho
fonoaudiológico junto ao setor de
genética clínica no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
(HRAC), da Universidade de São
Paulo (USP), na cidade de Bauru. “A
atuação fonoaudiológica integrada
à genética tem, em nossa prática
clínica, comprovado o quanto essas
ciências se complementam no processo diagnóstico e de intervenção
nas síndromes genéticas e nos distúrbios da comunicação. Essa união
tem contribuído para o estudo do
espectro fonoaudiológico das síndromes genéticas e para o estudo
da base etiológica dos distúrbios da
comunicação”, explica.
A atuação da doutora Célia e
sua equipe permitem dois principais
focos de análise: estudo das características fonoaudiológicas das síndromes genéticas e a busca da origem
dos distúrbios da comunicação. O
primeiro estuda as manifestações
fonoaudiológicas das síndromes
genéticas a fim de complementar o
espectro clínico das mesmas, podendo divulgar esses dados para outros
profissionais fonoaudiólogos e afins
e propor formas de intervenção com

portadores das mais diferentes síndromes que cursam com distúrbios
da comunicação.
O segundo estuda a base etiológica de distúrbios da linguagem,
fala, audição e funções orais, buscando evidências etiológicas de origem
genética em cada um dos distúrbios
fonoaudiológicos. “Na verdade, a
Fonoaudiologia busca na metodologia da genética respostas sobre a
base etiológica de vários distúrbios
da comunicação”, afirma Célia.
A qualidade do serviço ganhou
destaque nacional e outros grandes centros mantêm características
semelhantes ao de Bauru. “O
fonoaudiólogo atua em equipes
de diagnóstico e nas áreas ligadas
à Fonoaudiologia, é ele o responsável em estabelecer o perfil da
linguagem oral e escrita, fala e
deglutição e também indicar importantes caminhos no processo de
terapia/reabilitação. Obviamente
nas síndromes genéticas, assim
como nas doenças neurológicas, o
fonoaudiólogo é um dos membros
integrantes de uma grande equipe,
em que cada profissional tem um
papel bem definido”, afirma Célia,
que reconhece os benefícios do
trabalho em equipe.
Adriana Maciel Guerra (CRFa
7399/PE), mestre em ciências da
linguagem, realiza trabalho na
área de doenças degenerativas em
pacientes portadores de demência
e comemora otimista as pesquisas
com células-tronco. Para ela, os
avanços das pesquisas com doenças
degenerativas têm proporcionado
meios de avaliação que podem levar
a um diagnóstico mais específico. “O
trabalho realizado pelo fonoaudiólogo dentro de uma equipe multidisciplinar é tão importante quanto
o papel do neurologista, terapeuta
ocupacional ou psicólogo. Todo o
trabalho deve ser direcionado em
conjunto, os desempenhos obtidos
pelo paciente durante a intervenção
é a conquista de todos”, explica.
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outora em ciências biológicas com concentração em
genética, Simone Ghedini
Costa Milanez (CRFa 6717/SP),
desenvolve pesquisas na área de
genética dos distúrbios da comunicação, enfocando os aspectos
fonoaudiológicos de síndromes
genéticas. O trabalho é clínico com
síndromes ou outras patologias
genéticas, onde a equipe busca as
manifestações fonoaudiológicas
relacionadas àquela patologia e,
ainda, identifica determinadas manifestações fonoaudiológicas como
sendo parte do espectro de sinais
e sintomas de uma determinada
síndrome genética.
O interesse pela genética veio do
tempo da graduação, mas as dificuldades foram muitas para mostrar e
explicar o porquê da Fonoaudiologia
buscar respostas na genética e qual era
o trabalho daquele profissional. “Com
o tempo, as pessoas foram identificando essa importância, além de contarem com os frutos desses trabalhos
com as publicações científicas. Hoje,
a área é reconhecida e divulgada nos
cursos de graduação em Fonoaudiologia como mais uma área de atuação
do fonoaudiólogo”, afirma.
Quanto às pesquisas com células-tronco, Simone avalia que há
muitas expectativas para pacientes e
profissionais, mas que a melhora da
qualidade de vida do paciente com
certeza é um ganho muito significativo que poderão ser confirmados
com os testes clínicos.

C A PA

A

SURDEZ PODE TER CURA

10

ANOS DE HISTÓRIA

A

EDI LÚCIA
SARTORATO

professora e doutora em genética humana, Edi Lúcia Sartorato, estuda os
aspectos genéticos da perda auditiva. Ela
coordena um grupo que desenvolve pesquisas
na área de biologia molecular, particularmente,
em genes relacionados à surdez neurossensorial
não-sindrômica. O projeto é pioneiro no Brasil e
iniciou-se com o estudo molecular da etiologia
da surdez neurossensorial não-sindrômica. Com
essas pesquisas é possível detectar o defeito
molecular e oferecer o aconselhamento genético
para o paciente e seus familiares.
“A enorme quantidade de informações
obtidas no projeto genoma tem contribuído
na localização de genes relacionados à surdez.
Os avanços da genética molecular permitiram
a identificação de genes relacionados à deficiência auditiva, principalmente nesses últimos
anos, proporcionando
um maior entendimento
nos mecanismos da audição. O diagnóstico genético mudou o padrão de
avaliação dos pacientes
e a prática do aconselhamento genético nessa
área. A inclusão de testes
genéticos em associação
aos programas de triagem auditiva vêm sendo
gradativamente cogitada por um maior número
de profissionais envolvidos no diagnóstico e
reabilitação da surdez”, explica a médica.
Na Unicamp, o grupo trabalha desde 1997
com a etiologia genética da surdez, desde a descoberta do primeiro gene nuclear envolvido na
perda auditiva não-sindrômica, o gene da conexina 26. A universidade desenvolveu, inclusive,
um teste para detectar uma específica mutação,
a 35delG, que é a principal causa genética de surdez. O método, patenteado pela Unicamp, pode
ser realizado na ocasião do teste do pezinho.
O sítio http://www.e-science.unicamp.br/sartor
traz outras informações sobre o assunto. “É
interessante que, cada vez mais, profissionais
da área de audiologia se interessem e se informem a respeito das pesquisas genéticas e das
possibilidades de diagnóstico na área da surdez.
Apesar de já terem passado oito anos desde as
primeiras descobertas mais importantes nessa
área, muitos profissionais ainda desconhecem
a possibilidade da detecção da principal causa
genética de surdez (mutação 35delG), por um
teste rápido, simples e barato”, comemora.

N

o mês de junho,
os fonoaudiólogos garantiram
uma conquista histórica.
No período de 8 a 11
de junho aconteceu, em
Curitiba, o XVII Congresso Brasileiro de Genética
Clínica e, dentro dele, o
I Simpósio de Genética
Clínica e Fonoaudiologia.
Foi a conquista de um
reconhecimento que não
existia há dez anos.
Comandando a organização da área de Fonoaudiologia, a especialista
em Audiologia e mestre
em distúrbios da comunicação, Cristiana Magni
(CRFa 4736/PR). O congresso chamou a atenção,
pois permitiu a realização
de vários simpósios das
áreas da saúde e a atualização de profissionais
que trabalham em equipes multidisciplinares em
prol da saúde da população brasileira.
Cristiana desenvolve
pesquisas para fazer a correlação genótipo/fenótipo
de indivíduos portadores
de deficiência auditiva
neurossensorial. Suas entrevistas são com mães de
crianças e adolescentes
deficientes auditivos que
freqüentam cinco escolas

especiais na cidade de
Curitiba (PR). A fonoaudióloga retira um pouco
de saliva da mucosa bucal
desses pacientes para análise em laboratório, onde
faz a extração e análise
do DNA com o objetivo
específico de verificar a
presença de mutações
em genes de conexinas,
relacionados à deficiência
auditiva não-sindrômica.
“O estudo das causas
genéticas de surdez avançou significativamente nos
últimos quatro anos, pois
as informações obtidas
no projeto genoma têm
contribuído na localização
de genes relacionados à
perda auditiva”, explica.
Segundo Cristiana, até abril
de 2005 foram descobertos
50 genes responsáveis pela
deficiência auditiva nãosindrômica e 31 genes para
a deficiência sindrômica.
O resultados dessas
pesquisas são fruto do
trabalho multidisciplinar.
“Esse é o que melhor ilustra um trabalho diferenciado e qualificado. Todo
profissional de saúde deve
pensar em equipe, tomar decisões em equipe
e fazer, em equipe, aquilo
que for melhor para o paciente”, argumenta.
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IV Jornada Internacional de Fonoaudiologia

DIRETORES DO SINDFONO, CFFa E CRFa

Entre os dias 26 e 28 de maio, a
cidade de Fortaleza reuniu fonoaudiólogos de todo o mundo para participar
da IV Jornada Internacional de Fonoaudiologia. O grupo debateu o tema
“Fonoaudiologia é saúde. Comunicação
é vida”. Também foram realizados o
IV Encontro Cearense de Audiologia e
o III Encontro Intersindical de Fonoau-

diologia. A presidente do CFFa, Maria
Thereza Rezende participou do evento
e falou sobre a importância do encontro
para os profissionais. “A participação
do CFFa nas mesas foi fundamental
para estreitarmos nossas forças para a
inclusão da Fonoaudiologia na atenção
básica e nos demais níveis de atenção”,
afirmou a presidente.

ESPECIALIDADES

Fóruns pelo Brasil
As conselheiras Nádia Maria Lopes de Lima, Patrícia
Balata e Maria Thereza Rezende estiveram em Ribeirão
Preto (SP), no dia 4 de junho, para junto com a conselheira Celina P. Rezende participarem da reunião da
Catece (Comissão de Títulos de Especialista e Cursos de
Especialização). A comissão se reuniu para fechar os
resultados levantados junto aos fonoaudiólogos sobre
as novas especialidades. O fechamento foi fundamental
para que as propostas pudessem ser apresentadas ao
plenário do CFFa, com o intuito de embasar a deliberação sobre o assunto.
Nesta ocasião, a conselheira Maria Thereza fez
questão de conhecer a Delegacia de Ribeirão Preto, do
CRFa 2ª Região, que atende 1.200 fonoaudiólogos da
cidade e região.
FÓRUNS PELO BRASIL – Durante os trabalhos de
validação de propostas das especialidades, que incluíram
24 fóruns por todo o Brasil, resposta a questionários,
envio de e-mails, cartas e demais manifestações dirigidas
ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, foram destacados pelos profissionais alguns aspectos a se priorizar. A
Catece e o Conselho Federal de Fonoaudiologia estão
viabilizando a implementação de tais propostas.

CONFIRA:
1) REPENSAR A FINALIDADE DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
• valorizar o título;
• envolver as entidades científicas no processo de concessão de
títulos;
• criar novos mecanismos para obtenção de títulos;
• revalidar periodicamente os títulos;
2) MELHORAR E PADRONIZAR A QUALIDADE DOS CURSOS
• tornar os cursos mais práticos e menos acadêmicos;
• permitir que somente fonoaudiólogos participem dos cursos e
dos módulos que possam vir a compô-los;
• repensar a estrutura para prática nos cursos ministrados em
sucursais;
3) PRESERVAR OS CONSELHOS DE QUESTÕES REFERENTES À RESERVA DE MERCADO;
4) AMPLIAR A DISCUSSÃO QUANTO AO TEMA FONOAUDIOLOGIA
HOSPITALAR, ENTRE OUTROS;
5) MUDAR OS CRITÉRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
NA ÁREA.
6) QUANTO ÀS ESPECIALIDADES, A CLASSE FONOAUDIOLÓGICA
ACREDITA QUE:
• não deve haver áreas de domínio regulamentadas pelo CFFa,
deixando esse critério como diferencial dos cursos, determinando sua vocação;
• a especialidade em Saúde Pública deve ser reconhecida com
cursos já existentes;
• a especialidade Motricidade Oral deve ter seu nome alterado
para Motricidade Orofacial;
• as especialidades em Fonoaudiologia devem estar em constante
processo de estudo com a classe fonoaudiológica;

MARIA THEREZA, CELI MARTINS
(DELEGACIA) E CELINA P. REZENDE

O CFFa quer ouvir
a sua história

MARIA THEREZA REZENDE, CELINA P. REZENDE,
NÁDIA MARIA LOPES DE LIMA E PATRÍCIA BALATA.

Fonoaudiólogos gestores que exerçam cargos públicos e façam algum trabalho
diferenciado enviem e-mail para o CFFa contando sobre o seu trabalho.
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Uma entre mil
Em dezembro de 2004, a
fonoaudióloga e doutora Márcia
Gama, conselheira do CFFa, foi
um dos mil professores selecionados para integrar a nova Comissão de Avaliação Institucional
do MEC/INEP. As avaliações têm
por objetivo verificar as condições gerais de funcionamento
dos estabelecimentos de ensino
superior este ano.

EM

AÇÃO
Troca de informação

O Conselho Federal de Fonoaudiologia é um dos membros da Comissão de
Temas e Eventos do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. O objetivo do grupo é identificar
temas de interesse comum às diferentes
áreas e promover palestras. No primeiro

evento foi discutida a Reforma Tributária. Confira os próximos temas:
• 11/8 – Fiscalização profissional no
Mercosul
• 20/10 – Reforma Trabalhista
• Novembro - II Simpósio dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas.

20° Encontro Internacional de Audiologia

Frente das
Proﬁssões
Regulamentadas
Foi criada no dia 24 de novembro
do ano passado a Frente Parlamentar
das Profissões Regulamentadas. A
iniciativa foi do Fórum dos Conselhos
Federais de Profissões Regulamentadas,
do qual o CFFa é um dos integrantes.
O objetivo é facilitar o diálogo com os
parlamentares, favorecendo a apresentação de demandas e de projetos de lei
de interesse dos conselhos.

Dia Nacional da Voz
O senador Tião Viana (PT-AC)
apresentou o Projeto de Lei n° 122,
que institui o Dia Nacional da Voz
em 16 de abril. A proposta de instauração do Dia da Voz foi uma solicitação do Comitê de Voz da SBFa, com
apoio do CFFa. O senador justificou
a iniciativa pela inquestionável importância da voz no processo de comunicação humana. O projeto está
tramitando em caráter terminativo
na Comissão de Educação.

MESA DE ABERTURA DO EVENTO

A Academia Brasileira de Audiologia realizou de 21 a 24 de abril o 20º
Encontro Internacional de Audiologia.
O tema foi “Saúde auditiva, da infância
à velhice”. Participaram pesquisadores
do Brasil, Estados Unidos, Austrália,
Canadá e Costa Rica. Houve cursos, fóruns, apresentação de pôsteres e mesas

redondas. A presidente do CFFa, Maria
Thereza Rezende, representou o conselho na mesa de abertura. A conselheira
Ângela Ribas representou o conselho
durante todo o evento, permanecendo no estande dos conselhos federal
e regionais. Ângela ainda fez palestra
sobre ruído urbano.

3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador
O Conselho Nacional de Saúde
aprovou o regimento interno da 3ª
Conferência Nacional de Saúde do
Trabalhador, que acontecerá de 9 a
12 de novembro deste ano. A conferência será precedida de etapas
municipais e estaduais e deverá ter
representações paritárias de delegados / usuários, trabalhadores da

saúde, governo e prestadores de serviço. Confira e participe das etapas
municipais e estaduais. Informações:
http://conselho.saude.gov.br/
• Etapa municipal — de 25 de
abril até 30 de setembro de
2005;
• Etapa Estadual — até 23 de
outubro de 2005.
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2ª Intersindical

Anencefalia em debate no STF
O Supremo Tribunal Federal julgará este ano o mérito da ação que
pede autorização para interrupção
de gravidez em casos de gestação de
fetos com anencefalia (sem cérebro).
O Supremo vai realizar audiências
públicas para discutir o tema. Além
disso, o ministro Marco Aurélio planeja
convidar especialistas para o debate, a

fim de discutir os aspectos científicos
que envolvem a questão.
O Conselho Nacional de Saúde
(CNS), em ação plenária encaminhou
ao STF recomendação do direito da mãe
interromper a gravidez em casos de
anencefalia. A representante do CFFa
no CNS esteve presente na plenária e
votou favorável à recomendação.

A 2ª Intersindical, mais uma vez,
serviu como ponto de encontro entre
entidades sindicais e conselhos de
Fonoaudiologia, ampliando, assim,
as discussões em prol da profissão.
“Acreditamos que o maior beneficio
da 2° intersindical foi a possibilidade
de haver troca de experiências e também um maior conhecimento sobre a
realidade de cada sindicato”, afirma
Juliana Lara Lopes, presidente do sindicato de Minas Gerais.
Juliana comentou, ainda, a importância política da conquista do
CFFa de uma vaga para um sindicato
participar das discussões do Mercosul
sobre mercado de trabalho.
O evento aconteceu nos dias 4 e
5 de março, no CFFa, e participaram
os sindicatos do Ceará, Rio de Janeiro,
Grande São Paulo e Baixada Santista.

Fórum discute qualidade da formação
O Fórum dos Conselhos Federais da
Área de Saúde, realizado em março deste
ano, foi palco de discussão para elaboração de um documento que aborda entre
outros pontos da qualidade da formação,
os critérios para abertura de novos cursos
e a carga horária dos cursos da área de
saúde. Entre os participantes estavam
autoridades do governo federal, representantes de conselhos profissionais, de instituições de ensino e associações de classe
e estudantes. “Nesse fórum, mostramos a
preocupação dos conselhos com relação
ao controle social, afinal somos trabalhadores da saúde e temos responsabilidade
para com a saúde da população”, ressalta
Maria Thereza Rezende, presidente do
CFFa. Para a conselheira suplente do Conselho Federal de Odontologia no fórum,
Mônica Portilho, o evento foi destaque
por reunir profissionais de diferentes áreas
e por ter sido elaborado um documento

de importância relevante para todos”,
comemora. “A Carta pela Qualidade da
Formação dos Profissionais da Área de
Saúde” foi encaminhada oficialmente ao
Ministério da Educação com o objetivo de
incrementar as discussões sobre os cursos
e, principalmente, sobre o parecer do
CNE/CES 329/2004, aprovado pela Câmara
de Educação Superior em novembro de
2004. Foi encaminhada também para
conhecimento do Conselho nacional de
Saúde CNS, conselhos profissionais, associações, entidades de saúde e educação,
entre outros (leia documento na íntegra
no sítio do CFFa, link de notícias) Entre os
itens que constam da carta, cujo objetivo é
de melhor formação profissional em defesa
da sociedade, estão os cursos de formação
profissional de nível superior nas profissões
de saúde devem ter o mínimo de quatro
mil horas integralizadas em quatro anos
de duração; que o Fórum dos Conselhos
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seja um dos canais de discussões e decisões
que venham a ser adotadas na área das
profissões de saúde; e que seja adotada
uma estratégia em regime de parceria
entre o MEC/CNE e Conselhos Profissionais,
quando da deliberação de autorização de
abertura de novos cursos na Área de Saúde.
O encaminhamento da carta repercutiu
em audiência com o secretário de Educação Superior do MEC, professor doutor
Nelson Maculan. O secretário solicitou ao
fórum que reunisse todos os documentos
já encaminhados ao Conselho Nacional de
Educação - CNE - sobre o assunto da carga
horária. Além disso, solicitou também que
cada conselho profissional, isoladamente,
elaborasse um documento técnico com
justificativas acadêmico-pedagógicas
sobre a necessidade da carga horária
mínima solicitada.Estes documentos
deverão ser entregues ainda no mês de
julho em nova audiência.

EM

M

AÇÃO

Continua mobilização contra o ato médico
CFFa se reúne com relatora do projeto
A Coordenação Nacional contra o PL
25/2002, no dia 15 de junho, foi recebida
pela senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
e entregou documento no qual cada
conselho de classe mostrou como o
projeto afetaria a atuação profissional.
A senadora convidou parlamentares da
comissão e demais envolvidos pela luta
da saúde para participarem da reunião.
Estiveram presentes os Conselhos Federais
de Fonoaudiologia, de Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia.
Durante a reunião, a senadora apresentou um possível substitutivo, não ao
PLS 25, mas ao PLS 268 por ser mais amplo
e tratar do exercício da medicina e não
do ato médico. Segundo Maria Thereza
Rezende, atual coordenadora do movimento nacional contra o PLS 25/2000,
será feita análise mais profunda sobre
a proposta pelo grupo, que destacou,
ainda, que os terapeutas alternativos
que não são regulamentados podem
ser enquadrados por exercício ilegal da
medicina, caso esse projeto venha a ser
aprovado. A Coordenação Nacional contra o PLS 25/2002 divulgou a proposta
para que os profissionais em suas bases
se pronunciem. “Decidimos comunicar o
que está sendo feito aos nossos pares em
suas bases, entendemos que o momento é
de mobilização para continuarmos nossa
luta no Congresso Nacional e garantirmos
nossos direitos”, afirma Maria Thereza.
Lúcia Vânia disse que não há mais
sentido a existência do movimento

contra o PLS 25/2002, já que está sendo
analisado novo texto. A coordenação
esclareceu que não havia motivo para a
desmobilização, pois a negociação é nacional, há muitos pares envolvidos e que
não se pode perder de vista as audiências
públicas no Senado.
O senador e médico Mão Santa
(PMDB-PI) deixou claro que o projeto tem
clara finalidade de criar reserva de mercado. “No início de minha carreira médica
fazia tudo. A partir do momento em que
as profissões foram se definindo deixei
de fazer. Por exemplo, muitas vezes apliquei anestesia, parei de fazer quando foi
criada a especialidade de anestesiologia,

MARIA THEREZA NA REUNIÃO COM A SENADORA

pois não era mais minha competência”,
relatou. O deputado federal e biomédico
Antônio Adolpho Lobbe Neto (PSDB-SP)
também participou da reunião e apoiou
o movimento contra o ato médico.

Protestos pelo Brasil
Em Goiânia, a conselheira do CFFa Silvia Ramos, juntamente com a conselheira da 5ª região, Almira Resende,
e a presidente do Sindicato de Fonoaudiologia de Goiás,
Marilene Neto Araújo, participaram, dia 16 de maio, da
audiência pública contra o ato médico. A iniciativa foi
do deputado estadual Mauro Rubem de Menezes Jonas
(PT-GO), em parceria com o Fórum Goiano de MobilizaALMIRA, SILVIA E MARILENE
ção Contra o Projeto de Lei do Ato Médico.
Não só em Goiânia estão acontecendo audiências contra o ato médico. Segundo
a conselheira Márcia Salomão, no Pará,
houve manifestação no Dia Mundial da
Saúde e audiência pública. Em Teresina
(PI) e no Espírito Santo, por exemplo, as
manifestações têm ganhado espaço e,
assim, fortalecido a campanha contra
o projeto que está mobilizando toda as
áreas de saúde e colhendo assinaturas
contra o PLS 25.

SAIU

PROTESTO EM BELÉM

NA

IMPRENSA

Conﬁra no sitio www.fonoaudiologia.org.br as matérias sobre
a Fonoaudiologia que saíram nos últimos três meses na imprensa.

Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2005  21

CFFA

Simpósio avalia o SUS no
PRESENTE E NO FUTURO

De 28 a 30 de junho, parlamentares,
representantes do Governo Federal e as
principais entidades ligadas ao setor da
saúde debateram, na Câmara dos Deputados, em Brasília, os rumos do Sistema
Único de Saúde (SUS).
O objetivo do simpósio “SUS – O
presente e o futuro: avaliação do seu
processo de construção” foi discutir e
elaborar propostas à correção, avanços
e consolidação dos eixos estruturantes
do SUS.
O evento foi uma iniciativa da Frente
Parlamentar de Saúde em parceria com a
Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados e a Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal.
Mais de 600 pessoas participaram.
O CFFa foi representado pela presidente Maria Thereza Rezende, a conselheira Silvia Ramos e a assessora da
diretoria Micheline Reinaldi. Também
marcaram presença as presidentes dos
regionais da 1ª e 4ª região, conselhei-

ras Nise Mary Carneiro Cardoso e Ana
Augusta de Andrade Cordeiro, respectivamente.
“Foi importante para a Fonoaudiologia a nossa participação, pois assim
conhecemos a realidade e os rumos
que deverão ser tomados em relação
ao SUS”, explicou Maria Thereza. Para
a conselheira Silvia Ramos, muitos problemas foram apresentados, entre eles
a insuficiência de recursos financeiros
e fracionados, pouca participação dos
estados no financiamento, desvio de recursos e ineficiência de gestão, deficiência dos recursos humanos, precarização
das relações de trabalho, resolutividade
insuficiente e limitações no acesso aos
serviços.
Como objetivos prioritários do Ministério da Saúde foram destacadas as
garantias do acesso com qualidade aos
serviços e ações de saúde; melhoria dos
indicadores de saúde e fortalecimento
da gestão do SUS, tornando-a eficiente,

FONO

ON-LINE

EM

AÇÃO

eficaz e democrática. Maria Thereza
considera que os problemas vivenciados
hoje pelo SUS são críticos para a garantia
da qualidade, equidade e acessibilidade
à saúde e que o controle social tem papel
fundamental para a melhoria do sistema.
Em relação aos recursos humanos, Maria
Thereza considera gravíssima a nãoinserção dos fonoaudiólogos nos níveis
de atenção, contudo, enfatiza que “está
na hora do fonoaudiólogo do sistema
conhecer e saber argumentar a NOB-RH
para garantir subsídios financeiros e
mobilidade de carreira nas Políticas de
Saúde para a Fonoaudiologia”. O Fórum
dos Conselhos Federais da Área de Saúde
(FCFAS) apresentou documento de apoio
ao simpósio esclarecendo aos parlamentares que os conselhos têm também a
função de defesa da sociedade.
O evento foi uma iniciativa da Frente
Parlamentar de Saúde em parceria com a
Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados e a Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal e
contou com mais de 600 participantes.
Leia no Sitio www.fonoaudiologia.
org.br a Carta de Brasília, documento
oficial do evento.

FGA MS MARA L. C. DAHER PICCARONE
CRF: 4703/SP

Algumas informações sobre doenças
degenerativas na Internet

Há pouco tempo conseguimos um
importante ganho para a Ciência, e conseqüentemente para todos os interessados
na questão em voga. Consistiu na aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei que
permite a pesquisa com células-tronco
de embriões, esperança de cura para
muitas doenças. Ganha a população,
e ganham os pesquisadores. O CNPq
divulgou em 11 de maio incentivo a
pesquisas: vai conceder bolsas e investir R$ 2 milhões para apoiar pesquisas
em estudos sobre doenças crônico-degenerativas. Uma excelente notícia! O link
para o edital encontra-se em http://www.
cnpq.br/noticias/index2.htm.
No Sitio da Fundação para o desenvolvimento de pesquisas da UFMG há
um artigo sobre células-tronco: http://
www.fundep.ufmg.br/homepage/noticias/3310.asp. Para os fonoaudiólogos
que trabalham na área há um artigo:
Disfagia orofaríngea na distrofia

miotônica - avaliação fonoaudiológica
e análise nasofibrolaringoscópica , de
Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta et al: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X
2001000300016&lng=pt&nrm=iso
Também há um relato sobre uma
dissertação de mestrado da UNICAMP,
orientada por Edwiges Morato. A pesquisa foi realizada com afásicos e portadores da doença de Alzheimer e fornece
dados sobre memória e linguagem, na
perspectiva enunciativa de língua, com
implicações para a terapia fonoaudiológica: http://www.comciencia.br/noticias/
2004/05mar04/memoria.htm.
Mais um artigo sobre memória em
doenças degenerativas: http://www.
comciencia.br/reportagens/memoria/07.shtml
Distúrbios da comunicação oral no
paciente demenciado: www.alzheimer.
med.br/fono.htm

22  Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2005

No Sitio do Centro de Estudos sobre genoma humano da USP há várias
informações de interesse, como: http://
genoma.ib.usp.br/doen_ataxias_espinocerebelares.php.
Para os leigos, uma importante notícia
foi a vitória de dois pacientes, concedidas
pelo Tribunal Federal, para que o estado de
Santa Catarina forneça os medicamentos a
essas pessoas, portadoras respectivamente
do mal de Parkinson e de Atrofia Múltiplo
Sistema, ambas doenças degenerativas do
SNC: http://www.trf4.gov.br/trf4/noticias/
noticia_final.php?id=4525.
Sobre células-tronco: http://
www.rimed.com.br/noticias/cancer1.asp
Doença de Huntington
(degeneração gânglios da
base): http://www.saudeemmovimento.com.br/
conteudos/conteudo_exibe.asp?cod_noticia=802.

D E S TA Q U E
Novos cursos

Nos dias 22 e 23 de março, a presidente da Comissão de Educação do CFFa,
Silvia Ramos, a convite da Secretaria de
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde,
do Ministério da Saúde, participou de um
estudo para subsidiar a formulação de
critérios para abertura de cursos e para
uma política de especialização na área
da saúde. No primeiro momento foram
apresentados os resultados da primeira
fase do estudo sobre a necessidade de
profissionais e especialistas da área da saúde, que envolverá oito profissões, sendo a
Fonoaudiologia uma delas. O estudo visa
produzir elementos para a formulação de
critérios para abertura de cursos e ampara
a proposição de mecanismos regulatórios
em relação à formação de especialistas.
O estudo produzirá e disponibilizará,
para o Conselho Nacional de Saúde, bancos de dados que possibilitem conhecer a
situação sociodemográfica, e a distribuição de vínculos profissionais, a oferta de
cursos de graduação e de residência em
todo o território nacional.

Amib propõe parceria ao CFFa
nos cuidados ao paciente crítico, desenvolvimento de ações relacionadas ao gerenciamento fonoaudiológico, à pesquisa e à
educação continuada. A Amib conta com
a representatividade do CFFa para ampliar
a área de atuação fonoaudiológica e contribuir para o bem-estar físico e emocional
dos pacientes.
O CFFa aceitou a parceria e ofereceu
link no Sitio do conselho e mala direta
conforme resolução. O conselho aguarda
a proposta da Amib.

A atual gestão da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) solicitou
a colaboração do Conselho Federal de
Fonoaudiologia (CFFa) para desenvolver
parcerias com o Departamento de Fonoaudiologia da associação.
A Amib, ao formalizar efetivamente
a participação de fonoaudiólogos em suas
ações de cuidados, priorizou a criação
desse departamento aplicada à medicina
intensiva, que tem o objetivo de realizar
levantamento dos profissionais envolvidos

Ponto para o Brasil
O Brasil ficou em segundo lugar no número de acessos à revista científica Journal
of Voice, em 2004. Com um total de 2.441
acessos, só perdeu para os Estados Unidos
que totalizou 4.974 entradas no sítio. Na
reunião do corpo editorial da revista, a
representante da casa editorial Elsevier,
Cynthia Baudendistel, parabenizou a conselheira do CFFa e membro do corpo editorial,

doutora Mara Behlau. A fonoaudióloga foi
informada que esta é a única revista na qual
o Brasil ocupa tal posição de destaque. O
resultado reflete, ainda, o interesse na área
de voz e o investimento que fonoaudiólogos e médicos têm feito em sua formação
acadêmica. No último volume da revista há
duas publicações de fonoaudiólogas brasileira, uma da doutora Alcione Brasolotto e
outra de Márcia Menezes. Confira no sítio
www.voicefoundation.org os artigos.
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Irene Marchesan ganha prêmio
Richard H. Barret Award
A doutora fonoaudióloga Irene
Queiroz Marchesan (CRFa 152/SP) recebeu, este ano, o prêmio Richard H.
Barret Award. Concedido pela primeira
vez a uma brasileira, o prêmio, que
leva o nome de um importante fonoaudiólogo americano em motricidade
oral, é o reconhecimento a quem contribui por longo tempo com pesquisas
e trabalhos na área. Fonoaudióloga e
professora, doutora Irene pesquisa sobre o assunto há pelo menos 27 anos e
se emociona ao lembrar da premiação.
“Considero esse prêmio a coroação de

Agora é lei
A governadora Rosinha Garotinho (PSB) sancionou, no fim do ano
passado, a lei que cria o Dia Estadual
do Fonoaudiólogo (a), proposto
pela deputada estadual Inês Pandeló (PT). A partir deste ano, a data
começa a fazer parte do calendário
oficial e será comemorada sempre
no dia 9 de dezembro.

uma luta contínua e intensa para fazer
com que a motricidade orofacial seja
reconhecida e respeitada dentro da
nossa própria profissão. Foi a primeira
vez que senti que, de fato, valeu a pena
lutar e trabalhar tanto por esta área”,
comemora a especialista.
Em tempo: criadora do primeiro curso de especialização em motricidade orofacial no Brasil em 1983, a fonoaudióloga
já formou mais de três mil fonoaudiólogos de diferentes partes do Brasil nesta
especialidade. Tanto conhecimento e
empenho podem ser encontrados em

Laboratório de Voz no Rio

Com incentivo e iniciativa da fonoaudióloga Maria do Carmo Gargarglione, foi
inaugurado em 11 de maio o Laboratório
de Voz na Academia da Polícia Civil, no
Rio de Janeiro. O estado é pioneiro neste tipo de serviço direto. Em entrevistas,
Maria do Carmo fez questão de frisar o
fonoaudiólogo especialista na área de voz
como profissional altamente capacitado
para realizar este tipo de trabalho.
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mais de 15 livros de sua autoria. Com um
currículo vasto e uma carreira de sucesso,
a fonoaudióloga é um exemplo claro de
que a Fonoaudiologia no Brasil tem bons
e belos caminhos a percorrer.

De cara nova

A Associação Brasileira de Gagueira
(AbraGagueira) está com nova versão
do seu sítio. Acesse agora e confira
www.abragagueira.org.br.

Tudo sobre autismo você encontra no
sítio www.autismo.com.br. Confira!

O

Q U E

É

L E G A L
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D E

FA L E C I M E N T O

O 8º Colegiado do CFFa presta homenagens ao professor da PUCSP, Dr. Mauro Spinelli, médico foniatra e um dos precursores da Fonoaudiologia no Brasil. Foi ele que deu o nome de Fonoaudiologia para
a ciência que estuda os distúrbios da comunicação. Fundou o primeiro
curso de Fonoaudiologia no país. Homem inesquecível para a saúde
brasileira e para todos nós, fonoaudiólogos.
Nossas sinceras homenagens e apoio a sua família e amigos. Na
próxima edição do jornal, faremos uma homenagem póstuma a quem
tanto contribuiu com a nossa profissão e formação. Spinelli faleceu no
dia 11 de jullho, aos 70 anos.
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Biofísica da Educação
O livro trata de uma literatura
especializada e atualizada, que ao
mesmo tempo envolve as bases físicas
da audição e conceitos físicos mais
elaborados.
Autores: Fonoaudiólogo Pedro de
Lemos Menezes, otorrinolaringologista
Silvio Caldas Neto e o médico Mauricy
Alves da Motta.

E R R ATA
Na edição nº 24 (janeiro/fevereiro/março), na página 8, matéria Dia
do Fonoaudiólogo, ficou incompleta a
informação sobre o estado do Ceará.
Em Fortaleza foi realizada pelo Sindfono e a Coopefono a campanha de
divulgação ”Fonoaudiologia é saúde.
Comunicação é vida!”. Foram feitos
serviços gratuitos à população na Praça
do Ferreira; ações múltiplas na Assembléia Legislativa e na Escola de Saúde
Pública; caminhada com atendimento
à população na Beira Mar.

