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EDI TORI AL
“Dezembro, Natal, refletir, reequilibrar as energias. Época de (con)
fraternização, olhar o próximo. Essas
palavras, andam juntas nessa época...
As pessoas se humanizam...Humanização...o que entendemos ou aprendemos sobre isso? Parece estar ligado
ao benévolo, sociável....algo que devia
ser freqüente, natural.
Corremos tanto na vida e da vida,
que pouco vemos o que está a nossa
frente. Ao darmos conta do trabalho,
público ou privado, não nos damos
conta das pessoas que atendemos.
Quantas vezes já se pegaram atendendo “uma boca”, “uma orelha” e
discutiram o caso com um colega fria e
mecanicamente. E depois, chegamos ao
ﬁnal do dia esgotados, com os ombros
pesados como se tivéssemos carregando
um fardo!!
A vida tem ensinado que vale a
pena olhar ao invés de ver, escutar ao
invés de ouvir, “sorrir com” ao invés
de “rir de”.
Vinícius de Moraes imortalizou uma
análise interessante sobre viver, ao dizer que “quem já passou por essa vida
e não viveu, pode ter mais mas sabe
menos do que eu, porque a vida só se dá
para quem viveu, p’rá quem amou, p’rá
quem chorou, p’rá quem sofreu!”
Às vezes parece que “passamos”
pelo nosso trabalho, pela nossa proﬁssão e assim, passamos pela vida! O
trabalho deve ser uma opção na vida
e não um ato de sacrifício para sobrevivência!! E uma forma de evitarmos
isso é reconhecermos a qualidade do
trabalho de nossos colegas e do nosso próprio! Obter um ano positivo é
fruto de ações produtivas e gostosas
de serem realizadas! Isso é viver! Com
erros e defeitos além do propalado
perfeccionismo.
Posso dizer que este ano foi muito
proveitoso e gostoso de ser vivido!!! A
Fonoaudiologia vem se ﬁrmando em
várias frentes...Buscando as edições
do Jornal do CFFa desse ano, podemos
resgatar que vários fonoaudiólogos
foram condecorados no exterior, o
nosso Conselho se ﬁrmou politicamente, o fonoaudiólogo tem realizado
concursos (lembremos das 400 vagas só
no Rio de Janeiro), tem ﬁrmado seus
espaços como gestor e empreendedor.
A acessibilidade ao atendimento fonoaudiológico tem aumentado e retirado,
assim, o tabu de que é só para poucos
que tenham poder aquisitivo privilegiado. Em cidades não tão centrais, nossa
proﬁssão já é conhecida. As conquistas
dos fonoaudiólogos nas conferências
municipais e estaduais. Os andamen-
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Presidente

tos dos projetos de lei favorecendo o
proﬁssional e dando condições para
que a sociedade tenha direito à saúde
integral.
Esta edição traz para nós onde tudo
começou na Fonoaudiologia: a comunicação, a linguagem. Veja a evolução do
nosso trabalho com a comunicação.
A matéria do ato médico conﬁrma
nossa preocupação em manter a autonomia do trabalho na saúde e, mais do
que isso, olhar para o usuário/paciente.
Não estamos interessados somente
em atender e, sim, manter a relação
proﬁssional/paciente sem esquecer das
condições sociais, éticas e econômicas
que estão presentes em qualquer ação.
Assim, exercemos nosso papel de humanização.
Numa das palestras realizadas este
trimestre na qual falei sobre políticas
públicas, o mais significativo foi a
troca de informações e a construção
para o amadurecimento proﬁssional.
Pudemos (CFFa e a platéia) conversar e
buscarmos alternativas para a inserção
proﬁssional da região e a qualidade do
trabalhador. Vale sempre resgatar que
nós somos proﬁssionais trabalhadores
da área de saúde, quer da rede privada
ou pública. Uma dessas construções
é a necessidade de registrar, analisar,
comparar e socializar a informação. Não
importa se onde trabalhamos não há
como registrar, o que importa é a ação
vir do proﬁssional e divulgar após um
tempo se aquele procedimento, projeto
ou forma de trabalho trouxe melhores
condições para o paciente/cliente/usuário e para o proﬁssional.
Vamos lá! Faça sua análise do ano! O
que foi feito de bom a sua volta? Reﬂita
e veja que nem tudo está perdido, principalmente porque não estamos sós...
Feliz Natal, Feliz Ano Novo!!!
“Que tudo se realize no ano que vai
nascer...!!!!”
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EN TREV I S TA

ÁREA DA SAÚDE
TRAVA GUERRA CONTRA O ATO MÉDICO

pessoa tem

O

Conselho Federal de
Fonoaudiologia (CFFa)
assumiu a coordenação
nacional do Movimento Contra
o Ato Médico. Entre as várias
ações desenvolvidas, o CFFa, em
parceria com outras 12 entidades da área da saúde, organizou
a mobilização que aconteceu
dia 19/10, em Brasília. O evento
mobilizou proﬁssionais e estudantes no Distrito Federal e em
vários outros estados. Conﬁra a
entrevista com Maria Thereza
Rezende, presidente do CFFa e
coordenadora do movimento.

o direito
de buscar o
atendimento
que lhe
convém, a
escola tem o

Jornal do CFFa – O que é o PL do
ato médico?

Maria Thereza – É o PL que
legitima a ação da saúde como
privativa do médico. Nesse caso,
os Projetos de Lei 25/2002 ou o
268/2002 aﬁrmam que entre elas
está o diagnóstico, a prescrição
terapêutica, os procedimentos
invasivos e a cheﬁa. Estes são
atos que dependendo da área
de saúde, podem e devem ser
compartilhados e outros podem
e devem ser exercidos por qualquer profissional capacitado,
como é o caso da cheﬁa.
Jornal do CFFa – Como está a tramitação?

Maria Thereza - Foi aprovado o
substitutivo apresentado pelo
Senador Tião Viana na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
em 2004 e encaminhado para
a Comissão de Assuntos Sociais

Qualquer

(CAS). Na época, houve um
compromisso da senadora Lucia
Vânia, que era a presidente da
comissão, em não entregar a
relatoria para um médico. Então,
ela acabou tomando a relatoria
para si. Assumiu o compromisso
de que, antes do PL ser apresentado na CAS, faria três audiências públicas para ouvir a todos,
inclusive a sociedade.
Jornal do CFFa – Como está o PL
hoje?

Maria Thereza - Temos duas análises a serem feitas. A primeira,
em relação ao PL apresentado
pelo senador Tião Viana - texto oficial apresentado até o
momento que mantém todas
as proﬁssões de saúde dependentes do encaminhamento
médico.

direito de
encaminhar
o aluno para
o proﬁssional
adequado.
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Isso, além de ser um retrocesso
ao processo democrático e integralizado da saúde, superfatura
o orçamento do SUS, da saúde
suplementar e do paciente que
procura um atendimento direto.
Qualquer pessoa tem o direito
de buscar o atendimento que lhe
convém, a escola tem o direito
de encaminhar o aluno para
o proﬁssional adequado. Se o
projeto for aprovado, esse direito será tirado e o trabalho em
equipe não acontecerá mais. O
que teremos é uma total subserviência e, pior, os cursos de saúde
não terão mais procura. Quem vai
querer fazer Psicologia, Biologia,
Fonoaudiologia se não tem autonomia? Será apenas um técnico?
É o que queremos? Não.
A segunda análise é em relação às propostas encaminhadas
pela senadora para tentar chegar a um consenso entre o movimento e a medicina. Em junho
deste ano, após ter reunião com
juristas e médicos, a senadora entregou a primeira proposta que
foi totalmente rejeitada pelo
movimento, pois regulamenta o
ato privativo e coloca as demais
proﬁssões como excludentes do
privativo do médico. Contudo,
permite que o mesmo faça todas
as ações. Um exemplo disso: o
médico pode fazer terapia de
fonoaudiologia, fisioterapia,
nutrição entre outras.
Jornal do CFFa – Caso o PL seja aprovado, o que muda na prática?

Maria Thereza – As resoluções do Conselho Federal de
Medicina se tornarão lei, inviabilizando várias ações como, por
exemplo, a regulamentação da
classiﬁcação hierarquizada de
procedimentos médicos que
determina que vários procedimentos que hoje são compartilhados sejam privativos dos médicos. Nenhuma pessoa poderá
buscar atendimento com outro
proﬁssional a não ser médico.
As proﬁssões de saúde serão subordinadas ao proﬁssional médico. Resumindo, o caos estará
organizado. Não teremos mais
procura pelos cursos de saúde,
apenas pelas áreas de medicina
e odontologia. Voltaremos a
era da subserviência e de cursos
técnicos. Será que o Brasil que é
respeitado internacionalmente
pelo desenvolvimento tecnológico e de humanização na saúde
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deve passar por isso?
Além do que, os proﬁssionais de saúde poderão ser processados por exercício ilegal caso
venham a realizar diagnóstico na
sua área de competência. Se os
médicos entendem que os proﬁssionais estão adentrando na
sua área, porque não denunciar
ao conselho desse proﬁssional
ao invés de querer legislar sobre
o que não é dele?
Jornal do CFFa – Quais os prejuízos
para a população?

Maria Thereza - Ao impedir
o fonoaudiólogo de solicitar
exames necessários para conclusão diagnóstica ou continuidade
terapêutica, a população atendida por este proﬁssional será
a maior prejudicada, uma vez
que terá que pagar uma consulta médica sempre que houver
necessidade da realização de
exames para que o médico faça
a indicação terapêutica dos mesmos, tornando os atendimentos
burocratizados e onerosos.
Estaremos aumentando a
demanda por consultas médicas
desnecessárias no Sistema Único
de Saúde (SUS), aumentando
ainda mais as ﬁlas de espera,
diﬁcultando e comprometendo
o acesso do usuário ao tratamento, além de ferir os princípios norteadores do sistema de
universalidade, integralidade e
eqüidade.

Jornal do CFFa – O que perderá o
fonoaudiólogo?

Maria Thereza - Nos moldes em que se encontra o PL
25/2002, o fonoaudiólogo não
mais poderá realizar seus diagnósticos já que o conceito de
doença é muito amplo e qualquer alteração diagnosticada
pelo fonoaudiólogo poderá
ser entendida como exercício
ilegal da medicina. Além disso,
todas as ações deste proﬁssional
que incidam diretamente no
paciente poderão também ser
consideradas como indicação terapêutica - solicitação de exames
complementares, deﬁnição de
conduta terapêutica, indicação
de aparelho, encaminhamento
para proﬁssionais que não sejam
médicos, entre outras.
Jornal do CFFa – Como tem sido a
atuação do Movimento Nacional
Contra o Ato Médico?

As proﬁssões
de saúde serão
subordinadas
ao proﬁssional
médico.
Resumindo,
o caos estará
organizado.

Maria Thereza – Temos
executado ações pontuais de
sensibilização dos senadores
e deputados para mostrar as
controvérsias desse projeto.
Além de contribuirmos com
informações importantes para
a relatoria da senadora Lúcia
Vânia (PSDB-GO). No dia 19/10
entregamos um documento
com contribuições à minuta
apresentada por Lúcia Vânia.
Fizemos questão de ressaltar na
entrega do documento que o
movimento é contrário à subserviência e à reserva de mercado,
mas a favor da integridade e do
respeito entre proﬁssionais da
saúde; a favor do atendimento
ao usuário, por meio de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares.
O movimento tem contribuído e alcançado seu objetivo
para esclarecer profissionais,
sociedade e parlamentares do
perigo que este PL apresenta
na sua forma atual e diante
da minuta apresentada pela
senadora. Somos contra o
investimento financeiro que
tem sido realizado para que o
PL seja aprovado como é o caso
da propaganda realizada pelo
CFM em cartões telefônicos.
Jornal do CFFa – A coordenação
do movimento conseguiu derrubar
argumentos importantes na defesa
do ato médico. O que dizem sobre
a regulamentação da proﬁssão de
medicina?

Maria Thereza – Os médicos sempre alegaram que sua
profissão não era regulamentada, o que é uma falácia!
A profissão de medicina é
regulamentada pelo decreto
20.931, de 1932, e o Supremo
Tribunal Federal entendeu
no julgamento de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), em 1998, que a
profissão é de fato e de direito
regulamentada. É prepotência
demais usar argumentos que
induzam as pessoas a sentimentos de pena por não ter
sua profissão regulamentada.
Teria sido ético dizer desde o
princípio que queriam atualizar a Lei, e definir melhor a
competência do profissional
do que apelar para um jogo de
palavras. É legítimo o desejo
de definição, sem sobrepor
às demais profissões. Somos
contrários também à defesa de
que algumas profissões estão

invadindo o campo do médico.
Ora, se isto é real, que façam a
denúncia ao conselho daquele
proﬁssional para que seja julgado. Afinal, uma das funções
dos conselhos é a de fiscalizar
o exercício profissional.
Jornal do CFFa – Vocês são contra
os médicos?

Maria Thereza – Em nenhum momento do nosso movimento defendemos uma equipe
de saúde sem médicos. Defendemos, sim, a equipe de saúde
multiprofissional e interdisciplinar que contenha assistentes
sociais, biólogos, biomédicos,
enfermeiros, farmacêuticos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas,
odontólogos, profissionais de
educação física, psicólogos,
terapeutas ocupacionais, técnicos em radiologia, veterinários
(zoonoses) e demais trabalhadores da área da saúde, cada
qual com sua autonomia e seu
respectivo parecer, construindo um diagnóstico conjunto,
complementar e holístico, para
atender o paciente de forma
integral e eqüânime.
Jornal do CFFa – Como evitar conﬂitos?

Maria Thereza – Não há
nem haverá qualquer conﬂito
ou sobreposição de funções,
desde que os médicos respeitem
a autonomia de cada proﬁssional
de saúde, bem como suas prerrogativas estabelecidas em lei, o
que, até agora, não tem sido
respeitado, pela necessidade
de estabelecerem tal reserva
de mercado. Defendemos e
sempre defenderemos a atuação conjunta com o objetivo
de garantir a acessibilidade
do cliente ao direito de ser
atendido com dignidade e
responsabilidade.
Jornal do CFFa – Quem perde com
isso?

Maria Thereza – O que
está em jogo é a qualidade de
vida das pessoas e dos serviços
de saúde quer sejam públicos
ou privados
Jornal do CFFa – Onde buscar informações sobre o ato médico?

Maria Thereza – No sítio
www.naoaoatomedico.com.
br e também nas páginas dos
conselhos federais e regionais,
assim como nas publicações
dos mesmos.

Fonoaudiólogo!
É com alegria que
comemoramos
mais um Dia do
Fonoaudiólogo
nesse mês
(9 de dezembro).
Ressaltamos aqui
a importância
que cada um tem
como profissional
e como membro
do CFFa. É a nossa
união, coragem
e sabedoria que
nos fazem eternos
amantes da profissão
e incansáveis na
batalha por dias
melhores.

Parabéns
pela luta, pelo
profissionalismo e
pela qualidade com
a qual é reconhecida
nossa profissão!

8º Colegiado
do CFFa
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ATO

MÉD I C O

MOBILIZAÇÃO CONTRA ATO
Durante todo o dia 19/10 profissionais e
estudantes das 13 profissões da área de saúde participaram de mobilizações no Senado
Federal contra o Projeto de Lei nº 25/2002
do ato médico. Professores e estudantes de
diferentes áreas fizeram panfletagem no Salão Verde do Congresso Nacional, entregando
material para os visitantes e parlamentares.
Poucos puderam entrar, pois havia várias
manifestações ocorrendo no local e a recomendação da segurança era para dificultar o
acesso. Juntaram-se ao movimento contra o
ato médico o deputado e biomédico Antonio
Adolpho Lobbe Neto (PSDB-SP) e a ex-deputada Gorete Pereira (PFL-CE), que é fisioterapeuta. Gorete auxiliou a coordenação nas
visitas aos senadores da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O projeto está na comissão aguardando relatoria da senadora Lúcia
Vânia (PSDB-GO).
Dois senadores se mostraram muito sensíveis aos argumentos contrários ao ato médico, Reginaldo Duarte (PSDB-CE) e Patrícia
Saboya (PSB-CE), que foram surpreendidos
com a informação de que a medicina é uma
profissão regulamentada pelo Decreto-Lei
20.931, de 1932. E em 1998, o Supremo
Tribunal Federal confirmou no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) a
regulamentação.
A senadora Lúcia Vânia recebeu na CAS,
no mesmo dia, 58 representantes de entidades de todas as categorias profissionais de
saúde (conselhos federais, conselhos regionais, sindicatos, associações) que entregaram documento com contribuições à minuta
apresentada pela senadora. O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) também compareceu à reunião.
Maria Thereza Rezende, presidente do
Conselho Federal de Fonoaudiologia e atual
coordenadora do Movimento Contra o Ato
Médico, fez questão de ressaltar na entrega
do documento “que o movimento é contrário
à subserviência e à reserva de mercado, mas
a favor da integridade e do respeito entre profissionais da saúde; a favor do atendimento

Foto: Moreira Mariz/ Agência Senado

MÉDICO SENSIBILIZA SENADORES

Maria Thereza: contra a reserva de mercado

ao usuário, por meio de equipes multiprofissionais e interdisciplinares”.
A minuta do PL discute três pontos principais: diagnóstico, prescrição terapêutica
e chefia. “Da forma como foi apresentado
mantém o ultrapassado paradigma da soberania da atuação profissional do médico sobre as demais categorias da área da saúde,
na medida em que não define claramente as
competências do profissional médico e define os atos profissionais na exclusão das demais profissões da saúde. Propicia, inclusive,
prerrogativas aos médicos para a prática de
atividades privativas de outros profissionais
podendo compartilhar ou assumir estes atos,
e favorece ainda, um ato inconstitucional para
o Conselho Federal de Medicina legislar em
causa própria. É imperativo que a prescrição
de tratamento, por exemplo, é um ato compartilhado por todas as profissões e que os
profissionais de saúde têm suas Leis e atribuições já regulamentadas sobre isso”, alerta
Maria Thereza.
Pedro de Jesus Silva, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro
(SindenfRJ), falou de sua preocupação quanto à autonomia do médico sobre as demais
profissões e denunciou irregularidades do
Conselho Regional de Medicina do Rio, que
tem limitado as inscrições em cursos de especialização na área de saúde a profissionais

de medicina, excluindo as demais profissões.
Outros representantes de entidades também
se manifestaram e denunciaram irregularidades nos seus estados.
A coordenação do movimento cobrou da
senadora a realização de audiências públicas
para que a sociedade possa conhecer e debater o texto que será votado na CAS. Lúcia Vânia informou que a próxima reunião será entre
as entidades representativas da medicina e a
coordenação do Movimento Nacional Contra
o Ato Médico. A data ainda não foi agendada.
A partir desse encontro é que a senadora pretende marcar as audiências públicas, já com
o texto que deverá ser apreciado na CAS.
Para a terapeuta ocupacional Fátima Depieri, que trabalha no Hospital de Base em
Brasília, o projeto trará inúmeros prejuízos.
A sua experiência profissional mostra que o
médico não tem conhecimento do trabalho e
das especificidades de cada profissão e, por
isso, na maioria das vezes não encaminha
o paciente para outros profissionais. “Dificilmente um médico encaminha um bebê
para fazer estimulação. O desenvolvimento
da criança é esquecido e isso vai prejudicar
sua vida futura. Hoje, visitamos a enfermaria,
fazemos a triagem e detectamos as crianças
que precisam do atendimento. Com isso,
iniciamos a terapia e vemos os resultados
rapidamente.
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ATO

Lobbe Neto: contra o ato médico

O tempo de internação diminui, pois
orientamos a mãe como estimular a criança.
Nós olhamos o paciente como um todo, o
médico não faz isso. Ele não tem condições
de fazê-lo”, afirma Fátima.
“A insistência desse projeto é a criação
de reserva de mercado. Lutamos muitos anos
para garantir ao usuário o atendimento multiprofissional e interdisciplinar no Sistema
Único de Saúde (SUS). Isso representa um
retrocesso de tudo que foi discutido com a sociedade e vai na direção oposta ao desenvolvimento mundial da área da saúde”,esclarece
Maria Thereza.

M ÉD I C O

São Paulo optou por uma campanha diferenciada, com a exibição de
um vídeo em alguns painéis eletrônicos da capital paulista.
Em Curitiba, a mobilização contra o ato médico aconteceu com uma
passeata silenciosa que saiu da Praça
Santos Andrade rumo à Boca Maldita. Estavam presentes em média
500 pessoas, dentre elas, alunos do
curso de Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC). Participaram também alguns
políticos. Todos os fonoaudiólogos e
profissionais de outras áreas da saúde receberam fitas pretas com os dizeres “Não ao ato
médico”, que foram usadas no braço esquerdo durante toda a semana.
No Paraná, os alunos da Universidade
Tuiuti usaram as braçadeiras em tempo integral, inclusive amarrando-as nas antenas dos
seus veículos. Na Universidade do Centro

à população em frente à Universidade Estadual de Maringá, com cartazes e panfletos
do movimento. O grupo tem apoio dos deputados Mauro Moraes, Dr.Rosinha e Barbosa
Neto, líder do PDT.
Em Santa Catarina, houve movimento
dentro da Universidade do Valle do Itajaí, com
a distribuição das faixas pretas para professores e alunos, que as usaram durante toda
a semana.
No Rio Grande do Sul, foram realizadas
paralisação de ambulatórios; manifestação
na Praça Sete com participação de alunos e
profissionais dos conselhos que foram apoiados e liberados pelas faculdades; reunião dos
conselhos para articulação da audiência do
dia 9/11, que foi discutida com deputados
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) e teve a participação de representes
dos conselhos, sindicatos, estudantes (UNE),
coordenadores das faculdades e usuários.
A CRFa 7° região também participa do Fórum

Oeste (Unicentro), durante a IV Semana da
Fonoaudiologia, com participação do CRFa
3ª Região, os presentes aderiram ao uso das
braçadeiras em tempo integral. Em Maringá,
Gláucia Maruiti Otani, coordenadora do curso
de Fonoaudiologia, informou que alguns alunos fizeram manifestação de esclarecimento

Permanente pela Democratização da Saúde,
no qual os assuntos referentes ao ato médico
são discutidos com outras entidades de diferentes profissões da área da saúde.
Em Recife, houve passeata contra o ato
médico. Cerca de 200 manifestantes, entre
estudantes e profissionais ligados à área da
saúde, foram às ruas da cidade, no último dia
19, contra o Projeto de Lei do Ato Médico.
O movimento foi organizado pelo Fórum dos Conselhos Regionais de Saúde em
Pernambuco. O percurso foi de aproximadamente 5 km nas avenidas Agamenon Magalhães e Conde da Boa Vista. No decorrer da
passeata os manifestantes distribuíram uma
carta-aberta à população, na qual explicavam
o conteúdo da matéria em tramitação no Congresso Nacional e as desvantagens que trará
ao sistema de saúde, aos profissionais e à
própria sociedade.

MOVIMENTO NOS ESTADOS
O movimento ganhou força e novos
apoios. Em Goiânia, 300 pessoas se reuniram na praça principal da cidade para protestar e informar à população as perdas com a
aprovação do projeto. Em todo o Brasil foram
realizadas manifestações e atos de conscientização da sociedade.
No Rio de Janeiro, o Movimento Contra
o Ato Médico foi realizado na Praça da Cinelândia, em frente à Câmara Municipal da
cidade. Mais uma vez, contou com a união
das profissões que têm sido um marco na
luta contra este retrocesso. Na manifestação
estiveram presentes os conselhos de Fonoaudiologia, Biologia, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional, Enfermagem
e Psicologia, além dos sindicatos
de Fonoaudiologia e de Enfermagem. Dezenas de profissionais e
acadêmicos participaram da manifestação distribuindo uma carta-aberta à população, onde foram
explicitados os prejuízos para a
coletividade, caso a lei do ato médico seja aprovada. Muitas pessoas se mostraram favoráveis à luta
das profissões de saúde contra a
aprovação da lei.
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O PI NI ÃO

A IMPORTÂNCIA DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA O
TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO
Fonoaudióloga Ana Elvira Barata (CRFa 0569/MT), presidente da Comissão de Saúde do CFFa
A Fonoaudiologia vem com certeza conquistando grande reconhecimento da população e dos próprios pares da área da saúde.
Em conseqüência desse reconhecimento,
vem atuando de forma integral em todos os
níveis de atenção à saúde.
Devemos nos atentar para onde vão esses
registros de assistência? Eles ocorrem para
todos os profissionais? Temos hoje um banco
de dados que nos possibilita a organização
da atuação fonoaudiológica? Para traçarmos
diretrizes de trabalho com intuito de consolidar um novo modelo de assistência à saúde,
temos que buscar o estudo de métodos e técnicas de epidemiologia.
É importante sabermos o conceito
oficial de vigilância epidemiológica para
darmos início à visualização das ações fonoaudiológicas nesse processo. Em 1975,
por recomendação da 5ª Conferência Na-

cional de Saúde, foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SNVE,
que oficializa o conceito de vigilância epidemiológica, assim dispõe: “É um conjunto
de ações que proporciona o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos.”
Partindo deste conceito, a Fonoaudiologia, assim como todo profissional envolvido
com a saúde do indivíduo, deve buscar em
seu território o conhecimento da situação
global da população assistida e a partir desse
conhecimento identificar e validar os fatores
determinantes dos problemas que acometem
a saúde da comunidade.
Alguns conhecimentos, não muito tradi-

cionais no setor saúde, como planejamento
urbano, a geografia, as atividades de promoção e educação em saúde assim como a própria ecologia e as ciências do meio ambiente
são fundamentais para a concepção de causa
dos problemas de saúde da população.
Quando pensamos em promover saúde e
prevenir doença, esse processo não se restringe apenas aos médicos e profissionais
da saúde, é muito mais abrangente. A saúde
passa a ser responsabilidade de todos. A riqueza desse processo é justamente a junção
de conhecimentos
A Fonoaudiologia deve trabalhar baseada
em estudos e conhecimentos e não apenas
na experiência. O registro de dados proporciona conhecimento dos agravos e doenças
da população de acordo com o território,
favorecendo o trabalho eficaz da promoção
e da prevenção.
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SAIU
Ato Médico I

NA

I MPRENS A
Dobradinha

Maria Thereza Rezende, presidente do
CFFa e atual coordenadora do Movimento
Nacional Contra o Ato Médico, concedeu
entrevista dia 19/10 durante evento de
mobilização para a agência e rádio
do Senado Federal.

Maria Thereza, presidente do CFFa, concedeu entrevista sobre o ato médico para a
rádio Cultura. A entrevista foi veiculada no
dia 18/10 e repetida na manhã seguinte.
Durante a mobilização, dia 19/10, Maria
Thereza também participou de link ao vivo
para o jornal Cidade Viva do SBT.

Ato Médico II

O Jornal Coletivo divulgou dia 21/10 a
manifestação que ocorreu no Congresso
Nacional. O jornal tem uma tiragem de 90
mil exemplares e é distribuído gratuitamente.

Ato Médico III

O encontro do Conselho Federal de
Fonoaudiologia e outros 29 representantes
da área de saúde com a senadora Lúcia
Vânia (PSDB/GO) também repercutiu
internamente no Senado Federal. O Jornal
do Senado divulgou a reunião na edição
semanal de 24 a 30 de outubro.

Revista Forncedores Hospitalares
A revista Fornecedores Hospitalares, de
circulação nacional e distribuída entre a
classe médica, convidou Maria Thereza
Rezende para escrever artigo defendendo
a posição do movimento contrário ao
projeto. A revista dará muito o que falar. O
artigo foi publicado na edição de novembro, na seção Tendências e Debates.
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Gagueira

A rede Globo veiculou, em rede nacional,
o comercial da campanha
“Gagueira não tem graça. Tem tratamento”. O comercial esteve no ar de 20
a 22 de outubro, cinco vezes por dia.

Diário da Manhã

Destaque para a Fonoaudiologia na coluna
carreira. Silvia Ramos, presidente da Comissão de Educação do CFFa, concedeu
entrevista dia 20/11, em Goiânia.

Importância de uma boa oratória

A conselheira Patrícia Balata atendeu a
solicitação da Comunidade Jurídica Da-

P RO JETO S
•PL 1128/2003, dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal
do Professor da Rede Pública de Ensino.
Este projeto de Lei foi apresentado pelo
deputado Carlos Abicalil (PT/MT) a pedido do CFFa e tem como objetivo prevenir a
ocorrência de prejuízos à saúde vocal, promover o bem-estar no trabalho e, por via
de conseqüência, reduzir os afastamentos e
as readaptações, tanto em número de profissionais, quanto na duração do tempo do
afastamento solicitado. Já aprovado na Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados, encontra-se na Comissão
de Seguridade Social e Família aguardando
a votação do parecer. Deverá ser avaliado

másio de Jesus e concedeu, em novembro,
entrevista sobre a importância da oratória
para profissionais de Direito. A matéria foi
divulgada no newsletter da comunidade e
despertou o interesse do associado, pois
em muitos concursos públicos há provas
de exames orais, as quais exigem do
candidato uma boa oratória e um bom
desempenho - www.comunidadejuridica.com

D E

L EI

também pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania antes de ser remetido à avaliação do Senado Federal.

•O Projeto de Lei nº 5499/05 foi aprovado dia 26/10, na Comissão de Seguridade
Social e Família, do Senado Federal. O PL
inclui a equoterapia entre os serviços especializados oferecidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O método terapêutico utiliza
a equitação no tratamento de portadores de
deficiências físicas e mentais. A relatora da
matéria, deputada Maninha (Psol-DF), argumentou que, desde 1997, a equoterapia é
reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. “É evidente, portanto, que o método
possui base científica e torná-lo disponível

como instrumento terapêutico pelo SUS é
um importante avanço na busca da reabilitação e da integração da pessoa portadora
de deficiência”, disse a deputada. O projeto
tramita em caráter conclusivo e será analisado ainda pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

• Lei 11.185/2005 altera o caput do art.
11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Aprovada em 7 de outubro de 2005, esta lei vem
corrigir o equívoco do Art. 11 do Estatuto
da Criança e do Adolescente explicitando o
direito ao atendimento integral à saúde de
crianças e adolescentes.

F O NO AUDIÓ L O GO

C I D AD ÃO

REFORMA POLÍTICA

O sistema político e eleitoral brasileiro passa por discussões profundas. Está em pauta no Congresso
Nacional a reforma política, projeto que visa defender a ﬁdelidade partidária, a verticalização, o ﬁm
das coligações proporcionais, os limites dos custos de campanhas eleitorais, entre outros. Após anos
de discussão, apenas no Governo Lula é que a reforma política começou a ser efetivamente discutida na Câmara dos Deputados. Entretanto, o assunto continua dividindo opiniões, veja abaixo.
“Sou a favor de uma reforma política, sim! Uma reforma que seja capaz
de revelar os políticos como eles realmente são, a ﬁm de que o eleitor faça
a melhor escolha. A escolha baseada na
realidade. O eleitor poderá, então, decidir com
base em candidatos de carne e
osso, humanos,
com defeitos e
qualidades, sem
máscaras.
Antes das
eleições milionárias, dos marqueteiros, o Brasil era
assim e produziu
Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda,
Tancredo Neves, Ulysses Guimarães,
Getúlio Vargas e tantos outros homens
públicos que se prevaleceram de suas
idéias e sonhos, da competência e da
inteligência para assumirem responsabilidades nos poderes da República.
Eles eram diferentes entre si, mas eram
todos muito bem preparados. Discutiam idéias, não patrimônios. Tinham
sonhos, não fortunas. Tinham assessores políticos, que os ajudavam a pensar
o país, não marqueteiros para esconder
suas fragilidades e inventar qualidades
artiﬁciais capaz de elegê-los.
Hoje, a lei eleitoral faz das eleições
um episódio econômico. Não se trata

IN FO RME

de escolher as melhores idéias ou projetos, mas de escolher o mais rico. Ganha
quem tem mais dinheiro para expor-se
na TV, em outdoors, comprar camisetas
ou fazer shows com artistas famosos.
Isso origina as decepções e os escândalos sucessivos que abalam a política
nacional. O senador Jorge Bornhausen,
presidente nacional do PFL, apresentou
um projeto que muda essa situação,
englobando uma conta única para recebimento de doações e para efetuar
despesas de campanha, aberta on-line
para consulta da população durante a
campanha; o ﬁm dos showmícios; e o
ﬁm da produção na TV. Cada candidato
terá que aparecer de cara limpa e falar
das suas idéias e projetos. A proposta
pode corrigir, já para 2006, uma distorção dos tempos modernos, que privilegia mais a imagem do que o conteúdo,
muito mais os interesses pessoais do
que os interesses do País”.
Deputado José Roberto Arruda, PFL-DF

“A necessidade
que tem a sociedade — representada
pelos parlamentares — de alterar as condições
da sua representação tornando-a
mais compatível
com a realidade e

a necessidade dos diferentes setores
sociais serem cada vez mais representados no Parlamento. A pluralidade
da representação social é pressuposto
para o exercício da democracia e a
garantia de que o acesso à representação se faça de forma igualitária entre os diversos setores que compõem
a sociedade, garantindo o regime
democrático.
Quanto às propostas de reforma
política em curso na Câmara, entendo que, embora seja um avanço com
relação à legislação existente, elas são
ainda muito tímidas e não estão amadurecidas o bastante para reﬂetir os
reais interesses da sociedade brasileira.
Só para citar um exemplo, a adoção de
listas para eleição de representantes,
como é proposto na reforma em discussão, pressupõe a existência de partidos
fortes, o que evidentemente não é o
caso brasileiro.
Há porém avanços. A proposta
de ﬁ nanciamento público das campanhas, a adoção de regras claras e
igualitárias para realização da propaganda eleitoral são exemplos do
quanto é possível melhorar e tornar
mais democráticas as regras da disputa eleitoral”.
Deputada Maninha, PSOL-DF

P ARL AM ENTAR

A Comissão de Educação (CE) da Câmara dos Deputados aprovou dia 7/12, por unanimidade, parecer da deputada Elani Carvalho Costa (PTB-RJ) pela aprovação do Projeto
de Lei 5429/2005 que institui do Dia Nacional do Fonoaudiólogo, apresentado no ano
passado pelo senador João Ribeiro (PL-TO).
Segundo Micheline Reinaldi, assessora da diretoria do CFFa, para o Dia do Fonoaudiólogo ser ﬁnalmente determinado por lei, falta apenas a análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Sendo aprovado na CCJC, o projeto de lei vai à
sanção presidencial.
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LINGUAGEM E PROCE

criança que está no mundo da lua,
distraída e desatenta, parecendo ter
alterações de memória. Este quadro
que parece comum para pais de crianças e
adolescentes pode representar uma alteração
no processamento auditivo, o que causa problemas de audição e linguagem. As alterações mais comuns em crianças e adultos são
a dificuldade de escuta em ambiente ruidoso
e a compreensão de informações exclusivamente auditivas.
De modo geral, as alterações fonoaudiológicas encontradas quando a avaliação do
processamento está alterada são na comunicação oral trocas relacionadas a fonemas semelhantes acusticamente, como /s/ e ou /r/
e /l/, por exemplo. Na comunicação escrita
trocas semelhantes podem ocorrer e outras
relacionadas às características acústicas da
fala como duração, freqüência e intensidade,
como os grafemas que representam os fonemas opostos pelo traço de sonoridade.
O que acontece com a cabeça dessas
pessoas? O processamento auditivo inclui
funções neuropsicológicas como atenção,
memória e cognição. “Para processarmos a
informação auditiva é necessário atentar ao
som e, da mesma forma, os estímulos para
serem organizados e classificados precisam
ser retidos”, explica a fonoaudióloga Mari
Ivone Lanfredi Misorelli (CRFa 2316/SP)
Após a análise do estímulo acústico pelos
órgãos periféricos da audição, o estímulo
auditivo necessita ser filtrado, analisado, integrado com outras entradas sensoriais entre muitos outros mecanismos e habilidades
auditivas. A avaliação do processamento auditivo é importante para determinar o quanto
as alterações da comunicação oral e escrita
estão relacionadas a questões auditivas.
Para que serve a avaliação - A doutora
em Ciências pela Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Ana Maria Maaz
Acosta Alvarez (CRFa 6189/SP), realiza há
mais de 15 anos pesquisas sobre audição,
atenção e memória, que foi tema de sua tese
de doutorado. Segundo a doutora, o ato de
ouvir começa com a detecção periférica de
um estímulo acústico. A partir disso, são necessários processos cognitivos e neurofisiológicos para que ocorra um processamento
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acurado da informação auditiva. Processamento Auditivo (PA), então, pode ser definido como um conjunto de habilidades específicas das quais o indivíduo depende para
dar significado ao que ouve. É uma atividade
mental, isto é, uma função cerebral e, assim
sendo, não pode ser visto e estudado como
um fenômeno unitário, mas sim como uma
resposta multidimensional aos estímulos recebidos por meio do sentido da audição.
A função auditiva é mediada pela ação
do sistema auditivo central, cujo funcionamento, assimilando grupos de informação e
analisando suas igualdades e diferenças, é
decisivo para os processos perceptuais auditivos. Esses processos ocorrem nos centros
auditivos, localizados no tronco encefálico
e no cérebro, e podem ser subdivididos nas
seguintes áreas gerais: atenção, envolvendo
habilidades relacionadas à maneira pela qual
o indivíduo atenta à fala e aos sons do seu
próprio ambiente; discriminação, envolvendo
habilidades relacionadas à capacidade de
distinguir características diferenciais entre os
sons; associação, envolvendo habilidades relacionadas à capacidade de estabelecer uma
correspondência entre o estímulo sonoro recebido e outras informações já armazenadas
de acordo com as regras da língua; integração, envolvendo habilidades relacionadas à
união de informações auditivas a informações
de diferentes modalidades sensoriais; prosódia, envolvendo habilidades relacionadas à
associação e interpretação dos padrões supra-segmentais, não-verbais, da mensagem

Caroline Pomares Peroni

Ana Maria Maaz A. Alvarez

recebida, como ritmo, entonação, ênfase e
contexto; e organização da resposta, envolvendo um conjunto de habilidades de seriação, organização e evocação das informações
auditivas recebidas para o planejamento e
emissão de respostas.
“Tenho observado na prática clínica que a
escolha dos testes usados na avaliação do PA
varia entre os audiologistas, mas parece haver
consenso de que uma bateria de testes comportamentais deva incluir os seguintes procedimentos: anamnese detalhada; avaliação da
função auditiva periférica; tarefas monoaurais
de baixa redundância; tarefas de interação binaural; tarefas de escuta dicótica e tarefas de
processamento temporal”, explica Ana.
Terapia - Ana trabalha com a teoria de
que existe diferença entre terapia e reabilitação
fonoaudiológica. Segundo a fonoaudióloga, a
terapia sempre é remediativa e pode ter como
finalidade a habilitação – para desenvolver
uso, habilidade e função – e a reabilitação –
para promover o uso funcional das habilidades
perdidas por ocasião do evento de uma lesão.
Caroline Pomares Peroni (CRFa 6684/GO)
é mestre em Fonoaudiologia pela PUC-SP e
responsável pela Avaliação Comportamental
do Processamento Auditivo no Centro Brasileiro da Audição e do Equilíbrio, localizado
em Goiânia. Para ela, alguns autores propõem
terapias auditivas específicas aos transtornos
do processamento auditivo. “De forma sucinta, contamos com a terapia auditiva formal
realizada em cabina acústica e a terapia enfocando as habilidades auditivas encontradas
alteradas na avaliação, em consultório. A te-

C APA

SSAMENTO AUDITIVO

Márcia Monfroni

rapia formal realizada em cabina acústica é
geralmente realizada por um fonoaudiólogo
da área da audiologia e tem como objetivo
treinar as habilidades auditivas, em especial
de figura-fundo, fechamento auditivo e memória, pode auxiliar na terapia fonoaudiológica e é indicada a pacientes com transtornos de processamento auditivo, confirmado
mediante de testes especiais, principalmente
aqueles com queixas importantes de compreensão de fala na presença de mensagem
competitiva. A terapia realizada em consultório é mais abrangente, permite ao fonoaudiólogo trabalhar as habilidades auditivas
alteradas e as possíveis dificuldades fonoaudiológicas encontradas. É importante salientar que a participação da família e da escola
são de grande valia no processo terapêutico,
seja pelas modificações físicas no ambiente
de estudo, ensino ou atitudes específicas dos
pais e professores em lidar com essas crianças em casa e na escola”, avalia.
Já a fonoaudióloga Márcia Monfroni
(CRFa 6338/SC), com Aperfeiçoamento em
Linguagem e em Neuroaudiologia, fundamenta sua atuação terapêutica na teoria de que a
reabilitação fonoaudiológica dos transtornos
do processamento auditivo deve basear-se
nas necessidades individuais e no déficit
específico que o indivíduo apresenta, cuja
classificação varia segundo os autores. Márcia adota a descrita por Bellis (1996, 2002,
2003) e Ferre (1997), que classificam estes
déficits, de acordo com as habilidades auditivas prejudicadas, em déficit de decodificação
auditiva, de integração inter-hemisférica, de

prosódia, de associação auditivo-lingüística e
de organização de saída, cada déficit gerando
dificuldades específicas e, portanto, necessitando de intervenções diferenciadas. “Os
autores alertam e minha experiência confirma
que temos de estar atentos também às seqüelas educacionais, comunicativas e socioculturais, que determinam o impacto que
o déficit está causando na vida diária deste
indivíduo. De uma maneira geral, são três
os aspectos principais de intervenção nos
transtornos do PA: modificações ambientais,
estratégias compensatórias e intervenção direta. É importante destacar que estes três aspectos devem ser vistos como um tripé, onde
se um dos pés faltar, o tripé não se sustenta”,
explica, baseando-se em afirmações da autora Jeanane Ferre (1997).
A fonoaudióloga e doutora em Neurociências e Comportamento pelo IPUSP-SP,
Sheila Balen (CRFa 5670/SC), acredita que
o distúrbio do processamento auditivo (DPA)
não é necessariamente um distúrbio de linguagem, pois depende do nível e o tipo de
alteração do processamento auditivo. “No
entanto, pode-se questionar se o distúrbio
do processamento auditivo é realmente uma
patologia ou um sintoma/ manifestação presente em outros distúrbios.
Há a presença de distúrbios de processamento auditivo em alguns indivíduos com
Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Síndrome de Asperger, Dislexia, entre
outros. No entanto, a presença do DPA não
significa dizer que estes transtornos foram
causados pelo DPA, pois o DPA pode ser secundário a estes transtornos.

Quais as alterações
mais comuns em
crianças ou adultos
com alteração de PA?
• Memorizar informações
recebidas auditivamente;
• Dificuldade com relação
à localização sonora e discriminação auditiva;
• Alterações quanto à habilidade de fechamento auditivo, ou seja, em compreender a
mensagem quando parte dela foi
perdida;
• Dificuldades com ordenação temporal;
• Alterações no que diz respeito à atenção seletiva, isto é,
manter atenção a uma informação na presença de outras;
• Desatenção, dificuldade
em compreender na presença de
mensagem competitiva ou ruído;
• Alterações nas tarefas de
consciência fonológica;
• Dificuldades em compreender conceitos verbais e associá-los a conceitos visuais e/ou
idéias abstratas;
• Dificuldade na compreensão de piadas, palavras com
duplo sentido, entre outras.

Fonte: Caroline Pomares Peroni

Sheila Balen
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C APA
Cuidado com a palavra não. A frase que contém não, para ser compreendida, traz à mente o que está junto com ela. O não
existe apenas na linguagem e não na experiência. Por exemplo: pense em “não”... Não vem nada à mente. Agora, vou lhe pedir
não pense na cor vermelha... Eu pedi para você não pensar na cor vermelha e você pensou. Procure falar no positivo, o que
você quer e não o que você não quer”.
Do texto As palavras têm poder, do Dr.Jairo Mancilha,
Ph.D/ Neurolinguística, cardiologista e psiquiatra

Portaria
Auditiva
Portariade
de Saúde
Saúde Auditiva
Apesar de passos lentos, o Brasil vem dando importantes sinais
de amadurecimento no atendimento ao deficiente auditivo. Segundo
Ângela Ribas, a série de portarias que o ministério da Saúde lançou
em 2004 tem por objetivo melhorar o atendimento ao deficiente
auditivo, desde a hora que ele é diagnosticado como portador de
deficiência auditiva até a colocação do aparelho e a reabilitação.
Portanto, estão sendo credenciados centros de referência no Brasil
inteiro para atendimento desta população. Estes centros de referência devem ter uma equipe mínima de fonoaudiólogos, composta por
aproximadamente seis profissionais. “Acreditamos que haverá uma
demanda muito grande no mercado de trabalho para contratação de
profissionais para ocupação destes espaços nos centros de referência”, explica Ângela.

AtoAtoPsicológico
Psicológico
urante o XIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, as fonoaudiólogas Letícia Mansur e Érica Couto denunciaram a
existência de um “ato psicológico”. A informação foi descoberta quando Letícia contatou a Casa do Psicólogo para publicar o
Teste de Boston, no qual vinha trabalhando há aproximadamente 10
anos. Na ocasião, a responsável pela editora informou-a que era um
teste psicológico e que, portanto, deveria ser utilizado no âmbito
da prática desses profissionais. A fonoaudióloga questionou essa
definição de atribuições e uso de instrumentos e foi respondida que
a determinação era do Conselho de Psicologia, e que o ato psicológico estava próximo de ser publicado como medida de proteção
da categoria em relação ao ato médico. “O critério para a definição
de competências para a aplicação é de ser um teste cognitivo, já
que cognição é da alçada do psicólogo”, denunciou Letícia. O CFFa
avalia que essa é uma posição de reserva de mercado. O conselho
analisa essa denúncia.

D
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Ao avaliar um indivíduo com sinais de
DPA ou mesmo ao ler o laudo de uma avaliação do processamento auditivo deve se ter
cautela, pois se está avaliando um sistema
em funcionamento e não estruturas orgânicas
estáticas e, portanto, o desempenho do sujeito pode ter influências de outros aspectos até
mesmo do momento, hora e dia da avaliação.
Cabe também salientar que o diagnóstico do
DPA não exclui os outros diagnósticos, pois
existem muitas comorbidades. Assim, uma
equipe multidisciplinar, audiologistas e fonoterapeutas devem ter uma visão holística
sobre o sujeito que está a sua frente, pois
nem sempre a conduta após a avaliação do
processamento auditivo será a reabilitação
fonoaudiológica.
Sheila se questiona e ensina. “Quantas
vezes não percebi possibilidade de pequenas
alterações neurológicas ou psíquicas que necessitavam de avaliação médica? Com certeza isso pode ter ocorrido e ainda ocorrer na
minha vida profissional, mas a experiência vai
delineando mais informações e alertas para
que realmente possamos auxiliar crianças e
adultos com DPA e outros distúrbios que geram efeitos na comunicação. O importante é
continuar a pesquisar e procurar diferenciar estes distúrbios em avaliações muldisciplinares”.

N.R. As respostas
da doutora Ana Alvarez foram baseadas
em publicações feitas
com as fonoaudiólogas Maura Sanchez,
Mari Ivone Misorelli,
Elena Zaidan e Sheila
Balen. Ana fez questão de registrar seu
agradecimento a essas profissionais.

CAPA

F O N O

ON-L I NE
Fga Mara Ligia C. Daher Piccarone
CRF 4703/SP

PROCESSAMENTO
AUDITIVO NA INTERNET
Redefinindo os distúrbios do processamento auditivo é o nome do artigo, o primeiro de uma série de três,
onde a audiologista Teri Bellis coloca
que permanece a questão sobre as
diferenças entre distúrbio do processamento auditivo e distúrbio na linguagem receptiva. http://www.asha.
org/about/publications/leader-online/
archives/2004/040330/f040330b.htm.
A perspectiva do especialista em
linguagem Gail Richard, está em http://
www.asha.org/about/publications/leader-online/archives/2004/040330/
f040330b2.htm.
Neste artigo, o segundo da trilogia,
o autor coloca aspectos como: para
responder ao teste de processamento
é necessário conhecimento de linguagem, abordando também características do sinal acústico, sua manipulação
e interpretação.
Finalmente, no terceiro, Priscilla
Douglas, também audiologista, relata uma avaliação de processamento
com queixa bem específica. http://
www.asha.org/about/publications/leader-online/archives/2004/040330/
f040330b3.htm.
Em http://www.fonoaudiologia.org.

br/REVISTA/vol-4-1/materia3-1.htm,
há um artigo intitulado Processamento Auditivo: estudo comparativo entre
crianças com respiração oral e crianças com respiração nasal. Na pesquisa
o teste utilizado foi o SSW.
Artigo da professora Fátima Branco-Barreiro em http://www.fonoesaude.org/pa.htm e também os Perfis do
PA: http://www.fonoesaude.org/perfis_pa.htm Monografia apresentada no
curso de Audiologia do CEFAC:
Distúrbios de Aprendizagem X
Distúrbios do Processamento Auditivo
http://www.cefac.br/library/teses/b77
ba03c2e825c6197535121ce1fc3ca.
pdf#search=’processamento%20au
ditivo’.
No sítio do Instituto Nacional de
Surdez e outros distúrbios de linguagem dos EUA, um artigo bem extenso
sobre desordens do processamento:
http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/auditory.asp
Outro artigo: Report of the Consensus Conference on the Diagnosis
of Auditory Processing Disorders in
School-Aged Children, publicado no
Jornal Americano da Academia de
Audiologia, http://www.audiology.org/

professional/jaaa/11-9p467.pdf
Não deixem de ler, embora seja um
resumo de palestra dos fonoaudiólogos
Jodell Newman-Ryan e Dr Alan Kamhi,
CASES OF AUDITORY PROCESSING
DISORDERS: Sudden Epidemic, MisDiagnosis, or Good Meme? contém
informações sobre diagnóstico e colocações importantes como: déficits de
processamento em crianças com distúrbios de linguagem e aprendizagem
são de natureza auditiva? http://www.
asha.org/NR/rdonlyres/8CC70ECCB43F-4408-A5F1-5784D0A8828E/0/
633Handout.doc
Quem quiser participar de uma
lista de discussão deve inscreve-se
primeiro. CAPD@MAELSTROM.STJOHNS.EDU é um fórum sobre distúrbios
do processamento Para a inscrição
mandar mensagem para listserv@maelstrom.stjohns.edu , no corpo da mensagem escreva:
subscribe capd firstname
lastname . Quem gerencia
a lista é Jay R. Lucker.
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C O NGRES S O

SUCESSO NO XIII

MESA DOS
CONGRESSO B
Mesa de abertura

C

lassiﬁcação de Procedimentos
Fonoaudiológicos: parâmetros de tratamento. Esse foi o
tema da mesa dos conselhos realizada
durante o XIII Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia, no período de 27 a 30
de setembro.
A mesa trouxe importantes informações para os fonoaudiólogos, especialmente sobre a Classiﬁcação Brasileira de Procedimentos Fonoaudiológicos.
A fonoaudióloga Maria Thereza Rezende, presidente do CFFa, apresentou aos
fonoaudiólogos a classiﬁcação que foi
discutida por vários meses nas comissões de saúde dos conselhos regionais
e federal e em consulta pública no sítio
do CFFa. Já a fonoaudióloga Sandra
Murat Paiva dos Santos, presidente
do Sindicato dos Fonoaudiólogos da
Baixada Santista e região, aproveitou
a oportunidade para contextualizar a
inserção do fonoaudiólogo e suas relações na assistência pública de saúde,
com enfoque no Sistema Único de Saúde (SUS), e também no âmbito privado,
abordando as formas de contratação
por planos e seguros de saúde e a negociação destes contratos.
Sandra ainda destacou que, no
âmbito público de assistência à saúde,
a dotação de recursos destinados aos
investimentos na contratação de pro-
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ﬁssionais fonoaudiólogos e a formulação de políticas de saúde que incluam
ações fonoaudiológicas encontram-se
prejudicadas pelo desconhecimento da
extensão das possibilidades de atuação
e de parametrização das atividades.
A fonoaudióloga aponta, como um
dos caminhos para a reversão desse
quadro, a adoção da sistematização
de informações que pode contribuir
para a construção de indicadores que
permitam avaliar a saúde, subsidiar o
planejamento, acompanhar e avaliar os
serviços prestados, e favorecer as políticas nacionais de saúde que efetivamente
incluam as ações do fonoaudiólogo.
Além das considerações frente ao
SUS, Sandra discutiu com os presentes
a assistência médica supletiva - os sistemas privados de medicina supletiva são aqueles
que desempenham funções de prestação de
serviços de saúde não
remuneradas pelo setor
público. Destacou que,
atualmente, o mercado
brasileiro privado de
atendimento à saúde
movimenta, em média,
US$ 15 bilhões por ano,
abrangendo quatro espécies de organizações

da medicina privada: medicina de
grupo, cooperativas médicas, planos
de saúde de empresas (auto-gestão) e seguros de saúde privados.
“ O c a m i n h o p a r a a i n c l u s ã o do
fonoaudiólogo na saúde supletiva é
a inserção de nossas atividades no Rol
de Procedimentos da ANS, que regula
a assistência suplementar, assim como
a adoção efetiva da classiﬁcação dos
procedimentos e a parametrização do
tratamento, apontados por nós, proﬁssionais que os executam, assegurando a
relevância e a qualidade da assistência
prestada”, explica Sandra.
Inserção da Fonoaudiologia – Para
fechar a mesa, Maria Thereza deu destaque para a importância da Fonoaudiologia e da saúde pública, a inserção
Mesa dos conselhos

C ON GRES S O

CONSELHOS

BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA
do fonoaudiólogo no Sistema Único de
Saúde (SUS), na Agência Nacional de
Saúde (ANS) e no Mercosul. A presidente do conselho falou da importância da
Classiﬁcação Brasileira de Procedimentos Fonoaudiológicos e do trabalho dos
sindicatos com a inclusão dos valores
dos procedimentos no documento. Uma
das ações da mesa e dos participantes
foi a solicitação de auxílio das fonoaudiólogas do Ministério da Saúde,
Elaine e Lúcia, que estão trabalhando
na revisão da tabela de procedimentos
do ministério.
O CFFa encaminhou o documento
apresentado no congresso para a Agência Nacional de Saúde para inserção de
procedimentos e aguarda parecer.

Auditoria
contratos
Auditoria e
e contratos
• Agrega o princípio da transparência
ao tipo e custos dos serviços utilizados,
favorecendo melhor relacionamento entre
prestador e consumidor;

A PRESIDENTE DO CFFA, MARIA THEREZA
REZENDE, APRESENTOU NA MESA DOS CONSELHOS
A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE PROCEDIMENTOS
FONOAUDIOLÓGICOS (CBPF) E A FONOAUDIÓLOGA
SANDRA MURAT FALOU SOBRE A LIGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO COM AS NORMAS DE CONTRATAÇÃO E DA
IMPORTÂNCIA DE COMO OS PROFISSIONAIS DEVEM
ESTABELECER SEUS VÍNCULOS ATRAVÉS DE CONTRATOS E AUDITORIAS. CONFIRA AS DICAS:

• Nas relações de trabalho, o que ﬁca
estabelecido entre as partes deve estar
fundamentado em contratos formais de
prestação de serviços, onde criteriosamente
estejam descritos os compromissos relativos
aos procedimentos colocados à disposição
dos usuários, o tipo-padrão de relatório, o
ﬂuxograma de atendimento e os referenciais
de remuneração utilizados nos custos dos
serviços oferecidos;

• Auditoria implica na avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada, através da análise dos prontuários ou
relatórios e veriﬁcação da compatibilidade
entre procedimento e pagamento cobrado/
efetuado (Conformidade);

• Contrato é acordo de vontades de
duas ou mais pessoas, para criar, modiﬁcar
ou extinguir, entre si, uma relação de direito;
concretiza-se quando os contratantes, reciprocamente, ou um deles, assume a obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa;

• Deve ser preferencialmente preventiva, possibilitando orientar os proﬁssionais,
em uma linguagem única e acessível, quanto
à importância de assistir o paciente com qualidade, economia e redução de custos;

• Como um dos requisitos fundamentais
deve ter sua forma prescrita e não proibida por lei.

CFFA NO PRÉ-CONGRESSO

COORDENADORES DE ESPECIALIZAÇÃO REÚNEM-SE EM SANTOS
Fonoaudióloga Dra. Mara Behlau
Fonoaudióloga Ms. Angela Ribas

N

o XIII Congresso Brasileiro
de Fonoaudiologia, promovido pela Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia - SBFa,
mais de 30 coordenadores dos Cursos
de Especialização no Brasil reuniramse para discussão de assuntos gerais.
Compuseram a mesa de coordenação
dos trabalhos as fonoaudiólogas Ângela Ribas, representando o CFFa;
Mara Behlau, representando os cursos
sediados fora de IES; Ruth Paladino,
pelos cursos sediados em IES privados
e Patrícia Abreu, pelos cursos sediados
em IES da rede de ensino público.
Os principais tópicos discutidos foram:
• Carga horária requerida pelo CFFa
superior à exigida pelo MEC, o que traz
limitações econômicas para algumas
instituições, mas é considerado pelo
CFFa ponto essencial na qualidade da
formação proﬁssional do especialista;

• Necessidade do coordenador do
curso de especialização ser fonoaudiólogo com título de especialização na
área de concentração do curso, considerada condição importante para garantir
o perﬁl do próprio curso, embora se
compreenda que tal exigência esbarre
em limitações econômicas para algumas
instituições;
• Necessidade do curso de especialização, no ato da inscrição do aluno,
exigir a comprovação de sua inscrição
profissional no Conselho Regional,
tendo em vista a realização de aulas
práticas no decorrer do mesmo;
• Necessidade dos próprios cursos
de especialização informarem seus
alunos acerca da importância do
título de especialista que está sendo
outorgado pelo CFFa e sua validade perante concursos de qualquer natureza

em território brasileiro;
• Critérios para obtenção de título
de especialista por outras vias que não
por meio de curso de especialização
(mérito e currículo) e paridade no reconhecimento de títulos obtidos por instituições conveniadas ou não ao CFFa;
• Possibilidade de abertura de
novas áreas de especialização, o
que já está em discussão há muito
tempo no CFFa, embora se compreenda que a maior parte das
solicitações possa ser contemplada
dentro das áreas já estabelecidas
(audição, linguagem, motricidade oral
e voz), deﬁnindo-se a ênfase do curso
(ex: especialização em motricidade oral
– com ênfase em disfagia) tendo em
vista que os cursos de especialização
ofertados por diferentes instituições
têm personalidade própria.
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C O NGRES S O

REUNIÃO DOS DOCENTES

Fonoaudióloga Silvia Ramos

D

urante o XIII Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia o
CFFa foi representado pelas
conselheiras Angela Ribas e
Silvia M. Ramos (Comissão de
Educação-CFFa) na reunião de
docentes, onde foram discutidos os seguintes assuntos: criação da Associação Brasileira
de Ensino de Fonoaudiologia
– ABENFONO; indicadores de
avaliação de cursos de gradu-

“
“

ação em saúde/Fonoaudiologia
pela comissão de especialistas
do INEP; Avaliação do ENADE
e Perspectivas de implantação
de projetos com financiamento do Ministério da Saúde. O
fonoaudiólogo Fábio Lessa
fez uma importante apresentação mostrando que é viável
a obtenção de verbas para implantação de projetos se forem
bem descritos pelas IES para o
Ministério da Saúde.

Reunião dos coordenadores de curso de graduação e especialização
Coordenadores, participem do fórum de discussão
dia 10 de março de 2006, na
sede do CEV, em São Paulo.
Será discutida a pauta: formação do fonoaudiólogo
especialista, critérios de
abertura de cursos, emissão de títulos e revalidação
dos títulos já obtidos.

Em
Empalavras
palavras

A mesa foi um sucesso. A Fonoaudiologia pôde se informar e
contribuir com um documento que está diretamente
ligado com o seu dia-a-dia. Vencemos mais
uma etapa ao aproximar os conselhos de classe

”

Maria Thereza Rezende, presidente do CFFa

O manual de orientações básicas ao fonoaudiólogo e
aos estudantes contém orientações básicas da atuação fonoaudiológica,
desde as questões administrativas até questões
legais. Durante o evento, verificou-se que os fonoaudiólogos buscaram
muitas informações e orientações no estande do conselho. Os
fonoaudiólogos procuram o estande do conselho com uma atitude crítica,
amadurecida e politizada, realmente
em busca de soluções para resolver problemas referentes à atuação
profissional. Essa é uma avaliação que o congresso
foi extremamente positivo

”

Simone Teixeira, presidente do CRFa 7ª Região

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

D O

F ONO AU D I Ó L O GO

PARABÉNS, FONOAUDIÓLOGO!

Mais uma data para lembrar as conquistas alcançadas e planejar as próximas vitórias. Conﬁra
o depoimento de quem tem a Fonoaudiologia presente em sua vida.
“A Fonoaudiologia esteve presente em dois momentos de minha vida. O primeiro foi no início de minha carreira
como atriz, aos 21 anos, quando tive um calo nas cordas vocais. A fonoaudióloga Glorinha Beutimuller acompanhou
meu tratamento e ultrapassou os limites da Fonoaudiologia, pois na época estava fazendo uma peça teatral e a Glorinha ajudou-me a compreender o texto, me passando vários toques e orientações. O segundo momento foi há dois
anos, quando tive um cisto benigno e fui acompanhada pela fonoaudióloga Jaqueline Priston. Desde então, ela está
comigo, inclusive ajudou-me na composição de minha última personagem, a Maria Elis da novela América, ultrapassando novamente o limite da Fonoaudiologia, pois como interpretava uma garota do interior de São Paulo, a Jaqueline
auxiliou-me a conseguir um sotaque suave e me enriqueceu com a cultura da região.
Hoje, posso dizer que a cada trabalho buscarei auxílio fonoaudiológico e, claro, da Jaqueline Priston, pois quero
seu acompanhamento pelo resto de minha vida. Além disso, quero que a Glorinha saiba que tudo que conquistei devo a
ela, pois me ajudou a ser uma boa atriz”.
Silvia Buarque de Holanda, atriz
Há cinco anos, no início da minha carreira como cantora, tive o primeiro contato com a Fonoaudiologia. Procurei
compreender como funcionavam as cordas vocais para obter um melhor aproveitamento da minha voz. O maior aprendizado foi aprender a tirar o melhor proveito do canto, sem desgastar as cordas vocais.
Wanessa Camargo, cantora
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C F F A

EM

AÇÃO

FONOAUDIÓLOGOS EXCLUÍDOS

A

DE CONCURSOS PÚBLICOS

Fonoaudiologia não está incluída no
não enviaram ao Ministério da Saúde a
concurso público para os hospitais
necessidade do fonoaudiólogo em seu
federais do Ministério da Saúde do
quadro. “Para continuarmos a batalha é
Rio de Janeiro que abrirá 3.490 vagas.
fundamental sabermos quantos fonoaudiMaria Thereza Rezende, presidente do
ólogos trabalham nesses hospitais fedeCFFa, e Talita Freitas Leite, assessora das
rais e com que tipo de contrato”, explicou
comissões do conselho, participaram de
Maria Thereza. O conselho regional se
reunião dia 7/10
comprometeu a conno Ministério do
tatar os diretores dos
O CFFa, em conjunto com os
Planejamento, Orhospitais e o Ministério
regionais, encaminhará uma
çamento e Gestão
Público do RJ para demoção ao Ministério Público
para contestar o
nunciar o fato. O CFFa,
Federal com cópia aos Ministérios em conjunto com os
edital n°001/2005/
da Saúde e do Planejamento
SE/MS que excluiu
regionais, encaminhará
os fonoaudiólogos.
uma moção ao Minisdenunciando a exclusão da
A nota técnica do
tério Público Federal
Fonoaudiologia no concurso
Ministério da Saúcom cópia aos Minisde enviada ao Mitérios da Saúde e do
nistério do Planejamento e à Câmara dos
Planejamento denunciando a exclusão da
Deputados que incluía a Fonoaudiologia e
Fonoaudiologia no concurso, impedindo
demais profissões não alcançou êxito. O
dessa forma que a sociedade receba asCFFa solicitou agilidade na avaliação e
sistência terapêutica integral, que é uma
inclusão. O assunto também foi discutido
ação do SUS garantida no Art. 6° da Lei
na pauta da Reunião Interconselhos de di8.080/90 da Constituição.
retoria no CFFa, realizada no dia 29/10 a
URGENTE: Fonoaudiólogos do Rio
pedido do CRFa 1ª Região. Foi solicitado
de Janeiro que trabalham em um desses
que tanto o CRFa 1ª Região como o sinhospitais cariocas que abriram vaga para o
concurso federal entrem em contato com
dicato do estado do RJ (SINFERJ) verifio CRFa 1º Região ou com o CFFa.
quem por que os diretores dos hospitais

REVISTA FONOAUDIOLOGIA BRASIL
O CFFa está investindo na qualidade
“O acesso ficou mais democrático e
técnico-científica da Revista Fonoaudiolopossibilita uma divulgação mais ampla
gia Brasil, na busca pela sua indexação, ou
por estarmos na rede mundial de comseja, registro em órgão de controle habiliputadores”, explica a fonoaudióloga e Dra.
tado para classificar
Bianca Simone Zeigelboim,
e dar notas às pueditora chefe da revista.
blicações. A revista Em 2006, o CFFa lançará um
Em 2006, o CFFa lanainda não é indexada,
çará um CD com as quatro
mas já tem garantida CD com as quatro edições onedições on-line da revista
qualificação no índi- line da revista deste ano, no
deste ano, no qual o fonoce de classificação qual o fonoaudiólogo poderá
audiólogo poderá ter acesda Coordenação de
so aos artigos originais
ter acesso aos artigos
Aperfeiçoamento de
publicados.
Pessoal de Nível SuParticipe você também
originais publicados
perior (CAPES), do Mideste projeto, encaminhe
nistério da Educação.
seus artigos, resenhas, esA revista ganhou versão eletrônica
tudos de casos para publicação. Sua
para facilitar o acesso dos fonoaudiólocontribuição é importante para a consgos à pesquisa de pessoas interessadas
trução de uma Fonoaudiologia cada vez
em áreas de estudo da Fonoaudiologia.
mais forte.
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C F F A

EM

AÇ ÃO

JUIZ DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO CFFA

O

8º Colegiado do CFFa ganhou parecer
favorável em ação ordinária ajuizada
pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, que pedia a nulidade das Resoluções do CFFa nºs 259/2000, 260/2000 e
246/2001. A sentença foi dada pelo juiz federal Marcio Luiz Coelho de Freitas, da 20ª Vara
Federal do Distrito Federal.
Segundo o texto “Desse modo, é legal
resolução que estabelece procedimentos para
a prática profissional, desde que se lhe subentenda, por interpretação conforme à lei,
que as atribuições ali previstas devem estar
efetivamente relacionadas e circunscritas à
área de Fonoaudiologia. Tenho, assim, que a

solicitação de exames complementares, bem
como a emissão de diagnóstico, a indicação
de procedimentos ou estabelecimento de tratamento de disfunções são atribuições que
não interferem naquelas atribuições específicas dos médicos otorrinolaringologistas,
desde que sejam entendidas tão-somente
como formas de viabilizar o desenvolvimento
de trabalhos de prevenção, avaliação e terapia
fonoaudiológicas na área da comunicação oral
e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.
Releva notar, por fim, que na hipótese dos
autos cuida-se de processo que tem por objetivo as resoluções abstratamente considera-

ELEIÇÕES NOS CONSELHOS
REGIONAIS
A partir de novembro do próximo ano começa o processo de
eleições nos conselhos regionais
e no conselho federal. A posse
dos futuros colegiados acontecerá em abril de 2007. Em 2006
será o ano em que os conselhos
regionais terão que sensibilizar
os fonoaudiólogos para que eles
possam se organizar para compor
suas chapas e participarem do processo eleitoral. As eleições se dão
por meio do voto direto, ou seja,
todos os fonoaudiólogos recebem
as chapas que estão escritas e concorrendo aos regionais, além de
receber as cédulas de voto na sua
residência. O voto é obrigatório. O
Conselho Federal de Fonoaudiologia
(CFFa) convoca os fonoaudiólogos

a visitarem os sites dos conselhos
regionais, assim como o site do
Conselho Federal www.fonoaudiologia.org.br, onde está disposto o
regimento eleitoral, que fala sobre todo este processo eleitoral e
as resoluções 241 e 242 que falará
sobre as eleições dos Conselhos
Regionais e do Conselho Federal
respectivamente.

Mobilizem-se!
Formem a sua chapa!
A sua contribuição é
bem-vinda para a
Fonoaudiologia

das, de sorte que em havendo possibilidade
interpretação conforme, não me parece possível declarar-se a nulidade de
tais resoluções. Com efeito,
não nos autos qualquer
indicação no sentido de
que a interpretação dada
pelo Réu às resoluções
guerreadas refoge aos
limites legais, de
sorte que não
resta alternativa senão julgar
improcedente
o pedido”.

PERÍCIA

O CFFa está discutindo a inclusão da
Fonoaudiologia nas categorias funcionais
que concorrem à carreira de perito criminal em fonética forense. Recentemente, foi
realizada reunião na Associação Nacional
de Peritos Criminais Federais (APCF). A
associação informou à Talita Freitas Leite, assessora das comissões do CFFa,
que existe uma regulamentação sobre
o ingresso nas categorias funcionais da
carreira de perito da Polícia Federal. O
Decreto n° 5116/04 estabelece a existência de 31 cursos superiores que podem
concorrer no concurso público na área. A
Fonoaudiologia não está inclusa. O CFFa
encaminhou ofício solicitando o apoio
da APCF para a inserção do profissional
fonoaudiólogo nesse quadro. No Instituto
Nacional de Criminalística (INC) também
foi discutida a inclusão da Fonoaudiologia
na carreira de perito. Foi relatada a possibilidade de abrir vagas para fonoaudiólogo
no próximo concurso público. Para isso é
preciso alterar o decreto, que está sendo
avaliado pelo Conselho Federal.
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D ES TAQ U E

IV E V INTERSINDICAL

“GAGUEIRA NÃO
TEM GRAÇA. TEM
TRATAMENTO”
Esse foi o título da campanha idealizada pela Associação Brasileira de Gagueira
(Abra Gagueira), CEFAC, Hospital do Servidor Público Estadual e exibida em rede
nacional na TV Globo. No período de 17 a
22 de outubro de 2005 ocorreram mobilizações de fonoaudiólogos e pessoas com
gagueira em 16 estados brasileiros. A associação registrou aproximadamente 200
acessos diários ao sítio da entidade www.
abragagueira.org.br. Segundo Daniela Verônica Zackiewicz, vice-presidente da Abra
Gagueira, a mobilização foi muito positiva
e mostrou o trabalho que o fonoaudiólogo
desenvolve e que a gagueira tem tratamento. “A campanha favoreceu a procura.
Muitas pessoas entraram em contato com
a associação para buscar indicação de
fonoaudiólogos que trabalham com a gagueira”, comemora Daniela.
No site da entidade também é possível
encontrar 12 textos com respostas sobre os
diferentes tipos de tratamento da gagueira
e as perguntas respondidas pelos autores
durante um fórum on-line, realizado no período da campanha.
A Abra Gagueira pretende montar um
banco de dados com os fonoaudiólogos
que trabalham na área. Daniela faz um
convite aos fonoaudiólogos para que entrem em contato com a associação no email abragagueira@abragagueira.org.br e
informem onde estão localizados. “Também
é interessante que o fonoaudiólogo se ﬁlie
ao Comitê Nacional de Fluência da Fala,
da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.
Dessa forma, poderemos fazer um trabalho
muito mais amplo”, avalia.
Quem quiser assistir o ﬁlme da campanha pode enviar e-mail para Ignês Ribeiro
no endereço eletrônico ignes@uol.com.br.
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Dia 27/9 foi realizada a IV Reunião Intersindical. O evento ocorreu na sede do
Sindicato dos Fonoaudiólogos da Baixada
Santista, Litoral Norte e Sul e Vale do Ribeira
(Sindfonosantista), em Santos, e contou com
a presença do sindicato dos estados de São
Paulo (Sinfesp), Rio de Janeiro (Sinferj), Ceará (Sindfono) e Minas Gerais (Sinfemg). Entre as demandas, o grupo levantou e atualizou
dados dos sindicatos; discutiu e deliberou
o posicionamento das entidades sindicais
frente à proposta do CFFa de elaborar a Classificação Brasileira de Procedimentos Fonoaudiológicos e Parâmetros de Tratamento e
a proposta de participação conjunta de conselhos, sociedade, academia e sindicatos na

estruturação final da classificação; deliberou
sobre o panorama do mercado de prestação
de serviços em audiologia e comercialização
de aparelhos; atualização e repasse de informes sobre a participação da representação
sindical nas reuniões do Mercosul; informes
sobre a Reforma Sindical e a mobilização
contra o ato médico.
A V Intersindical ocorreu em Brasília no
dia 29/10, juntamente com a II Reunião Interconselhos de Diretoria, e contou com a
participação do Sindfono/Santista com Sandra Murat; Sindfono/CE com Hyrana Frota e
Danielle Levy; Sinfemg com Graziela Zanoni
de Andrade e o Sindfono/GO com Marilene
Neto Araújo.

CRESCE PARTICIPAÇÃO DE
FONOAUDIÓLOGOS NAS CONFERÊNCIAS
DE SAÚDE DO TRABALHADOR
Durante o mês de outubro aconteceram
as conferências estaduais de saúde do trabalhador. A participação dos fonoaudiólogos
tem crescido, mas ainda está distante do que
é esperado para garantir mais conquistas na
saúde pública que beneficiem o profissional
e a população com o atendimento qualificado
do fonoaudiólogo.
O Conselho Regional de Fonoaudiologia
2ª Região participou nos dias 29, 30 de setembro e 1 de outubro da III Conferência de
Saúde do Trabalhador do município de São
Paulo, tendo como representantes as fonoaudiólogas Cibele Siqueira e Claudia Pagotto
Cassavia. Entre as principais propostas aprovadas estão à inclusão do distúrbio da voz
relacionado ao trabalho no rol de doenças
relacionadas ao trabalho do INSS; inclusão
de outros profissionais de saúde na Comissão de Perícia da Previdência Social, para
avaliar recursos negados de nexos causais
relacionados ao trabalho; inclusão de reabilitação biopsicossocial, realizadas por equipes
multidisciplinares, nos centros de referência
em saúde do trabalhador; realização, pelo Ministério da Previdência Social, de concurso
público para profissionais de saúde peritos
da Previdência Social. Nos dias 14, 15 e 16
de outubro ocorreu a etapa estadual da conferência, que contou com a presença da fo-

noaudióloga Cibele Siqueira consolidando as
propostas já apresentadas, em nível estadual.
O CRFa 2ª Região garantiu uma vaga como
suplente para a conferência nacional.
O Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Ceará participou com uma vaga de
delegado da III Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador nos dias 6 a 8 de outubro,
representado pela fonoaudióloga Luiza Aline.
O CRFa 4ª Região participou ativamente da 3ª Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador - PE, cujo tema foi “Trabalhar
sim, adoecer não” que aconteceu no período
de 6 a 9 de outubro na cidade do Recife. A
fonoaudióloga Oilda Maria da Silva representou o conselho como delegada suplente do
Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco.
A fonoaudióloga participou das reuniões de
grupos de trabalho que aconteceram anteriormente para discutir propostas para a saúde do
trabalhador e da eleição de delegados para a
Conferência Nacional do Trabalhador.
Na etapa nacional, que aconteceu no período de 24 a 27 de novembro, o CFFa teve
direito a duas vagas de delegado e duas vagas
para observadores. Maria Thereza Rezende
foi uma das delegadas do CFFa. O CRFa 4ª
Região garantiu uma vaga para a conferência
nacional e foi representado pela conselheira
suplente do Ceará, Salete Fontenele.

M A RLY

B E Z Z E R A

CAN O N G I A

HO M ENAGEM

PIONEIRISMO
A

fonoaudióloga Marly Bezerra Canongia (CRFa 102/
RJ) começou sua carreira
como professora primária, especializada em deficiência auditiva, no Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES), no
Rio de Janeiro. A projeção do
seu trabalho conquistou admiradores e, quatro anos depois,
foi convidada para assumir um
cargo na Secretaria de Saúde do
Rio de Janeiro, onde ficou por
34 anos, até a aposentadoria.
Marly foi sempre uma batalhadora incansável pela Fonoaudiologia. Participou ativamente
do processo de reconhecimento da profissão. A força e a determinação são características
marcantes de sua personalidade. Mesmo com baixa remuneração, a fonoaudióloga investiu
na área e conseguiu custear os
estudos. Marly investiu sem
cessar em sua formação profissional, cultural e participou
de diferentes cursos, jornadas,
fóruns, congressos nos mais de
30 anos de trabalho.
Pioneira no mercado editorial fonoaudiológico, Marly
esbanja talento. Seus livros
têm um toque bem particular.
A fonoaudióloga produz os
textos e as ilustrações. Mais
uma habilidade: é desenhista especializada. O início foi
bem difícil. Na época em que
começou a lançar os primeiros
livros era praticamente impossível despertar o interesse das

editoras para a publicação de
seus trabalhos, já que a Fonoaudiologia era uma área nova.
Isso obrigou Marly a cuidar
das revisões de seus livros e
manuais e até mesmo financiá-los.
Seu primeiro livro foi lançado na década de 60. Vocabulário Ilustrado para Terapeutas se transformou em um
marco na história da Fonoaudiologia brasileira, por ser a
primeira produção literária na
área. Rapidamente tornou-se
um best-seller.
Canongia é a fonoaudióloga mais atuante no mercado
editorial. Os profissionais e
acadêmicos de Fonoaudiologia
não são os únicos a se beneficiarem com suas obras, muitas
delas foram destinadas aos pacientes.
Em agosto de 2005, relançou sua obra-prima Manual de
Terapia da Palavra pela editora
Revinter. A obra estava esgotada há 20 anos nas livrarias e
representa o resultado de vários
anos de trabalho terapêutico,
junto a pacientes portadores
de distúrbios da voz, fala, linguagem, audição, motricidade
orofacial e cervical. O livro une
teoria e prática em quase 900
páginas de texto e mais de três
mil ilustrações de autoria de
Marly. É uma obra de grande
relevância para a pesquisa de
profissionais e acadêmicos de
Fonoaudiologia.
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VOZ

EQUOTERAPIA I
Gostaria de parabenizar a matéria do Jornal do CFFa de julho/agosto/setembro sobre
a equoterapia. Realizo este trabalho desde
2003 em Juiz de Fora – MG, no Centro de
Equoterapia do Instituto Jesus, filiado a Ande
Brasil, e venho observando o grande avanço
da Fonoaudiologia dentro desse “novo” método terapêutico. São grandes os resultados
fonoaudiológicos e globais observados em
“praticantes” (pacientes) inseridos neste
trabalho. Fico feliz com a proporção em que
a equoterapia está, cada vez mais, fazendo
parte da nossa profissão.
Lidiane Mageste Stambassi,
fonoaudióloga, Juiz de Fora - MG

EQUOTERAPIA II
Recebi com grande prazer o último Jornal
do CFFa (nº 26) e com satisfação tomei conhecimento da matéria da capa, sobre Equoterapia. Uma matéria objetiva e completa, que
mostra claramente a importância da Fonoaudiologia na equipe interdisciplinar. Trabalho
com Equoterapia desde 1996 no estado do
Rio de Janeiro. Sou formada pela Ande e pósgraduada em Psicomotricidade. Dirijo o Centro de Equoterapia Pratique, fundado em

D O

L EI TO R

1998 em Niterói e mantenho o site www.
equoterapia.com.br, que é uma referência
para os que buscam informações na internet e que teve inclusive alguns artigos de
minha autoria referenciados na matéria.
Exatamente por esses motivos, fiquei um
pouco decepcionada pelo fato de não fazerem nenhuma menção ao livro, “A Psicomotricidade na Equoterapia”, lançado em maio
de 2004 pela Editora Idéias e Letras, de São
Paulo. Entre as poucas publicações que existem sobre o assunto, este é o único livro de
Equoterapia escrito por uma fonoaudióloga
no Brasil.
Todos sabem o quanto é difícil conseguir
espaço no difícil mercado editorial brasileiro,
principalmente em áreas com o público-alvo
reduzido. O apoio de publicações sérias,
como este jornal, é fundamental para o sucesso dessa empreitada, que é de interesse de
todos, profissionais e pacientes.

net de sítios úteis ao leitor. O espaço é
pequeno e a fonoaudióloga muitas vezes
não cita os autores. Envie seu livro para a
coluna “Na prateleira”. O Jornal do CFFa
está sempre aberto a críticas e sugestões
para melhorar cada dia mais um produto
que é seu, fonoaudiólogo.

EQUOTERAPIA III
Gostaria de parabenizar a matéria desta
edição sobre Equoterapia e agradecer nossa
presidente Maria Thereza Mendonça C. de Rezende por enfatizar nosso trabalho, realizado
nos municípios, sobre a atuação no SUS e
a prevenção em todas as áreas da Fonoaudiologia.
Salma Virgínia Lemos,
fonoaudióloga, Delfinópolis-MG

Tatiana Lermontov,
fonoaudióloga do RJ
N.R: A equipe do Jornal do CFFa agradece seu e-mail. O fato de não ter sido feita nenhuma menção ao seu trabalho ou ao
livro foi motivado pelo desconhecimento
do seu nome pela equipe. As referências
a seu sítio e artigo foram feitas na coluna
Fono on-line, de autoria da fonoaudióloga
Mara Daher, que faz uma busca na inter-

NA

PARABÉNS!
Achei o manual de audiologia uma ferramenta muito importante para o proﬁssional que
atua nessa área. Vocês estão de parabéns!
Cristiane Campbell de Bem,
fonoaudióloga, Quatis - RJ

PRATEL EI RA

A VOZ DO ESPECIALISTA III
Autoras: Mara Behlau e Gisele Gasparini

A área de voz recebe, mais uma vez, um livro
que compila as monograﬁas dos fonoaudiólogos egressos do Curso de Especialização
do CEV, no qual o campo de estudo eleito,
desta vez, foi voltado para o conhecimento
das vozes artísticas e não-artísticas, além de
estudos sobre técnicas vocais, medidas fonatórias e acústicas. O CEV, reconhecido como
celeiro nacional de produção cientíﬁca na
área de voz, deve receber os agradecimentos
pela oportunidade de materializar o resulta-

do do investimento de tantos colegas e de
torná-lo acessível aos alunos e proﬁssionais,
não deixando que apenas as prateleiras e
alguns poucos conhecedores dos temas pesquisados possam compartilhar dos seus conteúdos. Sendo este livro o terceiro de uma
série, espera-se que aqui não se encerre a tarefa de fazer da seleção de trabalhos cientíﬁcos, o exercício fundamental à sobrevivência
de uma proﬁssão: o incentivo à pesquisa.
Comentário de Patricia Balata (CRFa 3221-PE),
especialista em Voz pelo CFFa

