CONGRESSO DA SBFa

CFFa no congresso da SBFa,
com estande e mesa-redonda

C

om participação em mesa-redonda e com um espaço reformulado, o Conselho Federal de
Fonoaudiologia, em conjunto com os oito
Conselhos Regionais da profissão, estará
presente no XIV Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia, a se realizar de 4 a 7 de
outubro de 2006 em Salvador (BA), repetindo sua presença, apoio e envolvimento
nos eventos organizados pela Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia.
Os Conselhos de Fonoaudiologia terão
um estande que servirá de apoio à sala
ampla. Dessa forma, os Conselhos pretendem receber o profissional e o estudante
para melhor passar as informações sobre a
profissão, o que cada região está fazendo
e como cada um pode contribuir. Na sala

estarão disponíveis todos os documentos
que são fundamentais para essa atuação:
a segunda edição do CBFa – Classificação
Brasileira de Procedimentos Fonoaudiológicos, manual de biossegurança, CID compilado e outros de interesse da categoria.
Nessa participação, o CFFa fará divulgação do resultado do levantamento de
todas as leis municipais e estaduais que
estão vigor que, de alguma forma, relacionam-se com a Fonoaudiologia, para que
sejam acompanhadas em sua implantação
e sirvam de modelo para sua extensão a
outras regiões brasileiras.
Compareça ao nosso estande e visite a
sala dos Conselhos! Nós estaremos lá para
te acolher!
Para esse congresso, a Sociedade Bra-
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sileira de Fonoaudiologia está empenhada
na construção de um programa que traga
para discussão o que há de mais atualizado e consistente da teoria à prática em Fonoaudiologia, favorecendo um encontro
entre profissionais e estudantes que seja
equivalente à pluralidade que a cidade de
Salvador inspira.
Os detalhes sobre a participação do
CFFa e dos CRFas nesse evento poderão
ser acompanhados on-line no sítio da autarquia, na medida em que seus detalhes
forem definidos, em www.fonoaudiologia.
org.br . Informações mais amplas sobre o
congresso, que incorpora as primeiras experiências decorrentes das mudanças do
estatuto da SBFa, estão disponíveis em
http://www.sbfa.org.br/congresso2006.
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apidamente estamos no meio do ano.
O tempo voa e nós, muitas vezes,
apenas acompanhamos, não vivenciamos de fato!
Deste primeiro semestre, fica a lembrança
triste do crime organizado. O PCC avisou que
pode instaurar o caos no país gerando pânico
nas cidades de São Paulo, Foz do Iguaçu e de
Campo Grande ao mesmo tempo.
Questiono? Estamos analisando candidatos e votando corretamente? Mais uma vez
assistimos nossos políticos se aproveitarem da
situação ao invés de buscar formas de reestabelecer a ordem. Uns dizendo que a situação estava controlada para não aceitar auxílio de outro
partido. Do outro lado, a inoperância para que
a atitude, que poderia ter sido tomada, não
fosse utilizada nas eleições do 2º. semestre. E
nós, sociedade? Onde estávamos? No meio de
tudo isso sofrendo nas ruas, aeroportos, rodoviárias e no trânsito,sujeitos ao oportunismo de
saques, roubos e outras ações temerosas....
E lá se vai mais um sonho por falta de
interesse legítimo nas ações dos nossos governos...
E ao fim do semestre, esquecemos a violência e corremos para o futebol. Esporte que
prioriza o trabalho em equipe e representa o
sonho do nosso povo, pelas pessoas que suam
a camisa pela nação e em respeito a todos os
compatriotas! Ah, Copa do Mundo!! Outro
sonho que morreu. Falta de espírito de equipe, foco nos recordes e no individualismo, sem
comando, e principalmente, sem compromisso
e amor pela nação!! Ao final, saem todos rapidamente e fogem para seus clubes no exterior,
escondendo a cara na derrota. Uma irresponsabilidade de quem arrogantemente se considerava “o melhor time de todos os tempos”(sic).
E agora, acordando disso tudo, o segundo
semestre nos traz: (1) as eleições para presidente da República, governadores, deputados
e senadores, (2) as eleições para os Conselhos
Regionais de Fonoaudiologia e (3) concurso de
provas e títulos na Fonoaudiologia. O que tem
os três em comum? Para que todos estes eventos nos tragam o sucesso e preencham as expectativas de todos, devem oferecer a cada um
de nós clareza e objetividade para que nossos
sonhos possam se tornar realidade. Para que e
por que é importante votarmos nos candidatos? Não pela indicação do vizinho, mas sim
pela nossa concordância e clareza das propostas do candidato. E que não esqueçamos de
acompanhar esse parlamentar e cobrar dele sua
Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006



plataforma. Nas eleições dos nossos regionais
da mesma forma, recomendo fortemente que
conheçam as propostas, questionem ao Conselho, se informem!! Façam valer vossa cidadania
profissional!!!
Por exemplo: no concurso de provas e títulos na Fonoaudiologia, em nome do 8º colegiado, reconhecemos, com a manifestação de
fonoaudiólogos contrários ao novo processo,
que faltou de nossa parte mais informação sobre a condução do processo. O que temos sentido em todas as falas é a necessidade de fazer
com que nossa FONOAUDIOLOGIA tome um
rumo positivo, principalmente, no que tange
ao ingresso nos cursos de graduação. É verdade, precisamos divulgar nossa profissão, precisamos deixar de ter novas frentes de trabalho
para termos emprego, precisamos concentrar
nossas forças em ações que nos favoreçam! Por
isso mais uma vez acredito, respeito e conto
muito com vocês!!! Não mudar é se conformar
e permitir que nossa profissão siga à deriva para
um caminho que não é o que nós queremos!
Não temos medo do novo! Não temos medo
da mudança! Mudar é trazer novos horizontes
e energia para a profissão. E por isso precisamos da confiança de todos nesse processo. Não
estamos contra a mudança, mas questionamos
o momento. Respondo com toda a clareza e
objetividade do que temos estudado durante
estes quatro anos....SIM é o momento e aliás, já
é tarde! Não deixemos mais esse sonho morrer.
Permitamos que ele se torne realidade e traga
frutos para nossa profissão.
E quero aqui registrar e agradecer os inúmeros e-mails de apoio a tal mudança!!
Em paralelo, divulgaremos a nova Campanha Nacional da Fonoaudiologia e novas formas de inserção de divulgação da profissão na
mídia e vamos precisar do apoio de todos!! É
fundamental nas entrevistas que seja relatada a
importância da nossa atuação, do nosso papel
único e insubstituível! Quem puder contribuir
com contatos para inserção de “spots” e VTs na
mídia, valorize sua profissão. Entre em contato
pelo e-mail: imprensa@fonoaudiologia.org.br
Obrigada pelo apoio e aproveitem
esta edição!!!

DESTAQUE

Aluna de Fonoaudiologia premiada em concurso

A

aluna Geórgea dos Santos Francisco, do 4º ano do curso de Fonoaudiologia da Fatea – Faculdades Integradas Teresa d’Ávila, de Lorena
(SP), sob orientação da professora Mirian
de Castro Rodrigues, ganhou prêmio pela
terceira colocação no V Concurso para
Universitários sobre Programas de Prevenção de Drogas. A premiação ocorreu em
Brasília (DF) em 21 de junho. O prêmio foi
entregue pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.
O concurso foi promovido em abril
de 2006 pelo Ciee (Centro de Integração
Empresa-Escola), Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e Grea (Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas/
USP),.com o objetivo de envolver a comunidade estudantil na Campanha Nacional
Antidrogas nas Escolas Superiores.
A aluna do curso de Fonoaudiologia
inscreveu seu Trabalho de Conclusão de
Curso, sob o tema “Alterações de Linguagem em Usuários de Substâncias Psicoativas: Possibilidades de Atuação Fonoau-

Com premiação entregue pelo presidente da republica (à esquerda), Geórgea
foi também cumprimentada pelo presidente executivo do CIEE (foto à direita)
diológica”, em que demonstra as possíveis
alterações de linguagem encontradas em
usuários de drogas, como o álcool, a maconha e a cocaína. Esse trabalho demonstra a

importância da atuação do fonoaudiólogo em equipes de tratamento e prevenção
ao uso de drogas, promovendo a melhoria da comunicação dessas pessoas.
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LEIS
O PODER DE INTERFERÊNCIA DO CIDADÃO NO PROCESSO LEGISLATIVO E NO DECISÓRIO DO EXECUTIVO

Conhecer, para intervir
der reivindicar e se manifestar, pois eram
considerados atos subversivos. Assim, perdemos, além de uma geração de lideranças,
a capacidade de contestar os atos das autoridades. Somente após o retorno da democracia é que passamos a exercer o poder
que emana do povo. É verdade que existem
certos mecanismos para exercer esse direito fundamental, mas, ainda estamos muito
envolvidos com nossas atribulações pessoais
do dia-a-dia e somente após sermos ameaçados por decisões governamentais ou por
propostas legislativas é que nos arvoramos
em reagir.

“É justa e legal a participação de toda pessoa física ou jurídica na elaboração
de sugestões e na tramitação de matérias legislativas. Manifestar junto aos legisladores os verdadeiros conceitos que se objetiva é contribuir para que as leis
resultantes representem a vontade do povo. A maneira mais comum de exercer
esse direito e de se manifestar é promover ações dirigidas aos Parlamentares e
ao Poder Executivo por meio de pressão exercida por grupos representativos
da sociedade, por instituições públicas e por categorias profissionais”.
Quem defende este envolvimento é Jenner Jalne de Morais, assessor parlamentar da Câmara dos Deputados que é também Secretário Executivo da
Frente Parlamentar das Profissões Regulamentadas e consultor para assuntos legislativos de três conselhos profissionais da área da Saúde, os de Fisioterapia e Terapia ocupacional, de Farmácia e de Técnico em Radiologia De
1987 a 1993, foi Assessor Técnico Parlamentar do Governo do Estado de São
Paulo no Congresso Nacional e, de 1993 a 1999, Assessor Técnico na Câmara
dos Deputados.
Para Jenner Morais, o próprio Poder Executivo tanto quanto o Judiciário
exercem pressão sobre o Legislativo visando interferir no resultado de matérias legislativas afetas a esses poderes. E essa pressão é feita através de suas
assessorias parlamentares e de toda pressão política que estiver disponível e
possível. Em sua visão, “para intervir de maneira competente e produtiva é
preciso conhecer como se produzem as leis, quais são as formas de intervenções e quais os momentos para as ações”.
Nesta entrevista para o Jornal do CFFa, Jenner de Morais explicita como
o fonoaudiólogo – como qualquer outro brasileiro no exercício de sua cidadania – pode atuar.

Qual é a forma mais efetiva de participar e de se manifestar de forma resolutiva no processo legislativo do país?
Jenner Morais – O primeiro passo é se
inteirar da matéria de forma clara e atualizada, procurar essas informações junto às instituições que representam o segmento que o
interessa e estar consciente do seu objetivo

de forma clara. Pleitos difusos e não condizente com a realidade são infrutíferos.
O que justifica a inexistência, ainda,
de um maior envolvimento do cidadão?
Jenner Morais – A sociedade brasileira
passou um período muito grande sem poJornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006



Como agir junto aos Parlamentares
e aos dirigentes executivos localmente,
no seu Estado e na esfera federal?
Jenner Morais – O primeiro passo é se
informar. As pessoas são refratárias a informações e notícias sobre as Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas e na esfera
federal é raro alguém que tolera ouvir a Voz
do Brasil. Mas como participar sem informação? É preciso começar vigiando na sua
cidade. Um bom exemplo disso é a Câmara Municipal de Aracaju, que extrapolando
sua competência, editou lei semelhante
ao Ato Médico para o município. Isso não
teria acontecido se as categorias profissionais atingidas pela lei municipal estivessem
mobilizadas e sintonizadas com os acontecimentos na localidade. Na esfera estadual, onde importantes programas sociais
são operados, é preciso estar em constante
acompanhamento e possuir o respaldo de
deputados estaduais. Isto é de fundamental
importância para o diálogo com a assembléia e com o governo do Estado.
Não bastam ações isoladas e individuais,
é preciso exercer de forma coletiva para sensibilizar os interlocutores. Nesse sentido as
instituições representativas produzem mais
resultados, mas as instituições precisam realmente ser representativas e sobrestar suas
diferenças e disputas em prol de objetivos de
interesse comum.
Quais os momentos mais propícios
ou adequados para que essa ação seja
desenvolvida?
Jenner Morais – Na esfera municipal
não existe momento. A vigilância deve ser
constante sobre as decisões do Executivo

LEIS
e as deliberações do Legislativo, além de
acompanhar e se possível tentar participar
dos Conselhos Municipais, que normalmente
formulam as políticas públicas municipais.
Na esfera estadual é preciso a participação de instituições regionais ou estaduais
nas quais o cidadão possa se integrar às
ações pretendidas. Essas instituições devem reivindicar participação nos Conselhos
Estaduais, pois são eles que consolidam as
reivindicações dos Conselhos Municipais e
formulam as políticas públicas estaduais.
As Assembléias Legislativas são muito
suscetíveis às pressões municipais, sempre existe um deputado estadual ligado a
alguém no município. Esses são os canais
mais adequados para se formar opinião na
Assembléia.
Na esfera federal é preciso ter objetivos
específicos. Interesses difusos não dão bom
resultado, além de ser altamente oneroso.
Para sermos objetivos, precisamos analisar
alguns fatores. Por exemplo, se a matéria é
de iniciativa privativa do Presidente da República. Se for esse o caso, é preciso trabalhar
inicialmente no ministério respectivo, antes
mesmo de chegar na Casa Civil e, se já estiver na Casa Civil, é preciso manifestar diretamente e com auxílio de parlamentares
ligados ao Governo.
Se a matéria é de competência da União,
qualquer parlamentar poderá apresentar
emenda e para isso é preciso conhecer os
trâmites legislativos da Câmara e do Senado,
caso se deseje alguma alteração. Existe um
momento que o próprio autor poderá alterar sua proposta, antes de ser votada numa
Comissão de Mérito.

Perdemos,
além de uma geração
de lideranças,
a capacidade de
contestar os atos
das autoridades.

Qual é a rotina de tramitação de
uma proposição legislativa?
Jenner Morais – No Senado Federal o
projeto é apresentado no Plenário do Senado e a Mesa decide quais são as Comissões
que irão apreciar a matéria. Normalmente,
matérias complexas sempre passam primeiro pela Comissão de Constituição, Justiça e
de Cidadania e em uma Comissão de Mé-

rito. Os projetos originados no Senado são
terminativos nas comissões, quando não
há disposição em contrário. O que é isso?
A matéria é apreciada somente pelas comissões, não precisa ir ao plenário do Senado.
Alguns projetos não podem ser terminativos
nas comissões, como é o caso de propostas que contenham privação de liberdade.
Aprovado no Senado, a matéria vai para a
Câmara dos Deputados.
Na Câmara dos Deputados, o projeto é
primeiro analisado nas Comissões de Mérito.
Se aprovado em pelo menos uma Comissão,
vai para a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Também na Câmara dos
Deputados algumas matérias têm poder terminativo nas Comissões, não precisam ir ao
Plenário a não ser que pelo menos 52 deputados assinem um requerimento solicitando
que o plenário aprecie a matéria.

Para intervir de maneira
competente e produtiva
é preciso conhecer
como se produzem
as leis, quais são as
formas de intervenções
e quais os momentos
para as ações.

Normalmente, o momento mais adequado para tentar mudar um projeto é ao
abrir prazo para emenda na Comissão de
Mérito, mas para isso é preciso que haja minutas de emendas para que algum deputado apresente. Outro momento importante é
quando o relator está analisando a matéria,
pois ele pode acolher emenda, pode fazer
emenda de relator e pode até fazer um novo
projeto como substitutivo ao apresentado.
Quais são os projetos que podem
ter origem no Legislativo?
Jenner Morais – Tanto as matérias ordinárias quanto as complementares podem
ter início no Poder Legislativo desde que não
gerem despesas ao Executivo ou não sejam
privativas do Presidente da República, tais
como as que tratam do serviço público e dos
órgãos do Poder Executivo. As que tratam do
trabalho e do exercício de profissões podem
ser originadas normalmente no Legislativo.
Propostas aos orçamentos públicos têm seu
momento exato, pois se iniciam obrigatoriamente no Executivo e podem ser alteradas
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por emendas no Congresso. Como essas
emendas tratam de recursos e o Legislativo
não pode criar despesas, é preciso que haja
o cancelamento compensatório.

A ação coletiva requer
a iniciativa individual,
pois a célula básica do
movimento coletivo
é a determinação
individual de cada
cidadão interessado
ou atingido pela norma.

Projetos de lei sugeridos e aprovados na esfera legislativa nem sempre
são regulamentados. Como atuar para
a implementação desses projetos?
Jenner Morais – Projetos que requerem regulamentação e ainda não foram regulamentados pelo Poder Executivo ocorrem
porque estão esquecidos na Casa Civil ou
enfrentam contestação de algum segmento
contrário. Para precipitar a regulamentação é preciso pressão política no Executivo.
Após a Lei Complementar 95/1998, o Poder
Legislativo não pôde mais determinar que o
Poder Executivo regulamentasse a matéria.
Assim, as leis deverão conter todos os dispositivos necessários, pois o Executivo regulamentará uma lei somente se o envolver.
Projetos engavetados ou rejeitados
podem ser reapresentados?
Jenner Morais – Os projetos ficam
engavetados porque algum parlamentar o
engavetou, porque é contra ou está sofrendo pressão de algum grupo contrário. Reapresentar um projeto idêntico não resolve,
porque será apensado ao anterior e ficará
engavetado também. Os que foram rejeitados somente poderão ser reapresentados
em outra Sessão Legislativa, isso quer dizer
no próximo ano.
A atuação individual é eficaz em determinadas situações?
Jenner Morais – É evidente que a coletiva é mais eficaz, porque é mais substancial
e geralmente tem objetivos claros e predeterminados, mas a ação coletiva requer a
iniciativa individual, pois a célula básica do
movimento coletivo é a determinação individual de cada cidadão interessado ou atingido pela norma.

LEIS

Entenda o processo
Fonoaudióloga Micheline B. de Figueiredo M. Reinaldi
Assessora Parlamentar do CFFa

A

assessoria Parlamentar do CFFa tem como objetivo
principal apresentar aos parlamentares que atuam
no Congresso Nacional a posição da Fonoaudiologia
sobre diversas proposições que tramitam tanto na Câmara
dos Deputados como no Senado Federal.
É também papel da Assessoria Parlamentar auxiliar o CFFa
nas relações com o Poder Executivo no ato da regulamentação das Leis. Para que este trabalho seja bem compreendido
por todos os fonoaudiólogos, viabilizando a participação
mais efetiva de todos na construção democrática do arcabouço legislativo que envolve a Fonoaudiologia, apresentamos a
seguir uma breve explicação sobre o Processo Legislativo.
Princípios Constitucionais
A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos. Essa autonomia gerou
a necessidade de estabelecer as competências de cada um
destes entes federativos e, entre elas, também as competências legislativas.
Assim, a Constituição Federal estabeleceu quem pode legislar sobre que assunto e, também, quais são aqueles que
podem iniciar o processo legislativo. Esse processo compreende a elaboração de: emendas à Constituição; leis complementares; leis ordinárias; leis delegadas; medidas provisórias;
decretos legislativos e resoluções. Cada uma destas proposições deve ser utilizada para fins específicos.
Processo Legislativo
O Poder Legislativo Brasileiro é bicameral, ou seja, composto por uma casa iniciadora e outra revisora (Câmara dos
Deputados e Senado Federal, mas não necessariamente nesta
ordem).

Essas casas legislativas são compostas por diversas comissões que analisam e votam as proposições tanto no seu mérito como nos princípios constitucionais e orçamentários.
Quando o processo legislativo se encerra na casa iniciadora, a proposição é analisada pela casa revisora. Assim, temos as seguintes hipóteses:
A casa revisora aprova a proposição com o mesmo texto
da casa iniciadora. A proposição é remetida para sanção/veto
e promulgação;
A casa revisora aprova a proposição com alterações
(emendas) no texto da casa iniciadora. A proposição retorna
à casa iniciadora que deve se pronunciar sobre as modificações antes de seguir para sanção/veto e promulgação;
Se uma das casas legislativas rejeitar a proposição, ela é
arquivada.
Após ser aprovada nas duas casas legislativas, a proposição é encaminhada ao Presidente da República, que se
manifesta sancionando e promulgando a lei ou vetando-a,
cabendo, neste caso, análise pelo Congresso Nacional dos
motivos de veto.
Fase executiva
Após a publicação, a lei entra em vigor. Contudo, nem
sempre a entrada em vigor de uma lei significa sua execução.
Em muitos casos, para que isso ocorra, há a necessidade de
sua regulamentação.
Por meio de um decreto, o chefe do Poder Executivo (que
em âmbito nacional é o Presidente da República) esmiúça
a lei, oferecendo os detalhes necessários para sua execução
como, por exemplo, qual a metodologia que será utilizada e
qual órgão será responsável.
Entendendo esse sistema compreende-se a necessidade
da participação dos fonoaudiólogos no processo legislativo,
não apenas na fase de construção da lei, mas também, e talvez principalmente, na fase de regulamentação, garantindo,
dessa forma, a efetiva execução das leis.

Acesse o sítio do Conselho Federal de Fonoaudiologia, em www.fonoaudiologia.org.br.
Além desse texto, em sua versão integral no formato pdf, você também encontrará lá quadro com informações sobre os
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que são acompanhados pela assessoria parlamentar, bem como as leis de
interesse da Fonoaudiologia já aprovadas, classificadas geograficamente por região.
Participe enviando sugestões aos projetos ou informando leis de sua região que não constam no sítio do CFFa.
Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006
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Fonoaudiólogos,
todos juntos, vamos!

O autor deste texto, Lúcio Rogério, é
conselheiro federal de Educação Física,
presidente licenciado do Cref 7 DF,
coordenador do Fórum dos Conselhos
Federais da Área de Saúde, assessor
parlamentar do Confef e autor de livros
sobre exercícios físicos e esportivos.

acompanhar o andamento das proposições
nas câmaras legislativas e do Poder Executivo, não tem noção do que é um projeto de
lei e nem imagina que pode, sim, influenciar
os resultados destes projetos de lei. Escrever
aos fonoaudiólogos sobre este tema é tão
relevante quanto a própria importância da
ação profissional da Fonoaudiologia na sociedade contemporânea.
Sou testemunha do esforço competente
da Assessora Parlamentar do CFFa. Muitas
vezes, sua atenção ajudou a Educação Física e a outras profissões ao nos avisar de
tramitações de PLs e sempre deu acesso ao
sistema formado pelos Conselhos Federal
e Regionais de Fonoaudiologia às proposições de direto interesse da categoria. A
pergunta que faço e destaco é: “Como cada
fonoaudiólogo está aproveitando essas informações?”

Sem pressão, sem o
acompanhamento da
sociedade, projetos
que vão de encontro
aos interesses do
Executivo ou de
grupos poderosos
financeiramente são
engavetados.

C

omo assessor parlamentar desde o
ano de 1999, como professor da
disciplina Organização e Legislação
em uma Instituição de Ensino Superior e,
antes disso, como cidadão interessado em
regulamentar a profissão de nível superior
em que me formei, e que descobri não ser
regulamentada ainda no primeiro ano de
Faculdade, percorri longo caminho que deixou claro o despreparo que temos em entender como, por que e para que existem as
leis, e o pior, o despreparo para exercermos
o direito de fiscalizar e exigir legislações realmente pertinentes às necessidades de
toda a sociedade. O movimento de partes
da sociedade organizada em conseguir
eleger seus representantes é legítimo, mas
é exercido por pouquíssimas profissões regulamentadas, e o pior, a escola, base para
a formação do cidadão, só agora começa
a mudar lentamente em favor de uma formação holística. Portanto, a maioria de nós,
em idade adulta, não foi conduzida pedagogicamente a uma consciência crítica, não
recebeu formação para se preocupar em

Votar em nosso país é obrigatório, isso
está em lei. O nosso despreparo é tamanho
que votamos por obrigação, sem dar a atenção devida em quem e porque estamos votando e, quase sempre, na eleição seguinte,
já apagamos da memória em quem votamos. Se acompanhássemos as notícias sobre
o candidato que elegemos, se anotássemos
que PLs ele fez em favor da sociedade, ou
de determinado grupo, que comportamento ele teve com as verbas e coisas públicas
que gere, certamente votaríamos mais conscientes e amadureceríamos positivamente a
política de nosso Brasil.
A tramitação de um PL, desde o seu nascimento até sua sanção, pode sofrer influên-
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cia pública para aprovar e para reprovar nas
casas legislativas, para sancionar ou vetar nas
casas executivas, e para derrubar ou manter
o veto, de volta nas casas legislativas.

Por que em alguns
estados e municípios
não se aplica o teste
da orelhinha, mesmo
quando aprovada
em Lei? Por que os
planos de saúde não
permitem a livre escolha
do usuário sobre o
profissional de saúde
que ele quer para ser
atendido?
Mas, quem nunca ouviu a célebre frase “uma andorinha só não faz verão?” Pois
é, cobramos melhores resultados de nossos
dirigentes da categoria profissional, de nossos representantes parlamentares, de nossos
condutores do Executivo, mas os deixamos
sós na missão que acreditamos ser só deles,
pois já votamos e só! Sim, sós, só e só! Alguns de nós ainda dizem: “eu não, eu não
votei, anulei meu voto”, ou ainda “estava
em trânsito, justifiquei, não tenho nada com
isso”. Votou sim, tem com isso sim! O ato
de votar não é o de escolher alguém, é o de
escolher ou não, alguém. É o de usar ou não
o seu DIREITO ao voto, desconsiderando a
obrigação de votar. É o de optar, pela anulação, pelo voto em branco ou escolher um
candidato. Sua responsabilidade, individual,
na minha opinião, ainda é maior, pois a suposta omissão ou a escolha, somaram-se a
outras na hora do voto e deram um resultado, que só ocorreu devido a sua atitude e a
atitude de cada um de nós e é necessário, é
imprescindível que a soma seja uma realidade também na hora da cobrança, do acompanhamento, da verificação, da fiscalização
e por fim, na hora do retorno, do novo momento, pois político se aprova ou não é nas
urnas. Mas a tendência, é a da acomodação,
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tipo: ah, alguém vai ver isso, eu estou
ocupado cuidando da minha vida!”
Por que em alguns estados e municípios não se aplica o teste da orelhinha,
mesmo quando aprovada em Lei? Por que
os planos de saúde não permitem a livre
escolha do usuário sobre o profissional
de saúde que ele quer para ser atendido?
Por que o Brasil demora tanto a sair da
visão hospitalocêntrica e medicamentosa do atendimento em saúde, se esse é
um movimento mundial de anos e anos
atrás? Cabem algumas respostas técnicas
a essas perguntas, mas só uma resposta
política/social: não agimos como indivíduos críticos em força coletiva. A falta
de cobrança coletiva é o que impede a
execução dessas “proposições”!
Alguns parlamentares são para lamentar. Apostam na desmobilização social e apresentam proposições de interesses escusos ou, ainda, acreditam que a
sociedade vai no máximo verificar quantitativamente o que fizeram e aí, apresentam qualquer coisa que lhes surja, em
suas férteis mentes do mal, ainda que o
resultado não sirva nem como produto
orgânico que conserte solos inférteis e
tenham odor moral terrivelmente pior.
Sem pressão, sem o acompanhamento da sociedade, regras e normas
internas das próprias casas legislativas
são ignoradas, projetos que vão de encontro aos interesses do Executivo ou
de grupos poderosos financeiramente
são engavetados, pedidos de vistas têm
seus prazos de devolução violados abusivamente e quóruns de seções plenárias
são esvaziados num flagrante descaso
ao erário público. Os interesses da Nação? Deixam de existir substituídos pelos
projetos de poder que agremiações partidárias constroem na certeza da desmobilização social.
Cidadãos em geral, fonoaudiólogos,
atentem para as informações sobre os
andamentos das propostas do Executivo
e do Legislativo quanto aos interesses de
seus grupos, julguem, opinem, mas especialmente, unam-se ao menos nas que
se relacionem com suas atividades profissionais ou com benefícios ou prejuízos
da população usuária de seus serviços.
Em ano de eleições e copa do mundo de
futebol, recheado de indigestas pizzas
assadas no parlamento do Congresso
Nacional, apelo para o refrão de alegre
música alusiva ao esporte para encerrar:
“Todos juntos vamos, pra frente Brasil,
pra frente... SALVEM ESTA NAÇÃO!”

AE CNUT PE U
NN
D TU
A OR AP R O C E S S O

Justiça decide: fonoaudiólogo
pode aplicar acupuntura

A

Justiça Federal decidiu ontem (11)
que o fonoaudiólogo pode aplicar,
complementarmente, os princípios, métodos e técnicas da Acupuntura,
de acordo com o estabelecido na Resolução 272/2001 do Conselho Federal de Fonoaudiologia. A decisão foi proferida pelo
Meritíssimo Juiz Federal da 16ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Francisco
Neves da Cunha, ao julgar a Ação Ordinária
nº 2002.34.00.009999-7 interposta pelo
Conselho Federal de Medicina, que alegava
inconstitucionalidade da Resolução baixada
pelo CFFa e defendia essa prática exclusivamente para a área médica.

Ao fundamentar sua decisão, o Juiz Federal da 16ª. Vara destacou que a Resolução
do CFFa não desrespeitou à ordem legal ou
constitucional “porquanto estabeleceu a
exigência quanto a comprovação de formação específica e capacitação para o exercício
da Acupuntura pelo profissional de Fonoaudiologia, o qual, não se deve olvidar, também é um especialista na área da saúde”.
Em seu despacho, lembrou que “a prática
da Acupuntura no Brasil não está regulamentada por lei específica, não há que se
falar que a referida profissão é exclusiva da
área médica ou que só pode ser desenvolvida por médicos”.

Ação Ordinária (1900) nº 2002.34.00.009999-7
Diante do exposto e partindo-se da premissa
que somente a lei pode restringir a exercício profissional de determinada atividade, aliada ao fato
de que a prática da Acupuntura no Brasil não está
regulamentada por lei específica, não há que se
falar que a referida profissão é exclusiva da área
médica ou que só pode ser desenvolvida por médicos.
Não há vinculação da Acupuntura à ciência
médica por tratar-se de técnica específica que exige formação própria, inclusive dos médicos.
O principal argumento expendido pela Parte
Autora foi que “a resolução atacada está gerando
lesão grave à saúde porque está permitindo que
um profissional sem a devida habilitação possa
fazer diagnóstico de doenças e, pior, está permitindo a prática de atos complexos que exigem
profundos conhecimentos técnicos e cinetíficos”
e que “a Resolução nº 272 do Conselho Federal
de Fonoaudiologia é totalmente ilegal e merece
ser estirpada do mundo jurídico porque pode
causar inúmeros danos de difícil reparação para
toda sociedade.”
A meu sentir, não houve descuido, sequer
desrespeito à ordem legal ou constitucional por
parte do CFFa ao editar a Resolução 272/2001,
porquanto estabeleceu a exigência quanto a comprovação de formação específica e capacitação
para o exercício da Acupuntura pelo profissional
de Fonoaudiologia, o qual, não se deve olvidar,
também é um especialista na área da saúde.
Dispõe o art. 1º da Resolução CFFa nº 272,
de 20.04.2001, in verbis:
“Art. 1º - No exercício de suas atividades
profissionais o fonoaudiólogo poderá aplicar,
complementarmente, os princípios, métodos e
técnicas da Acupuntura desde que apresente ao
CFFa título, diploma ou certificado de conclusão
de curso específico patrocinado por entidade de
Acupuntura, de reconhecida idoneidade científica
e educacional, comprovada carga horária mínima
de 1200 horas, sendo 1/3 (um terço) de atividades
teóricas e com duração mínima de dois anos.”
Da leitura do art. 1º da Resolução CFFa
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272/2001, verifica-se que a autorização para a
prática da Acupuntura, de forma complementar,
pelos profissionais de Fonoaudiologia, está condicionada à apresentação, junto ao CFFa, de “título,
diploma ou certificado de conclusão de curso específico patrocinado por entidade de Acupuntura, de reconhecida idoneidade científica e educacional, comprovada carga mínima de 1200 horas,
sendo 1/3 (um terço) de atividades teóricas e com
duração mínima de 2 (dois) anos”.
Nesse diapasão, o que se apresenta relevante quando ao exercício da Acupuntura, enquanto
não for editada lei regulamentando a matéria, é
o estabelecimento de critérios seguros para a sua
prática pelos profissionais que se dispuserem a
executá-la dentro da sua respectiva área, a fim
de evitar que a técnica seja aplicada de forma
displicente.
Diante da exigência de cumprimento do requisito atinente à comprovação acerca da formação específica e capacitação para o exercício da
atividade, não se pode alegar que a Resolução
CFFa nº 272/2001 autoriza a prática de Acupuntura por profissional inabilitado.
Pelo exposto, não merece prosperar o pedido formulado na inicial, devendo ser julgado
improcedende o feito.
III – DISPOSITIVO
Ex positis, com supedâneo nas razões de
fato e de direito suso colacionadas, julgo improcedente a ação.
Condeno o Requerente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.
Custas ex lege.
P.R.I
Brasília-DF, 11/07/2006
FRANCISCO NEVES DA CUNHA
Juiz Federal da 16ª Vara
Seção Judiciária do Distrito Federal
(transcrição do despacho da 16ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal)

ATO MÉDICO

Foto: Célio Azevedo – Agência Senado

Audiência, esvaziada,
discute Ato Médico
projeto de lei, não aceitou
as ponderações quanto à
impropriedade dessa data,
situada em meio a um campeonato mundial de futebol
e com agenda lotada para
a votação da LDO – Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
A forma de condução
da própria audiência foi
também duramente criticada, com denúncias de orAspectos da mesa e do auditório na audiência
questração política contra
pública sobre o Ato Médico
o Movimento Não ao Ato
Médico, por alterar a ordem protocolar tra“Quem aqui acabou de falar não me redicional que é adotada pelo Congresso, em
presenta e não representa os médicos que
que a palavra é concedida em primeiro lugar
são contra esse projeto de lei”. De forma
ao representante defensor do projeto e só
forte e impactante, quem quebrou o protodepois ao crítico da iniciativa. A solicitação
colo da audiência realizada ontem (28) na
de retorno ao protocolo original, efetuada
Comissão de Assuntos Sociais do Senado
pelo senador Paulo Paim, não foi atendida.
para discutir o projeto de lei do Ato Médico,
Força e razão. A consistência dos argutão logo terminou a exposição do presidenmentos apresentados pela coordenadora do
te do Conselho Federal de Medicina, não foi
Movimento Não ao Ato Médico, dra. Rosane
nenhum representante dos demais profissioMaria Nascimento (ex-presidente do Consenais de saúde ligados ao movimento contra
lho Federal de Nutricionistas) foi ovacionada
o projeto de lei do Ato Médico. Foi, isto sim,
ao longo de sua apresentação, ao contrário
um médico, Márcio Bontempo, que registrou
do discurso do presidente do CFM, que visia indignação de três mil médicos contra o
velmente não se encontrava em situação conprojeto de lei. Em entrevista que concedeu
fortável, com o plenário predominantemente
logo após a audiência, Bontempo denunciou
formado por representantes das profissões
que esse projeto privilegia a reserva de mercado, ao mesmo tempo que estranhava que
a audiência se realizasse logo após a edição
da Portaria 971 pelo Ministério da Saúde sobre terapias alternativas, entre elas a acupuntura, que recebe críticas da área médica.
A audiência, na avaliação do Movimento
Não ao Ato Médico, foi esvaziada, com baixíssima presença de senadores, nunca mais
do que quatro ou cinco, que se revezavam
entre as várias reuniões que ocorriam simultaneamente no Senado Federal, entre elas a
da CPI dos Sanguessugas e de aprovação de
orçamentos. Embora prometida há mais de
um ano, essa audiência pública foi convocada com poucos dias de antecedência, o que
impediu qualquer possibilidade de mobilização. Ainda assim, em torno de 200 profissionais e estudantes das profissões afetadas
pelo projeto estiveram presentes, segundo
estimativa efetuada pelo senador Paulo
Paim. A senadora Lúcia Vânia, relatora do
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que insistia de chamar de “não-médicos”.
Para a coordenadora do Movimento Não ao
Ato Médico, o projeto de lei, tal como está
posto, cria a doutrina do centralismo e não
define competências médicas. Ao contrário,
submete todos os profissionais da saúde à
sua tutela, contrariando a constitucionalidade dos princípios do SUS, em especial o da
atenção integral à Saúde.
Dos quatro ou cinco senadores presentes, nenhum desejou inquerir a representante do Movimento Não ao Ato Médico, com
exceção da relatora Lúcia Vânia, embora não
fosse o momento oportuno, em razão de
oportunidades ocorridas por diversas vezes
no passado. Na tentativa de pressioná-la,
chegou a afirmar que esperava uma ajuda
mais consistente do Movimento contrário ao
PLS 25/02 no sentido de explicitar o que desejava de fato, apontando os artigos do projeto que ferem possíveis interesses profissionais e direitos já adquiridos. A senadora foi
lembrada que certamente havia se esquecido
de várias reuniões, entre elas uma ocorrida
em outubro de 2005, com o Movimento Não
ao Ato Médico, quando a coordenação ainda era efetuada pela presidente do CFFa, em
que foram apresentados subsídios em documento formal, em que se deixava claro as
modificações necessárias no projeto de lei.
A diretora do Departamento de Gestão e
Foto: Célio Azevedo – Agência Senado

ATO MÉDICO
Foto: Thais Habli

Missão
cumprida

Entre outros
participantes, da
esquerda para a direita:
Patricia Balata (CFFa),
Maria da Conceição dos
Santos (representante
do Comitê Nacional de
Plantas Medicinais),
Salete Macedo (CRFa
8ª. Região), e Micheline
B. de Figueiredo M.
Rinaldi CFFa.
de Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, Maria Helena Machado,
que participou da audiência representando
o Conselho Nacional de Saúde, defendeu
a aprovação da proposta mas deixou claro
que a regulamentação não deve desrespeitar
as esferas de competência de profissões da
área.
Novas audiências. Ante a solicitação
de que a próxima audiência (estão previstas
mais duas, antes da votação do projeto na
Comissão de Assuntos Sociais do Senado)
fosse realizada após as eleições nacionais,
para que contasse com a presença de maior
número de senadores, a relatora da Comissão
não aceitou a sugestão, afirmando que agiria
de acordo com um cronograma que ela própria estabelecera e não como resultado de
consenso com os envolvidos com a questão.
Dessa forma, a próxima audiência está prevista para 30 de agosto. A data da segunda
audiência ainda não está confirmada.
Essa decisão da senadora foi criticada
pelo Movimento Não ao Ato Médico, lembrando que em várias ocasiões a senadora
já havia se negado a reagendar reuniões em
datas que contemplassem a participação dos
representantes do movimento. A senadora

A

afirmou desejar colocar em votação essa matéria ainda neste ano.
Formaram a mesa da audiência pública,
o senador Antônio Carlos Valadares (presidente da Comissão de Assuntos Sociais); dra.
Rosane Maria Nascimento (coordenadora do
Movimento Não ao Ato Médico); dr. Edson
Oliveira Andrade (presidente do CFM); dr. Jurandi Frutoso (presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e a dra. Maria
Helena Machado (indicada pelo Ministro da
Saúde para representar o Conselho Nacional
de Saúde).
Estiveram presentes, em nome da Fonoaudiologia, a conselheira do CFFa, Patrícia
Balata; as conselheiras Elka Renata Costa
Oliveira e Renata de Sousa Tschiedel, do
CRFa 5a Região; a conselheira Patrícia Weber
Recondo, do CRFa 7ª. Região; a conselheira Salete Macedo, do CRFa 8ª. Região e as
assessoras do CFFa, Micheline B. de Figueiredo M. Reinaldi e Talita Freitas Leite, além
de profissionais e alunos de Fonoaudiologia,
que concederam entrevistas para manifestar
o repúdio ao projeto de lei do Ato Médico
e fortalecer a articulação entre as áreas que
lutam pelo direito das profissões envolvidas e
os usuários dos serviços de saúde.

Na audiência,
estudantes e
profissionais de
Fonoaudiologia
realizaram
manifestações
defronte
ao Senado
Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006
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presidente do Conselho
Federal de Fonoaudiologia, Maria Thereza Mendonça C. de Rezende, coordenou
o Movimento Não ao Ato Médico até março deste ano, quando
transferiu a direção para a representante do Conselho Federal de
Nutricionistas, em um esquema
de rotatividade adotado desde
sua criação.
Para Maria Thereza, um dos
momentos mais importantes da
mobilização nesse período foi
a entrega formal à relatora do
projeto, em outubro de 2005, de
documento que consolidava as
contribuições dos profissionais
de saúde, que já haviam sido
apresentadas em ocasiões anteriores, para solucionar o impasse. Esse mesmo documento foi
encaminhado para todos os senadores para que se inteirassem
dos vícios do texto original e de
seus substitutivos e os caminhos
democráticos a serem trilhados
para garantir a qualidade do
atendimento em Saúde no país,
sem submissões ou tutelas.
Outro momento importante
lembrado pela presidente do
CFFa ocorreu no final de 2004,
quando a mobilização do Movimento impediu que a senadora
apresentasse uma nova minuta
do projeto – sem que tivessem
sido aprofundados os debates
– em uma reunião agendada
com apenas cinco dias de antecedência e coincidente com
outros eventos marcados pelo
Movimento há longo tempo na
própria área da Saúde. A minuta
que ainda prevalece é a elaborada pelo senador Tião Viana e todas as alternativas para um novo
texto que foram depois levantadas não favoreceram o processo
de saúde e determinaram a continuidade da mobilização

A TU A Ç Ã O M ULTI D I S C I P LI N A R

Percursos e experiências na
interdisciplinaridade

O

Jornal do CFFa inicia nesta edição a
publicação de relatos da presença
resolutiva de fonoaudiólogos que
desenvolvem sua atividade com uma perspectiva multiprofissional e interdisciplinar.
São informações que, esperamos, possam
contribuir para mostrar a amplitude e as
possibilidades da profissão de fonoaudiólogo, estimular acadêmicos e profissionais

em novas frentes de atuação, resgatar as
interações tão necessárias ao profissional
de Saúde e informar a população sobre
a relevância do papel desempenhado por
este profissional para a qualidade de vida
do brasileiro.
Os relatos, extremamente ricos e estimulantes, foram sintetizados para se
adequar ao espaço limitado do Jornal do

CFFa Se desejar contatar estes profissionais para aprofundar os conhecimentos
ou discutir alternativas de envolvimento ou se conta em seu meio com outros
exemplos marcantes de atuação, entre
em contato com o Conselho Federal de
Fonoaudiologia pelo e-mail imprensa@
fonoaudiologia.org.br e deixe sua sugestão ou seu comentário.

FLORIANÓPOLIS, SC

A

Atendimento integral e novos saberes

ssim que se formou pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali – e
depois de iniciar um curso de aperfeiçoamento em Fonoaudiologia Neonatal
em Curitiba (PR), a fonoaudióloga Luciana
Ferreira Cardoso preparou um projeto de estágio de observação em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal, que encaminhou para as
maternidades de Florianópolis (SC). Chamada
por duas delas, optou pela do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina – HU/UFSC. “Sabia da filosofia humanizada do HU/UFSC e que é o único hospital 100% SUS do Estado de Santa Catarina.
Era tudo o que eu queria. Foram os meses
mais fabulosos de minha formação. Faziam
parte da equipe da UTI/NEO: enfermeiros;
neonatologistas; técnicos de enfermagem;
escriturário; psicóloga; assistente social e os
alunos de residência em Pediatria. Apesar das
diferenças, todos com o objetivo de atender
com qualidade e cuidado humanizado o recém-nascido prematuro, ser frágil e forte ao
mesmo tempo”.
Diariamente, Luciana discutia com as médicas diaristas tudo o que tinha observado, a
forma de oferecer o leite materno, as quantidades ofertadas, a postura corporal dos bebês durante a alimentação. “A quantidade de
recém-nascidos que apresentavam cianose
durante a oferta de leite me assustou e, após
algumas discussões de caso, consegui convencer o grupo de que algumas orientações
fonoaudiológicas para toda equipe poderiam
melhorar a qualidade do serviço em neonatologia. Foi nessa fase que me dei conta que
a interdisciplinaridade passa também pelo
paciente, também trocamos e aprendemos
com eles. Com a equipe de médicos e a equipe de enfermagem, pude exercitar a interdisciplinaridade científica. Com as pacientes a
interdisciplinaridade humana, o ser holístico
que tanto discuto na minha dissertação”.

Quando terminou o curso, foi solicitada
a preparar um novo projeto com base no
Método Mãe-Canguru. “Atuei nesse projeto
por dois anos e, em maio de 2002, fui con-

tratada para atuar na UTI/NEO do hospital.
A interdisciplinaridade já era uma realidade,
como é até hoje. Antes da atuação fonoaudiológica, não se pensava na oferta de leite
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ao recém-nascido como alimentação e que
essa tinha que ser feita respeitando a fisiologia da sucção e que os bebês apresentavam
disfunção motora oral da prematuridade.
Atualmente, não se oferece leite sem avaliação fonoaudiológica anterior, a oferta do leite é realizada pela equipe ou pela mãe, com
sucção nutritiva. O copinho e a seringa foram
gradativamente desaparecendo do setor. A
estimulação sensória motora oral é realizada
pela fonoaudióloga e a fixação da sonda é
feita de forma que não atrapalhe a sensibilidade da musculatura oral.”. Na maternidade,
o Grupo Interdisciplinar de Assessoria à Maternidade, que discute o andamento das rotinas de todas as áreas, pela primeira vez tem
como coordenadora um profissional que não
é da Medicina. “Este ano, fui eleita coordenadora deste grupo no qual participam 20
pessoas, entre ginecologistas; nutricionista;
fonoaudióloga; assistente social; psicóloga;
enfermeiras; neonatologista e pediatra”.
Outro desafio vencido foi o convite do
hospital para que montasse o Laboratório
de Estudos da Voz e Audição, onde Luciana,
hoje, coordena outras cinco fonoaudiólogas
e mais 12 fonoaudiólogas que prestam atendimento como prática curricular da especialização Esse laboratório foi credenciado em
abril deste ano como Centro de Referência
em Saúde Auditiva em Alta Complexidade.
“Trabalhar em equipe nunca foi e nunca
será fácil, principalmente, quando vemos
discussões sobre o Ato Médico e a proibição
de fonoaudiólogos participarem de eventos
científicos da otorrinolaringologia. Essas divergências não permearam nosso trabalho.
Tudo que fizemos até agora foi discutido
em equipe, em conjunto e muitas vezes isso
é mais difícil do que se possa imaginar, temos que estar abertos para ouvir de tudo,
argumentar tudo com muita segurança,
respeito e ética”.

A TU A Ç Ã O M ULTI D I S C I P LI N A R
CONTAGEM, MG

Depois da resistência, resultados palpáveis

D

esde sua graduação, há 12 anos, Carolina V. M. Costa sempre atendeu
crianças portadoras de disfunção
neuromotora, como integrante de uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
com formação no conceito neuroevolutivo Bobath. E se considera duplamente privilegiada
por isso. “Trabalhar com crianças portadoras
de necessidades especiais, me ensinou a enxergar a vida como a somatória de pequenas
e quase que imperceptíveis conquistas a cada
dia e oportunidade de trabalhar em equipe,
trocando experiências, idéias e conhecimentos,
sem perder a especificidade de cada profissão,
mas alcançando a visão maior que permite a
aplicação integrada de todas elas”.

Em 2004, Carolina foi convidada a implantar o Serviço de Fonoaudiologia na Maternidade Municipal de Contagem (MG). “No início,
o trabalho da Fonoaudiologia não era conhecido pela grande maioria dos profissionais,
o que causou receio, insegurança, e mesmo
uma certa resistência da equipe multiprofissional. Aos poucos, fui abrindo e conquistando
espaços e as tarefas do fonoaudiólogo foram
sendo incorporadas, aceitas e valorizadas
no dia a dia da equipe multiprofissional”. A
maternidade conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros; neonatologistas; fonoaudiólogo; fisioterapeutas;
terapeuta ocupacional; assistente social; psicólogos; nutricionista e obstetras.
O trabalho da fonoaudiologia na materniJornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006
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dade tem como objetivo contribuir com prognósticos positivos, diminuindo o tempo de
internação e melhorando a qualidade de vida
dos bebês e de suas famílias. “No incentivo ao
aleitamento materno, tomamos por princípio
que um bebê com bom padrão de sucção e
uma mãe bem orientada são fatores primordiais para o sucesso da amamentação. Por
meio de um aleitamento materno bem-sucedido diminuímos os fatores de risco no desenvolvimento de toda a musculatura orofacial
contribuindo para uma futura comunicação
eficaz. Quando se considera toda a gama de
benefícios decorrentes do leite materno, a Fonoaudiologia é a ferramenta de apoio a todas
as demais ciências da Saúde a serviço da criança recém-nascida”.
Na Maternidade Municipal de Contagem,
a Fonoaudiologia está presente na Unidade de
Terapia Intensiva, no alojamento conjunto
e na Enfermaria “Canguru”. Participa ainda das reuniões da equipe multidisciplinar
e do grupo de humanização.
O acolhimento às pacientes é realizado diariamente mediante rodízio dos
profissionais da equipe multidisciplinar.
“Seu objetivo – explica a fonoaudióloga
– é ouvir, compreender e encaminhar as
demandas das pacientes, dando ao procedimento o caráter humano e individualizado de que necessita. Para que esse
encaminhamento seja realizado adequadamente é necessário que todos os componentes da equipe conheçam um pouco
da função dos demais profissionais”. Diariamente, e por meio de rodízio da equipe
multidisciplinar, as mães são reunidas em
grupos, com o objetivo de se criar um
ambiente de apoio que as incentive a iniciar e manter a amamentação.
Mônica lamenta que o modelo assistencial à saúde “ainda é corporativista,
reducionista e compartimentalizado pelas
multiespecializações e a falta de um espaço formal para diálogos interprofissionais. Muitos esforços estão sendo feitos
na Maternidade de Contagem no sentido
de reverter esse cenário. A criação de encontros interdisciplinares é uma forma de
respeitar a necessidade das especializações na área da saúde, sem que isso implique na fragmentação do paciente. Muito
mais que a superposição de disciplinas, a
interdisciplinariedade promove a interseção e a interação de procedimentos e conhecimentos, levando a resultados novos
e muitos eficazes do que tão-somente a
soma dos resultados individuais”.

A TU A Ç Ã O M ULTI D I S C I P LI N A R
BELO HORIZONTE, MG

Atendimento integral e novos saberes

O

s problemas relacionados aos pacientes portadores de fissura de lábio e/ou
palato recebem abordagem interdisciplinar no Centro de Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais – Centrare – uma parceria
iniciada em fevereiro de 2005 entre o Hospital
da Baleia e a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais, ambos de Belo Horizonte.
A fonoaudióloga Camila Di Ninno, que fornece as informações para o “Jornal do CFFa”,
integra a equipe, constituída por profissionais
da área de Saúde (fonoaudiólogos; cirurgiões
plásticos; ortodontistas; pediatra; otorrinolaringologistas; enfermeiro; odontopediatras;
cirurgiões bucomaxilo-facial; protesistas e fisioterapeutas) e da área de Humanas (assistente
social e psicólogo). “Esses profissionais fornecem tratamento sistematizado ao paciente e
sua família. Além disso, são realizados seminários interdisciplinares, reuniões para discussão
de casos clínicos e de artigos científicos e realização de pesquisas envolvendo as diferentes
especialidades”.
“A equipe do Centrare entende esta atuação interdisciplinar como um trabalho conjunto de diferentes profissionais que, embora
atuem dentro de sua especialidade, trocam
constantemente informações dentro de áreas
de interseção a respeito do diagnóstico e trata-

mento dos pacientes, o que propicia o atendimento integral ao paciente e a construção de
novos saberes”, define Camila.
No Centrare, o atendimento inicia-se pelo
acolhimento do paciente e sua família. Neste
primeiro contato, o paciente é atendido pela
equipe de caso novo (cirurgião plástico, fonoaudiólogo, ortodontista e assistente social),
é feita uma avaliação do caso e elaborado o
plano de tratamento de cada paciente. A partir
desse momento, o paciente passa a ser assistido por toda a equipe interdisciplinar.
A fonoaudióloga Camila Di Ninno mostra o grau de amplitude da atuação fonoaudiológica. “Desde o nascimento do Centrare,
o fonoaudiólogo acompanha o paciente em

relação à alimentação, em atendimentos conjuntos com a Pediatria para monitorar o ganho
de peso do bebê e discute os casos que não
progridem adequadamente com os psicólogos. Realiza exames audiológicos periódicos
e discute os casos com a otorrinolaringologia.
Realiza estimulação da linguagem e novamente conta com a ajuda da Psicologia e do Serviço
Social para um trabalho com os pais que não
aderem adequadamente ao tratamento. Orienta os pais nos períodos pré e pós-operatórios,
juntamente com a cirurgia plástica, sobre as
massagens labiais. Realiza, junto com a otorrinolaringologia, exames de nasofaringoscopia
para avaliação da função velofaríngea de pacientes que operaram o palato, mas continuam
apresentando sinais de disfunção velofaríngea.
Posteriormente, a partir do conhecimento da
etiologia e do diagnóstico da função velofaríngea, discute com a equipe (fonoaudiólogo,
cirurgião plástico e protesista) sobre a indicação de intervenção cirúrgica, protética e/ou fonoterápica para cada paciente. A intervenção
cirúrgica em casos de fissura submucosa e fístula de palato é indicada pela Fonoaudiologia,
juntamente com a cirurgia plástica. Em conjunto com a cirurgia bucomaxilofacial é realizado
atendimento fonoaudiológico nos períodos pré
e pós-cirúrgico, a fim de adequar as alterações
oromiofuncionais”.

TUBARÃO, SC

À frente dos projetos

A

tuante em diferentes ações de ensino,
extensão e pesquisa na Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul), o
fonoaudiólogo Roberto Pacheco está
envolvido com os Cursos de Pedagogia e Odontologia da instituição e em projetos institucionais
voltados às áreas de acessibilidade e da terceira
idade.
Este envolvimento teve início quando, em
2000, ingressou no Mestrado em Ciências da
Linguagem na UnisuL em Tubarão (SC), participou e foi aprovado em uma seleção para professores nessa mesma universidade. Como a instituição não mantém curso de Fonoaudiologia,
buscou de imediato uma formação acadêmica
diversificada que possibilitasse ampliar e aprofundar os seus conhecimentos científicos.
No curso de Pedagogia, além de lecionar as
disciplinas de Problemas de Aprendizagem, Processos de Inclusão e Exclusão e de Trabalhos de
Conclusão de Curso, Roberto Pacheco também
coordena o Laboratório de Pedagogia, local em
que são desenvolvidas ações de ensino por meio
da extensão e de ensino pela pesquisa.
“Trabalhamos com dois grandes projetos:
inclusão escolar da criança com deficiência e
atenção à aprendizagem. O laboratório trabalha
em parceria com órgãos públicos municipais e

estaduais e com outros cursos e serviços da Universidade, como os de Psicologia, Odontologia
e Medicina”. O fonoaudiólogo informa que a
equipe é hoje formada por uma psicopedagoga, uma pedagoga e sete estagiários do curso
de Pedagogia.
No Curso de Odontologia, Roberto Pacheco está alocado como professor de Ortodontia
II, atuando com três professores odontólogos.
“Trabalho os aspectos fonoaudiológicos envolvidos na prática ortodôntica, ministrando aulas
teóricas e acompanhando as aulas práticas na
clínica escola, com objetivo de auxiliar o acadêmico na avaliação das funções estomatognáticas. Até 2005, tínhamos a informação de que
éramos o único curso de Graduação em Odontologia no Estado de Santa Catarina com fonoaudiólogo como professor de Ortodontia, atuando
de forma interdisciplinar com os ortodontistas”.
Roberto Pacheco ainda coordena o Programa de Promoção da Acessibilidade no Campus
Regional Sul da Unisul, que conta atualmente
com 18 alunos com deficiências física, auditiva,
múltipla ou condutas típicas. Entre algumas das
ações que coordena estão a avaliação sistemática e contínua das barreiras arquitetônicas; pedagógicas; informacionais e atitudinais da universidade; o apoio pedagógico para os alunos com
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deficiência; a orientação e formação na área da
acessibilidade e inclusão para docentes; funcionários; discentes e eventos acadêmicos na área
da educação especial.
“Apesar da sensação de exílio que sinto, às
vezes, por não ter outros fonoaudiólogos trabalhando diretamente comigo, atuar com as
áreas da Pedagogia, Odontologia, Gerontologia
e coordenar um programa de acessibilidade e
inclusão institucional tem trazido muitas alegrias
e permitido que outros profissionais construam
uma visão mais ampla e crítica sobre a Fonoaudiologia, deixando de ver o fonoaudiólogo
como um mero técnico da área da linguagem e
começando a vê-lo como um profissional capaz
de apoiar teórica e tecnicamente profissionais de
outras áreas e de assumir a frente de projetos e
atividades nas áreas da educação e da saúde”.

OFICINAS SBFa

Oficina estimula prática da integralidade no SUS

Da esquerda para a direita: Fernanda Dreux Fernandes, Maria Thereza Mendonça,
Kátia de Almeida, Iêda Russo, Ana Luíza Navas, Maria Tereza Cavalheiro e Ana
Teresa Brandão

A

presidente do Conselho Federal
de Fonoaudiologia, Maria Thereza Mendonça C. de Rezende, a
vice-presidente do CFFa, Celina
Pieroni de A. Rezende, e as conselheiras Denise Brandão de Oliveira Britto e Silvia Maria
Ramos, participaram da Oficina Nacional de
Sensibilização de Docentes e Discentes da
Fonoaudiologia para o SUS, realizado nos
dias 23 e 24 de junho, nas dependências
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Esta foi a última etapa de uma série de
encontros promovidos pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com o objetivo de
estimular competências dos que atuam na
graduação para refletir, articular e argumentar sobre a integralidade na atenção à saúde
da população, na perspectiva da formação
profissional em nível de graduação. A SBFa
foi a primeira entidade contemplada com o
apoio financeiro da Organização Pan-Americana da Saúde e do Ministério da Saúde
para a realização desta sensibilização. As
500 vagas disponibilizadas foram distribuídas proporcionalmente entre as 112 Instituições de Ensino Superior que mantém cursos
de Fonoaudiologia no país.
Cinco oficinas regionais foram realizadas
durante o primeiro semestre deste ano, em
Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Itajaí (SC), Goiânia (GO) e Recife (PE), com o
envolvimento da presidente do CFFa, Maria
Thereza Mendonça C. de Rezende e das conselheiras Silvia Maria Ramos, Patrícia Balata,
Denise Brandão de Oliveira Britto.
“As oficinas regionais e a nacional ocorreram em um momento oportuno para que

todos pudessem repensar o fazer da formação”, relembra Maria Thereza Mendonça
C. de Rezende. “Temos tido dificuldades na
procura aos cursos de fonoaudiologia e unirmos docentes e discentes para discutir essa
formação em conjunto com as entidades nacionais representativas da categoria só vem
a contribuir com a valorização da formação
desse profissional”.
Para a garantia da formação adequada
do fonoaudiólogo no Brasil e sua inserção
no mercado de trabalho oferecido pelo SUS,
o coordenador das oficinas e vice-presidente
da SBFa, fonoaudiólogo Fábio Lessa, entende que estes cursos precisam adequar sua
abordagem pedagógica, favorecendo a articulação dos conhecimentos e trabalhando
pelo entendimento da atuação em equipes
multiprofissionais, além de promover atividades práticas ao longo de todo o curso
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em todos os tipos de unidades de saúde.
“Dessa forma serão formados profissionais
com competência geral e capacidade de
resolubilidade, essencial para a garantia da
atenção integral e de qualidade à saúde da
população”, entende ele.
O papel desempenhado por Fábio Lessa
é destacado pela fonoaudióloga Maria Teresa
Pereira Cavalheiro, que coordenou a Oficina
Regional realizada em Campinas (SP) e representou Fábio Lessa na Oficina Nacional. “Este
encontro representou a consolidação de um
projeto elaborado por este idealista, que vislumbrou grandes possibilidades para a Fonoaudiologia. Nunca havia visto na Fonoaudiologia uma mobilização tão grande e com
tantas etapas para discutir coletivamente um
tema. Aprender a dividir, a decidir, a construir
para um bem coletivo foi uma experiência
nova que abre portas para outras missões”.
A fonoaudióloga Kátia Almeida coordenou a Oficina Nacional. “Tivemos 120 delegados, representantes de docentes e discentes de todo o Brasil, que analisaram e compilaram todas as proposições das Oficinas
Regionais e que estarão disponíveis em um
relatório que deverá ser disponibilizado brevemente, com o objetivo de contribuir para
a reformulação dos projetos pedagógicos
dos cursos de Fonoaudiologia do Brasil”.
Maria Teresa Pereira Cavalheiro já identifica resultados práticos. “Muitos foram os
relatos de impactos nas instituições de ensino, decorrentes da experiência vivida nas
oficinas regionais, como a rediscussão dos
projetos pedagógicos, eventos com objetivo
de discutir o SUS, articulação da instituição
com os órgãos de governo, entre outros.
Espero que a oficina seja a primeira etapa
de um processo de mudança na formação
do fonoaudiólogo, que contribua para a garantia do direito à saúde de todo cidadão
brasileiro pelo fortalecimento do SUS”.

ELEIÇÕES

Convite à participação

O

primeiro exercício de cidadania pelo
voto, nos próximos meses, ocorre
com as eleições em 1º de outubro
para a escolha dos representantes nos diversos níveis dos Poderes Executivo e Legislativo
do País. Menos de dois meses depois, em
29 de novembro, uma nova oportunidade
de participação: a eleição dos conselheiros
efetivos e suplentes de sete Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, inclusive para o recém-criado Conselho da 8ª. Região. Apenas
um dos processos eleitorais, o do Conselho
Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região,
ocorre em calendário diferenciado. Será em

novembro de 2007, em razão de data da
criação de instância regional.
Tanto em uma como em outra eleição, o
voto é obrigatório. Em ambas as situações,
é o instrumento que assegura a participação e envolvimento nos rumos do país e da
profissão. Se na instância do país já estão
superados os prazos para uma participação
direta, com candidaturas aos cargos eletivos, nas eleições dos Conselhos Regionais
este prazo se estende até 31 de agosto. As
normas estão estabelecidas: ser cidadão brasileiro; estar em pleno gozo de seus direitos
profissionais; possuir inscrição principal na

Cronograma
das eleições
Publicação do Edital de Convocação:
Data limite para inscrição de chapas:
Data para publicação do edital das chapas concorrentes:
Envio de material aos profissionais:
Data limite para recebimento dos votos por correspondência:
Apuração dos votos:
Publicação no D.O.U. do resultado do pleito:
Posse das chapas vencedoras:
Data limite para recebimento das justificativas por ausência de voto

1/8/2006.
31/8/2006.
15/9/2006.
26/10/2006.
28/11/2006.
29/11/2006.
1/12/2006.
1/4/2007.
3/1/2007.

área de jurisdição do Regional há mais de
cinco anos até a data das eleições; possuir
domicílio profissional na Região correspondente; inexistir condenação à pena superior
a cinco anos, em virtude de sentença transitada em julgado, salvo reabilitação legal;
estar em dia com a tesouraria do Conselho
Regional de sua jurisdição até a data da inscrição das chapas; estar inscrito em apenas
uma chapa concorrente; estar quite com as
obrigações junto à Justiça Eleitoral e inexistir
condenação em Processo Ético e/ou Administrativo, em virtude de sentença transitada
em julgado, salvo reabilitação legal.
Especificamente para a inscrição de chapa, formada por dez membros efetivos e dez
suplentes (o CFFa recomenda que, preferencialmente, haja uma distribuição geográfica
eqüitativa dos membros. Veja resolução na
coluna “O que é legal?” nesta edição) devem
ser apresentados requerimento e proposta
de trabalho para o triênio; declarações do
Conselho Regional da jurisdição de estar quite com a tesouraria até a data da inscrição
e de comprovação de data de inscrição no
respectivo Conselho; cópias autenticadas da
cédula de identidade profissional, do Certificado Militar (se do sexo masculino) e do
Título de Eleitor, com o comprovante da última votação; declaração de próprio punho
da inexistência de condenação transitada em
julgado há, pelo menos, cinco anos; mini
curriculum vitae e uma foto 3x4 recente.

O QUE É LEGAL
Resolução CFFa nº 325, de 12 de maio de 2006
“Dispõe sobre o cronograma das eleições dos Conselhos
Regionais de Fonoaudiologia da 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª,7ª , e 8ª Regiões, para o triênio de 2007/2010.”

Resolução CFFa nº 328, de 13 de maio de 2006
“Dispõe sobre nomeação da Junta Administrativa do
CRFa. 8ª Região, instalação do CRFa. 8ª Região, e dá outras
providências.”

Resolução CFFa nº 326, de 12 de maio de 2006
“Dispõe sobre a composição das chapas candidatas às
eleições para o triênio 2007/2010 dos Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia da 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Regiões, e para o
triênio 2008/2010 do Conselho Regional da 3ª Região.”

Resolução CFFa nº 330, de 13 de maio de 2006.
“Dispõe sobre o registro profissional provisório e definitivo, principal e secundário, transferência por alteração de endereço profissional, baixa e reintegração do registro profissional
do fonoaudiólogo no âmbito dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.“

Resolução CFFa nº 327, de 13 de maio de 2006
“Dispõe sobre a aprovação da 1ª edição da Classificação
Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia, e dá outras
providências.”

Resolução CFFa Nº 331, de 13 de maio de 2006
“Dispõe sobre o responsável técnico em Fonoaudiologia e
suas atribuições e dá outras providências.”

O texto integral das resoluções acima mencionadas está disponível no sitio do CFFa, em www.fonoaudiologia.org.br
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E N T R E VI S T A

ODAIR FURTADO

Qualidade na titulação:
o exemplo da Psicologia
O psicólogo Odair Furtado é conselheiro suplente do CFP – Conselho Federal
de Psicologia e professor visitante do Instituto de Psicologia da Universidade
de Brasília - UnB. Neste texto, ele apresenta suas principais ponderações sobre
o processo de obtenção da titulação de Especialista, implantado no âmbito da
Psicologia, sob forma muito semelhante a que passa a ser adotada pelo CFFa,
com o concurso de provas e títulos.
“A certificação de uma especialidade é um direito não somente do profissional que adquire competência específica durante sua vida profissional,
mas é também um direito dos usuários
dos nossos serviços. O usuário deve receber informações claras sobre a competência do profissional que procura
e o título de especialista é o aval que
reconhece a competência específica
desse profissional”.
Como conselheiro suplente do Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo
Odair Furtado vê como irresponsabilidade do gestor não enfrentar um campo que estava completamente à mercê
do mercado, cujo único regulamentador era o próprio mercado de trabalho
e de ensino. “Seria irresponsabilidade
fazer a política do avestruz e fazer de
conta que o problema não existe”.
Se o comprometimento com as
questões vinculadas aos interesses populares pode variar em função da plataforma de trabalho de cada gestão,
não é possível, no entanto, abandonar
o papel central da entidade, que é o da
regulamentação da profissão.
“Somos, hoje, mais de 140 mil
psicólogos que enfrentamos as vicissitudes do mundo do trabalho como
qualquer outro trabalhador: enfrentamos a exigência de empregabilidade;

de desregulamentação do mercado de
trabalho; do desemprego; da concorrência de campos contíguos a Psicologia; dos
modismos teóricos; da formação precária; da alienação do trabalho; da falta de
dinheiro; da desvalorização profissional e
lutamos para encontrar um lugar ao sol.
Nessa luta, a especialização passa a ser
uma arma importante, como de resto é
para todos os outros profissionais”.
Professor visitante do Instituto de
Psicologia da Universidade de Brasília
(UnB), Odair Furtado vê aspectos negativos e positivos na política que define a
concessão do título. “Os negativos são
concernentes à impossibilidade de um
órgão como os conselhos profissionais
atuarem na contracorrente dessa dinâmica do capitalismo, nas expressões de organização ou desorganização do campo
profissional. Os conselhos profissionais
são órgãos regulamentadores e normatizadores, essa é sua natureza definida em
Lei. Não somente os Conselhos de Psicologia, mas todos os conselhos profissionais têm como função básica promulgar
resoluções que organizem a atuação profissional, garantindo o seu bom desempenho e o bom atendimento do usuário
ou destinatário do serviço prestado. É um
papel conservador inerente a sua natureza de autarquia, de sua função pública de
controle da profissão”.
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O aspecto positivo está na possibilidade de interferência no campo completamente desorganizado dos cursos
livres. “Se a especialização é inevitável,
pondera Furtado, que seja feita em
condições adequadas. A resolução do
Conselho Federal de Psicologia é rigorosa nesse sentido e aos poucos vamos
interferindo na qualidade dos cursos livres de especialização dos psicólogos”.
Furtado destaca a forma democrática e amplamente discutida com que
foi implantada a certificação do título
de especialista pelo CFP. “. É preciso
dizer que essa discussão não está encerrada e a avaliação é constante. Reconhecemos os especialistas diplomados pelos cursos nas áreas predefinidas
e a Associação Brasileira de Ensino da
Psicologia faz a avaliação e o reconhecimento do curso de especialização
conforme a exigência definida pela
resolução do CFP. Ainda temos o reconhecimento daqueles que já assim se
definiam antes da resolução e recebem
o título, comprovando a condição de
especialista conforme critério definido
pela resolução”.
A última modalidade introduzida
para a aquisição do título de especialista, tal como ocorre atualmente no
Conselho Federal de Fonoaudiologia, é
pelo exame nacional realizado pelo CFP.
“O fenômeno da especialização não
representa nenhuma novidade para o
campo da Psicologia e segue a demanda da especialização técnica que foi
construída no campo profissional, não
somente das profissões universitárias,
mas das profissões em geral”, conclui
o psicólogo.

C F F a em aç ã o

Conselhos profissionais
opinarão sobre cursos

O

decreto 5773, de 10 de maio deste
ano, assinado pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, prevê que os
conselhos profissionais poderão participar
do reconhecimento dos cursos universitários de sua área de atuação.O ministro da
Educação, Fernando Haddad, foi enfático,
em entrevista concedida ao jornal Folha de
S.Paulo, logo após a assinatura do decreto:
“Se um curso está formando maus profissionais, quem melhor que os conselhos para
apontar isso. Queremos chamar a sociedade, por meio desses órgãos, para definir se o
curso tem relevância e qualidade para continuar existindo”, disse Haddad.
Se de um lado a decisão governamental representa o reconhecimento do papel
dos conselhos regulamentadores na formação profissional, por outro lado, o decreto também recebeu críticas de alguns
setores que consideraram a decisão uma
tentativa de transferência de responsabilidade no aval aos cursos de má qualidade
oferecidos no país.
A manifestação dos conselhos profissionais, no entanto, não será obrigatória. O ar-

tigo 37 do decreto presidencial diz que “no
caso de curso correspondente à profissão regulamentada, a Secretaria abrirá prazo para
que o respectivo órgão de regulamentação
profissional, de âmbito nacional, querendo,
ofereça subsídios à decisão do Ministério da
Educação, em 60 dias”. Entre os subsídios
que poderão ser fornecidos, os conselhos
profissionais estudam fornecer informações
sobre as características da região em que se
instalou o curso, as instituições já existentes,
a quantificação dos profissionais atuantes e
a existência de áreas carentes desse atendimento profissional, entre outras informações.
Se o reconhecimento for concedido, os
pedidos de renovação deverão ser analisados pelo MEC a cada três anos e os conselhos profissionais também atuarão nessas
etapas. A medida vale para todas as profissões regulamentadas por lei.
A participação dos conselhos profissionais se dará no reconhecimento dos cursos
e não no processo de autorização para sua
abertura. Para esse caso, apenas três cursos
na área da Saúde – Medicina, Odontologia

e Psicologia – mais o curso de Direito, continuam com essa possibilidade de manifestação, através do Conselho Nacional de Saúde ou do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, respectivamente, de
acordo com o parágrafo segundo do artigo
28 do decreto presidencial. As universidades e centros universitários independem de
autorização para funcionamento, de acordo
com o mesmo artigo do decreto presidencial, mas estão sujeitas ao reconhecimento,
como as demais instituições.
O Ministério da Educação garante que
esta avaliação será um dos aspectos analisados para reconhecer o curso. Outro aspecto
importante será a avaliação do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior), além das condições dos cursos e
das instituições. Com a regulamentação do
Sinaes, prometida pelo Ministério da Educação, uma instituição que tenha avaliação
negativa poderá ser fechada. “Até então,
isso não poderia ser feito. Temos casos de
cursos constantemente mal avaliados no antigo provão que continuaram funcionando”,
disse Haddad na entrevista.

COMISSÃO DE SAÚDE

Quais são as ações fonoaudiológicas na Atenção Básica?

A

comissão de Saúde do Conselho
Federal de Fonoaudiologia está na
expectativa do recebimento de contribuições dos fonoaudiólogos para a elaboração de um documento normativo das ações
fonoaudiológicas desenvolvidas na Atenção
Básica em promoção, prevenção e reabilitação. Esta colaboração foi também solicitada
oficialmente em abril deste ano aos departamentos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, aos cursos de Fonoaudiologia e à
Diretoria Executiva Nacional dos Estudantes

de Fonoaudiologia – Denefono. Estas contribuições devem ser encaminhadas ao e-mail
da Comissão de Saúde, saude@fonoaudiologia.org.br.
Desde 2002, os Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia estão empenhados em
identificar e discutir a atuação fonoaudiológica na Atenção Básica, seja pela Estratégia de
Saúde da Família (ESF) ou em Unidades Básicas
de Saúde (UBS). Dentro desta linha de ação, o
CFFa e os CRFas encaminharam documento ao
Ministério da Saúde com o objetivo de sensibilizar os gestores da importância do fonoaudiólogo na ESF, UBS e nas equipes matriciais,
assim como também apontar a contribuição
da Fonoaudiologia no processo de capacitação
dos agentes comunitários de saúde.
Em 2005, foi publicada a portaria 1.065/
GM, que cria os Núcleos de Atenção Integral
na Saúde da Família com a finalidade de am-
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pliar a ESF, objetivando a integralidade e a resolutividade da Atenção à Saúde. Os Núcleos
estão formados por diversas modalidades e
a Fonoaudiologia está prevista na de Reabilitação. Contudo, fará parte dessa equipe
apenas se o gestor acreditar necessário ou se
houver manifestação da sociedade. Este pedido da sociedade é fundamental para esta
inclusão, pois é ele, usuário, que necessita do
atendimento.
A exemplo de outros trabalhos já realizados em diversos Estados onde a Fonoaudiologia atua de forma integral com as ESF e
UBS, os resultados obtidos no Estado de São
Paulo com a inclusão do fonoaudiólogo na
Atenção Básica foram publicados na edição
47 da Revista da Fonoaudiologia, publicada
pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia
2ª. Região. Esse texto está disponível no sítio
www.fonosp.org.br.

C F F a em aç ã o

Empossada Junta
Administrativa da 8ª Região
te do Conselho Federal de Fonoaudiologia,
Maria Thereza Mendonça C. de Rezende,
que contou com a presença das conselheiras federais Patrícia Balata e Maroli Barreto
Carvalho; de Flávia Lumack, presidente e
Luciana Pimentel, representando o CRFa 4ª.
Região; de Ana Karla Gurgel, do Sindicato
dos Fonoaudiólogos do Estado do Ceará
(Sindfono) e de Estephania Silveira, representante da Cooperativa dos Fonoaudiólogos do Estado do Ceará (Coopefono).
A Junta Administrativa, que terá a responsabilidade de estruturar a instalação e
montagem do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 8ª Região e de conduzir o
processo eleitoral, é composta por representantes dos quatro Estados da jurisdição:

T

omou posse em 1º de julho a Junta Administrativa nomeada pelo
Conselho Federal de Fonoaudiologia que dirigirá o Conselho Regional de
Fonoaudiologia nos próximos meses até a
posse da nova diretoria, a ser indicada no
processo eleitoral que terá início em agosto
próximo. A criação deste novo conselho,

desmembrado da 4ª. Região, respondeu a
solicitação inicial de um grupo de fonoaudiólogos do Estado do Ceará, confirmada
em uma pesquisa realizada pelo CRFa 4ª.
Região em seu sítio na Internet. A sede do
CRFa 8ª. Região é em Fortaleza (CE).
A posse da Junta Administrativa ocorreu em cerimônia conduzida pela presiden-

Hyrana Frota C. de Vasconcelos
(Ceará) - Presidente
Rita de Cássia Sérvio Mendes Lopes
(Piauí) - Vice-Presidente
Claudia Sobral de Oliveira
(Ceará) - Diretora Secretária
Danielle Levy Albuquerque de
Almeida (Ceará) - Diretora Tesoureira
Maria Salete Fontenele Macedo
(Ceará)
Kenia Andrade do Nascimento
Gondim (Rio Grande do Norte)
Ana Karla Bigois Capistrano
(Rio Grande do Norte)
Maria Cecília Baldi S. Ferreira Teixeira
(Piaui)
Lucieny Silva Martins Serra
(Maranhão) e
Manoel Tadeu Rodrigues Cardoso
(Maranhão)

CFFa inicia participação no Conade

D

esde junho deste ano, o Conselho
Federal de Fonoaudiologia passou a
integrar, como ouvinte, o Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – Conade – e já recebeu sinalização de que poderá obter uma das
cadeiras em futura renovação do plenário.
O Conade foi criado pela Medida Provisória nº. 1.799-6, de 10 de julho de 1999,
inicialmente no âmbito do Ministério da
Justiça como órgão superior de deliberação

colegiada ao qual compete, principalmente,
o acompanhamento e a avaliação da Política
Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência
e das políticas setoriais de educação; saúde;
trabalho; assistência social; transporte; cultura; turismo; desporto; lazer e de política urbana dirigida a esse grupo social. Em maio de
2003, passou a ser vinculado à Presidência da
República por meio da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos.
O Conade reúne-se mensalmente – em
Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006
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caráter ordinário – e as reuniões são normalmente públicas. Integrado por representantes
governamentais e da Sociedade Civil, a expectativa do CFFa com esse envolvimento é dar
sua contribuição ativa nas discussões e nas
avaliações em todos os temas relacionados à
inserção dos portadores de deficiência. O atual presidente do Conade, eleito em 19 de junho, é Alexandre Barioni, do Conselho Nacional dos Centros de Vida Independente (CVI),
uma das representações da sociedade civil.

C F F a em aç ã o

CCJ aprova
obrigatoriedade de
guarda de prontuários

A

comissão de Constituição, e
Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou
o projeto de Lei 4212/2001, do Senado
Federal, que estabelece a obrigatoriedade de manutenção dos prontuários
e seu acesso pelos pacientes. O projeto
foi apresentado pela senadora Emilia
Fernandes, do PTB/RS. De acordo com a
proposta, os registros deverão ser conservados por, no mínimo, 20 anos. O
projeto vai à votação no Plenário da Câmara, mas não há previsão de quando
entrará na pauta.
Desde 2002, com a mesma preocupação de resguardar a população usuária, o Conselho Federal de Fonoaudiologia já havia estabelecido, através da
Resolução 285 (consulte texto no sítio
da autarquia), a guarda dos resultados
dos exames dos clientes avaliados por
um prazo mínimo de 10 anos. Com a
aprovação desta lei, a resolução perderá
o efeito, em razão da existência de lei
superior e o prazo será ampliado para
20 anos.
De acordo com o projeto de lei
4212/2001, os prontuários compreendem todos os documentos relacionados
ao paciente. O projeto lista os deveres
dos profissionais de Saúde em face dos

prontuários, ressaltando a necessidade
de identificação clara do autor da anotação e a necessidade de produção de
laudo circunstanciado, após atendimento, descrevendo a situação do paciente.
A proposição estabelece penas de detenção, que pode chegar a um ano, e
multa no caso de não ser observado
o prazo mínimo para manutenção do
prontuário ou se houver o impedimento
de acesso a ele.
A proposta altera ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8069/90), estabelecendo as mesmas
penas no caso de descumprimento do
estabelecido nos prontuários de recémnascidos e da mãe.
O relator na CCJ, deputado Colbert
Martins (PPS-BA), rejeitou dois projetos
que foram apensados: oi PL 2608/00,
do deputado Pedro Fernandes (PTBMA), e o PL 4580/04, da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou
a atuação de organizações criminosas
atuantes no tráfico de órgãos humanos.
Os dois projetos tratam do mesmo assunto, mas restringem a exigência ao
prontuário médico. Os três projetos
têem sido acompanhados desde os primeiros passos pela Assessoria Parlamentar do CFFa.

Palestra para
alunos de
Fonoaudiologia

C

onvidada a proferir palestra
aos alunos do primeiro ano
do curso de Fonoaudiolo-

gia da Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), em 31 de maio deste ano, a presidente do Conselho
Federal de Fonoaudiologia, Maria
Thereza Mendonça C. de Rezende,
abordou a história e o crescimento
da profissão, em face da necessidade, cada vez mais reconhecida,
de elevar a qualidade de vida das
pessoas, lembrando a conquista de
novas frentes de trabalho, desde os
modernos call centers das empresas
de telemarketing até os estúdios de
emissoras de rádio e de televisão e as
clínicas especializadas em reabilitação da fala e da audição. Destacou,
ainda, a necessidade do profissional
se instrumentalizar na defesa da profissão e na abertura ao atendimento
no serviço público pelo do Sistema
Único de Saúde.

Pesquisa sobre
Fonoaudiologia Forense

U

m dos objetivos da gestão 2004/2007 do CFFa é garantir
à população acesso aos serviços de Fonoaudiologia, ampliando seu espaço de atuação na sociedade e nas demais
entidades de classe. Com o objetivo de discutir a Perícia em Fonoaudiologia Forense, o CFFa convoca todos os Fonoaudiólogos que
trabalham nessa área a preencher o questionário para mapeamento dessa atuação.
O questionário está disponível no sítio do CFFa no www.fonoaudiologia.org.br , na área de acesso restrito. Após preenchido,
deve ser encaminhado para assessoria2@fonoaudiologia.org.br.
Responda e divulgue essa pesquisa!!!
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Foto: Geraldo Magela - Agência Senado

Fonoaudióloga é organizadora
da mostra “Imagens da Inclusão”

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) participou da cerimônia de abertura da mostra
fotográfica “Imagens da Inclusão”.

lavam sobre a importância da inclusão
social deste contingente populacional que
abrange cerca de 25 milhões de brasileiros
ou 14,5% da população.
Na ocasião, o senador Renan Calheiros
assinalou que a verdadeira inclusão se dá
por meio da mudança de comportamento e da conscientização de que é possível
conviver em harmonia com as diferenças
e com respeito às limitações do outro. O
Senado discute atualmente o Estatuto da
Pessoa com Deficiência, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS).
Quando tinha 22 anos, foi diagnosticado em Andréa Schwarz um cabernoma, ou seja, má-formação congênita na
Foto: Thais Habli

a

ndréa Schwarz, formada em Fonoaudiologia pela PUC de São
Paulo (embora sem exercer a profissão desde 2001, quando se voltou para
consultoria em acessibilidade), é a organizadora da mostra fotográfica “Imagens da
Inclusão” inaugurada pelo presidente do
Senado, Renan Calheiros, em 7 de junho e
que permaneceu até o dia 17 de junho no
Salão Branco do Senado Federal. A mostra
foi patrocinada pela Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban).
A fonoaudióloga Maria Thereza Mendonça C. de Rezende, presidente do CFFa,
participou da abertura da mostra prestigiando não apenas a expositora, mas também as pessoas retratadas nas mais diversas situações do cotidiano em momentos
que traduzem a beleza, a alegria de viver e
a força de vontade presente em cada uma
delas na superação da deficiência.
Para Andréa Schwarz, um dos objetivos
da exposição foi o de “valorizar a imagem
das pessoas com necessidades especiais
através da produção de uma exposição de
fotos que retratasse a deficiência por um
novo ângulo, sob a perspectiva dos potenciais e das infinitas possibilidades existentes além das limitações”.
A abertura foi feita com a exibição
de um vídeo em que pessoas famosas e
anônimas portadoras de deficiências fa-

Euclides Poubel
(Coffito), Jaques
Haber , Jenner Jalne
de Morais (assessor
parlamentar) e Maria
Thereza Mendonça
C. de Rezende
(CFFa) ladeiam a
organizadora da
mostra, Andréa
Schwarz.
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medula. Em um depoimento para a AME
– Amigos Metroviários dos Excepcionais
– ela relatou que essa má-formação era
vascularizada e sangrou. “Para não acontecer o pior, ou mesmo perder muito mais
movimentos do que perdi, tive que me
submeter a uma cirurgia e o resultado foi
uma lesão parcial na medula, que me ocasionou paralisia nas pernas”.
Há cinco anos em cadeira de rodas,
a cidade transformou-se em uma imensa
barreira. Andréa Schwarz, em companhia
de seu marido Jaques Haber, resolveu desenvolver projetos de consultoria empresarial na área de qualidade de vida e acessibilidade (a Febraban e o grupo Pão de
Açúcar são alguns de seus clientes) com
o objetivo de possibilitar maior conscientização sobre as necessidades específicas
desse segmento social em que está incluída. A mostra “Imagens da Inclusão” é
uma das faces visíveis dessa sua atuação.

Os fonoaudiólogos interessados em encaminhar sugestões para o projeto de lei que
institui o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, de autoria do
senador Paulo Paim, devem
encaminhar e-mail para assessoria2@fonoaudiologia.org.br
a/c de Talita Freitas Leite.

C F F a em aç ã o

C F F a em aç ã o

Em Simpósio sobre
Voz do Professor,
CFFa discute caminhos
da Fonoaudiologia

E

m sua participação na mesa de
encerramento, em 13 de maio,
do I Simpósio Internacional
sobre a Voz do Professor, promovido
pelo CEV, em São Paulo (SP), a conselheira Patrícia Balata trouxe à baila
a reflexão sobre o caminho que a Fonoaudiologia tem percorrido. O tema
da mesa-redonda foi “Onde estamos,
para onde vamos e o que falta?”.
Ao apresentar levantamento efetuado pela assessoria parlamentar do
CFFa, a fonoaudióloga lembrou a existência de 15 leis municipais e estaduais
de Saúde Vocal do Professor distribuídas pelo país. “Muitas dessas proposições não foram implementadas por
esbarrarem na carência de recursos.
Este cenário, apesar de indicar uma
evolução, revela também que muitos
projetos não são aprovados por não
respeitarem o trinômio constitucionalidade versus orçamento versus mérito, por vezes sendo apenas respostas
às demandas eleitorais”.
A Fonoaudiologia, nos últimos
anos, interessou-se por detectar os
índices de prevalência e incidência de
transtornos vocais no professor e assim garantir o acesso dessa categoria
aos nossos cuidados. Patrícia Balata
lembrou que segundo levantamento
feito pela fonoaudióloga Maria Lúcia
Dragone, existem, atualmente, 308
pesquisas referentes ao tema.
Por outro lado, a conselheira defende que o foco das pesquisas deve
voltar-se para evidenciar a real contri-
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buição que os especialistas em voz têm
a oferecer, não só detectando e tratando tais transtornos, mas também,
levantando a redução de custos que o
Estado tem com a nossa atuação.
“O que se quer dizer é que precisamos saber quanto o Estado perde,
pecuniariamente falando, com o professor doente e o quanto de benefício
real a fonoterapia concede ao Estado,
ao professor e ao aluno com a recuperação desse profissional”.
A conselheira do CFFa lembrou
também a necessidade de otimizar a
forma de intervenção, “estudando estratégias eficazes de atenção ao professor no nível da reabilitação como,
por exemplo, os critérios para o estabelecimento de terapias em grupo,
visto que a demanda de portadores de
agravos na voz é muito maior que a
oferta de fonoaudiólogos na rede pública”.
O CFFa disponibiliza, em seu sítio
na Internet, os dados e os acessos que
dispõe no sentido de estimular e colaborar com os interessados em abordar
este tema e no próximo Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia, em outubro deste ano, fará a distribuição de
compilação com todas as leis estaduais e municipais em vigor. “Esperamos,
dessa forma, que essas informações
sejam revertidas em benefício da categoria dos professores, ao mesmo
tempo em que garanta um espaço
de mercado para os nossos profissionais”, concluiu a conselheira do CFFa.

HOMENAGEM

Vida de sonhos, desafios,
erros, conquistas…

G

raduada em Fonoaudiologia, pela
Universidade Federal de Santa Maria (RS) há exatos 30 anos, Evanice
Silva do Carmo tem uma vida profissional
demarcada por sonhos, desafios, erros, acertos, conquistas. Como ela própria afirma,
“ao revisitá-la, posso afirmar que a verdadeira história dos homens não é aquela dos
feitos espetaculares, das realizações excepcionais, mas sim, a do dia-a-dia, que resulta
na concretização do cotidiano das pessoas
e dos grupos nos quais estamos inseridos e
podemos intervir diretamente”.
Pouco depois de ingressar na Fundação
de Ensino do Pólo Geoeducacional do Vale
do Itajaí ( Fepevi), no recém-criado Centro
de Desenvolvimento Humano, Evanice iniciou em 1982 a especialização (latu sensu)
que a levou a assumir atividades de docência
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
em Itajaí (SC), na qual lecionou por aproximadamente oito anos.
Com a transformação da Fepevi na
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em
1989, o então reitor, prof. Edson Villela, estabeleceu um plano de expansão educacional. A criação do Curso de Fonoaudiologia
ocorreu em 1990. Evanice participou da implantação do curso e recebeu a incumbência
de responder por sua gestão.
E haja desafios. “Implantar a estrutura
pedagógica do Curso de Fonoaudiologia,
adequar os ambientes para o desenvolvimento profissional e o mais desafiante,
transformá-lo no IFU (Instituto de Fonoaudiologia da Univali), que se colocou como
um grande instrumento promotor de saúde.
Esse grande projeto efetivou muitos convênios e garantiu um atendimento comunitário volumoso, atendendo aos objetivos institucionais de extensão e retroalimentando do
ensino e da pesquisa”.
Durante este ano de 1993, outra grande
batalha travada foi a de transformar o Curso
de Fonoaudiologia em Faculdade. “Em janeiro de 1994, foi constituída a Faculdade
de Ciências da Saúde (Facisa) e assumimos
sua direção para uma gestão de dois anos,
renovada para a gestão 1996-1998. Implementamos uma nova organização administrativa na Faculdade e no IFU, que exigia
uma estrutura dinâmica e flexível e para isso
busquei apoio em assessorias para implantar o Planejamento Estratégico, em 1996,
a Qualidade em Serviços e a Comunicação
Social, em 1997”.

Fonoaudióloga Evanice Silva do Carmo
Uma reestruturação organizacional da
Univali, em 1998, criou os Centros de Educação Superior. O Curso de Fonoaudiologia
passou a integrar, com os demais cursos da
área da Saúde (Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina; Odontologia; Psicologia e Nutrição) o Centro de Educação Superior de Ciências da Saúde – CCS. Evanice foi
a escolhida para a coordenação do curso, e
aí permaneceu de 1998 a 2002. “O ano de
2000, em especial, foi marcante para o curso de Fonoaudiologia, pois foi comemorado
os dez anos de sua existência, ainda como o
único curso de Fonoaudiologia no Estado de
Santa Catarina”.
Evanice Silva do Carmo relata como várias utopias se consolidavam. A qualificação
dos docentes e a adequação do espaço físico
e das tecnologias específicas para a prática
fonoaudiológica (sonho perseguido por longos quatro anos) finalmente eram alcança-
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das. O curso e o instituto se estabelecem em
novas instalações: um prédio de três andares
no Campus I da Univali. Nesse mesmo ano,
foi implantado o Curso de Fonoaudiologia
no Campus IV, de Biguaçu, do qual Evanice
foi coordenadora provisória e docente. Implanta-se também neste período o Curso de
Especialização Latu Sensu em Audiologia,
atualmente na sua segunda edição.
Em 2002, Evanice é novamente reconduzida como Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da Univali de Itajaí. Uma grande
conquista dos alunos foi a criação do Centro
Acadêmico, uma idéia que já tinha sido anteriormente tentada, mas nunca efetivada.
“E para minha surpresa, durante a Semana
de Fonoaudiologia de 2003, recebo a maior
homenagem que um professor pode almejar: ter o seu nome indicado para o nome do
Centro Acadêmico – Centro Acadêmico de
Fonoaudiologia Evanice do Carmo – Cafec”.
No término de 2003, por motivo de
saúde, Evanice se afasta da Coordenação
do Curso de Fonoaudiologia, permanecendo apenas como docente, ministrando as
disciplinas de Fonoaudiologia Fundamental, Ética Profissional (disciplina que leciona
ininterruptamente desde o início do curso)
e Sociologia, que com a nova mudança da
matriz curricular, passou a ser denominada Sociedade e Comunicação. Atualmente,
também leciona a disciplina de Sociologia
no Curso de Psicologia e está envolvida com
um Projeto de Pesquisa Institucional, intitulado “Uma (Re) Construção Histórica da Fonoaudiologia em Santa Catarina”. No final
de 2004, mais uma surpresa: recebe o Mérito Amigo da Fonoaudiologia pelo Conselho
Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região.

S A IU N A I M P R E N S A

Fonoaudiólogos: cresce procura por
zeladores da comunicação humana.

“A Fonoaudiologia ganha cada vez
maior espaço nos modernos call centers das empresas de telemarketing,
nos estúdios de emissoras de rádio e
televisão e nas clínicas especializadas
em reabilitação da fala e da audição”
E não apenas nesses locais, indicados
na abertura do texto de extensa reportagem, de página inteira, publicada pelo jornal Diário de S.Paulo, em
28 de maio, em seu caderno Empregos. Entrevistada, a presidente do
CFFa, Maria Thereza Mendonça C. de
Rezende, mostrou o reconhecimen-

to deste profissional como essencial
para elevar a qualidade de vida das
pessoas e os novos espaços que estão se abrindo para o fonoaudiólogo.
A reportagem destacou a demanda
por profissionais especializados em
motricidade orofacial em hospitais e
UTIs e as cinco áreas de especialização da profissional. O jornal também
ouviu depoimentos, na área da voz,
das fonoaudiólogas Lenny Kyrillos e
Elisa Pereira Meyer.

Um estudo efetuado pelo Centro
de Estudos da Voz e a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com Sindicato dos Professores
de São Paulo, apontou que 63% dos
professores da rede particular já tiveram problemas de voz, foi destaque
da versão online da Folha de S. Paulo
em 12 de maio. Entre as coordenadoras do estudo, foram entrevistadas
as fonoaudiólogas Fabiana Zambon
e Mara Behlau. A pesquisa envolveu
250 docentes do ensino particular de
São Paulo e 250 profissionais de outras áreas.

Saber dublar, saber falar

Fonoaudiologia
em home care

Poluição sonora em Brasília
Poluição sonora foi o tema da
entrevista concedida, em 2 de junho,
pela assessora técnica do CFFa, fonoaudióloga Talita Freitas Leite, e pela
presidente da APFDF (Associação
Profissional dos Fonoaudiólogos do
Distrito Federal), fonoaudióloga Isabella Monteiro de Castro Silva, para a
TV Nacional – Radiobrás. A medição
efetuada no ruído proveniente de
bares em regiões residenciais e sua
conseqüência para os moradores da
região foi o tema do programa. Foi
ressaltada, na entrevista das fonoaudiólogas, a importância não apenas
da fiscalização, mas do acesso aos
serviços de Fonoaudiologia para a
promoção, prevenção, diagnóstico e
tratamento de patologias auditivas.

63% dos professores
têm problemas na voz

“Integração terapêutica: a parceria entre enfermagem e fonoaudiologia em home care” foi o tema do
artigo publicado pela fonoaudióloga
Margarete Nick de Oliveira, do Rio
de Janeiro (RJ), na revista Home Care
Brasil, em sua edição de março-abril
de 2006. A publicação é dedicada aos
temas relacionados ao atendimento
e à assistência domiciliar nas questões de saúde. No texto publicado, a
fonoaudióloga destaca a necessidade
do suporte multiprofissional e, em especial, a integração com a enfermagem e destaca o apoio encontrado
pela Fonoaudiologia para desenvolver com sucesso seu trabalho com os
pacientes à beira do leito.
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Dubladores de populares personagens de desenhos animados exibidos
no Brasil foram chamados a contar
como transmitiam as características
dos personagens que interpretavam
para o suplemento infantil “A Tardinha”, publicado pelo jornal A Tarde,
de Salvador (BA). Nessa reportagem,
publicada em 27 de maio, foi também
ouvida a conselheira Patrícia Balata
para expor como a voz – o principal
instrumento da dublagem – é produzida, as determinantes da voz grave
ou aguda e os cuidados que as crianças devem ter com as suas vozes.

Fonoaudiólogos
atendem comunidades
carentes de João Pessoa
O Portal Correio da Paraíba noticiou, em 22 de maio, as ações desenvolvidas nesse dia por professores e
alunos do curso de Fonoaudiologia do
Unipê – Centro Universitário de João
Pessoa – para atendimento da população da capital paraibana. Entrevistado, o professor Leonardo Wanderley,
coordenador da equipe, destacou que
o objetivo de divulgar a atuação dos
fonoaudiólogos não se restringe às
patologias da voz e da audição. “Muitas doenças neurológicas são diagnosticadas precocemente através de
um fonoaudiólogo”, exemplificou.

F onoa u d i ó l ogo C i dad ã o

NA PRATELEIRA

“De Olho no Imposto”
conquista 1,5 milhão de adesões

A

proposta de tornar obrigatória a impressão nas notas
fiscais do valor dos impostos
embutidos nos preços finais dos produtos, com o objetivo de incentivar os cidadãos a cobrar a contrapartida do governo em serviços públicos de qualidade, é reivindicação do movimento “De
Olho no Imposto”, que comemorou no
dia 18 de maio a arrecadação de 1,5 milhão de assinaturas por essa transparência tributária. A iniciativa é de entidades
como a Associação Comercial de São
Paulo, a Associação Médica Brasileira, a

A

Era uma voz

Ordem dos Advogados do Brasil e a Força Sindical, que se uniram para solicitar
a regulamentação do parágrafo 5º do
artigo 150 da Constituição Federal, que
diz: “A lei determinará medidas para
que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços”.
Os organizadores do movimento
acreditam que com a discriminação
dos impostos nas notas fiscais, o cidadão será incentivado a cobrar a contrapartida do governo em serviços públicos de qualidade.

Suspensa segunda dose
da vacina BCG em crianças

partir de junho deste ano,
o Sistema Único de Saúde
(SUS) suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina BCG em
crianças entre seis e dez anos de idade,
com a argumentação de que ela apresenta baixa proteção contra as formas
graves de tuberculose, conforme estudos
nacionais e internacionais. A decisão de
retirar do calendário de vacinação infantil
a aplicação da segunda dose da BCG recebeu o apoio das sociedades brasileiras
de Imunização e de Pediatria. Uma única dose da BCG nas primeiras horas de
vida da criança, ainda na maternidade,

é suficiente para a imunização, afirma o
Ministério da Saúde, que destaca ainda
que a BCG está disponível para crianças
com menos de um ano de idade em todas as salas de vacina do país e que, desde 2001, a cobertura chegou a 100% em
todo o país com mais de 3 milhões de
crianças vacinadas por ano.
A aplicação de duas doses da vacina
continuará a ser recomendada apenas
para as pessoas que convivem com portadores de hanseníase. Serão também
necessárias para os profissionais de saúde
que apresentam os chama dos “reatores
fracos” em relação ao teste de alergia.

E você? O que pensa destes dois temas?
Dê sua opinião na página do CFFa, na área de acesso restrito
no www.fonoaudiologia.org.br

A

Errata

o, inadvertidamente, transcrever em sua forma original o texto recebido para
publicação na coluna “Saiu na Imprensa”, o Jornal do CFFa incorreu em falha ao
relatar a história de Brenda Costa, modelo deficiente auditiva e de fala, ali identificada com o rótulo de surda-muda. O Conselho Federal de Fonoaudiologia tem a preocupação
– e a recomenda a todos os profissionais inscritos – de utilização da nomenclatura adequada
e eticamente correta. Nunca surda-muda....
Jornal do CFFa – Abril/Maio/Junho 2006
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Gisele Gasparini
Renata Azevedo e
Mara Behlau
Apesar de as crianças
disfônicas geralmente
apresentarem os mesmos sintomas vocais
dos adultos, seu tratamento deve seguir um
padrão diferente. Um
dos desafios é tornar
mais acessíveis ao entendimento da
criança os conceitos abstratos e complexos relacionados com a produção
vocal. O livro é um instrumento de
estimulação criativa na terapia fonoaudiológica da disfonia infantil, cujo
foco está na ação e nas imagens provocadas pela palavra escrita e nos sentimentos e pensamentos do falante
com relação ao texto. Poderá, ainda,
ser um meio de divulgar os cuidados
com a voz infantil entre crianças, pais
e professores, e desta forma prevenir
problemas vocais na infância.

Melhorando
a atenção e
controlando
a agitação
Maria Isabel Vicari
Escrito para crianças
com o Transtorno de
Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH.),
contém informações
que explicam de forma fácil e clara os
sinais e sintomas desse transtorno e
algumas dicas para facilitar a vida, a
organização e o planejamento, assim
como melhorar o autocontrole dessas
crianças. Também propõe tarefas que
as ajudam a compreender as dificuldades presentes, além de outras para
lhes proporcionar meios de melhorar
os seus prejuízos.
Para publicar resenha de seu livro
nesta coluna, basta encaminhar as
informações, acompanhadas de um
exemplar para o acervo cultural do
Conselho Federal de Fonoaudiologia.
Sua doação será muito bem-vinda.

AGENDA
III Conferência de
Lingüística e Cognição
Data: 9 a 11 de agosto de 2006
Local: Auditório do IEL – Unicamp
Campinas, SP
Informações: www.unicamp.br/iel/
linguisticaecognicao
e-mail: lingcog@iel.unicamp.br

11º. Congresso Mundial de
Saúde Pública e 8º. Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva
Data: 21 a 25 de agosto de 2006
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: http://www.
saudecoletiva2006.com.br/

XIV Congresso Brasileiro
de Fonoaudiologia
Data: 5 a 7 de outubro de 2006.
Local: Salvador, BA.
Informações: www.sbfa.org.br/congresso
2006

V O Z D O L E IT O R

V

enho parabenizá-los pela edição
número 28 do Jornal do CFFa,
que recebi hoje pela manhã, por
todas as conquistas que vem alcançando, principalmente pelas mudanças com
relação à especialização em nossas áreas. Quero informar-lhes que sou formada
nesta área há 17 anos e até hoje não tive
oportunidade, financeiramente falando,
de buscar essa conquista fora de meu
Estado – Rondônia – e vejo que chega o
momento de alcançar esse objetivo.
Aproveitando o momento, peço a vocês
que busquem maneiras de realizar e
aprovar cursos à distância on-line, a fim
de ter de nossa parte maior empenho e
possibilidades de receber e trocar informações e conhecimentos.
Fonoaudióloga Mariangela
Vendramel Souza
Rondônia

Saúde Pública

P

articipei da III Conferência Nacional de Saúde, no período de 27 a
30 de março de 2006, em Brasília
(DF), no intuito de batalhar para a aprovação das propostas vindas do município,
inclusive a contemplação da Fonoaudiologia na implantação do Núcleo de Apoio
Integral da Saúde da Família. Na conferência fiz esse destaque durante as discussões
do eixo temático.
Depois de vários debates, discussões e
principalmente como o apoio da Fonoaudiologia presente nesta conferência, a
proposta foi aprovada com sucesso entre
outras importantes para a realidade de
cada município.
Simone de Oliveira Santos
Alfenas, MG

IX Encontro de Fonoaudiólogos
do Serviço Público
Data: 24 de novembro de 2006.
Local: Santa Bárbara d’Oeste, SP.
Informações: lucianamaluf@dglnet.com.br

VI Congresso Brasileiro de
Terapia Familiar e II Encontro
de Pesquisadores da Abratef
(Associação Brasileira de
Terapia Familiar)
Data: 26 a 29 de julho de 2006
Local: Fundação Escola de Comércio Alvares
Penteado - Fecap - São Paulo, SP
Informações: abratef@eventus.com.br e
www.abratef.org.br/congresso

2º. Fórum de Promoção
Integral na Área da Saúde
Data: 17 e 18 de novembro de 2006
Local: São Paulo, SP
Informações: acompanhe no sítio do CFFa,
em http://www.fonoaudiologia.org.br

G

ostaria de manifestar-me no
apoio a nova Resolução do Título
de Especialista. O Fonoaudiólogo
precisa entender que os cursos de Especialização ou Aprimoramento oferecem o
conhecimento e esse sempre deverá ser o
objetivo do profissional que atua, independentemente do título.
A nova resolução não irá prejudicar os
cursos de capacitação profissional ou o
número de vagas,pois, precisamos dos
conhecimentos para atuar na Clínica
Fonoaudiológica. Vejo nessa conquista
fonoaudiológica uma manifestação democrática, na qual todos os profissionais
terão o acesso ao Título de Especialista.Na
sua presidência, a Fonoaudiologia conquistou grandes marcas e no final dessa,
você apresenta a melhor.
Obrigada!
Alexsandra Aparecida Moreira
São Paulo
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Classificação
Brasileira de
Procedimentos

A

gradecemos a delicadeza em
prontamente nos enviar a 1.ª Edição da Classificação Brasileira de
Procedimentos. Iremos introduzi-la em
nossos registros imediatamente. Estaremos elaborando um anexo que será enviado à Subdiretoria Técnica da Diretoria de
Saúde da Aeronáutica para conhecimento
e inclusão em uma Norma de Atuação em
Fonoaudiologia, aqui denominada ICA
160-10, assim que isso ocorra, estaremos
enviando ao Conselho Federal de Fonoaudiologia para seu registro. Muito obrigada
pelo brilhantismo dos trabalhos deste distinto Conselho.
Cybele Belschansky
Chefe da Seção de Fonoaudiologia do Hospital de Aeronáutica de São Paulo
São Paulo, SP

BALANÇO DO CFFa
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