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CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

nossa natureza humana constantemente nos
compele a buscar soluções mais fáceis, não porque
elas sejam eficientes, mas simplesmente porque
são mais fáceis de serem aplicadas. Se nos é dada
a opção de escolher entre uma abordagem fácil e
uma difícil, entre uma menos e outra mais dolorosa, pendemos
sempre pela mais fácil.
Apesar de, por vezes, o simples ser sábio e experiente,
uma fácil solução nos leva a uma outra fácil solução, e a outra
a seguir.,Nossas ações passam a ter como base esse expediente:
a superficialidade. E, consequentemente, a notória ausência de
eficiência do “jeitinho brasileiro”. Pouco a pouco nos embrenhamos no mundo das atividades,
com muito movimento, mas raríssimas ações significativas. Muito barulho por nada. E sobram
“fura-filas”, fomes-zero”, tapa-buracos”, “sanguessugas” e reajustes de impostos e de salários da
máquina. E o padrão desta esfera apenas reflete a prática popular que, por sua vez, se realimenta
deste padrão de iniqüidades de curto prazo.
Assim que assumi a função de conselheira , o compromisso com a nova empreitada foi intenso.
Neste editorial, o penúltimo, destaco que nada se faz bem sem comprometimento e amor .
Nas ações políticas da nossa caminhada, assim como do nosso Brasil, temos que discernir entre
a decisão do voto consciente e o voto. Em outubro, tivemos eleições pelo Brasil afora e por nossos
regionais, a dentro. No nosso Brasil, ah nosso país.....as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como
no Brasil!!! Nosso mulato inzoneiro...Quantos não votamos no candidato indicado por um amigo?
Quem de nós foi a fundo buscar informações sobre em quem votar? E os que buscavam a reeleição?
Verificamos se fez o que cumpriu em seu mandato anterior? Quantos aqui leitores tiveram contato,
ou a consciência do sítio do Voto Consciente que apresentava o histórico de diversos parlamentares??
Mas fomos às urnas, querendo ou não, obrigados ou não, e votamos....em parlamentares já da
Casa, em outros, pelo merecido trabalho em suas bases e, em alguns, como está na moda dizer,
como voto de protesto! Gente sem nenhum conhecimento das ações parlamentares ou história
de participação efetiva na vida pública do país. Pessoas de “caras” conhecidas.Pior ainda reeleger
quem já demonstrou falta de ética com o país!!! Os que renunciaram, para escapar, no mínimo,
à análise de suas ações.
Parece não haver preocupação com o futuro. Políticos e dirigentes de moral duvidosa, descaso
com a água e a natureza, tráfico de animais silvestres, extração ilegal de madeira, medicamentos
falsificados. E nossos filhos e netos crescem educados assim, com estes valores...
Passemos para a nossa casa: Com 30 mil profissionais, somente 25 mil estavam em condições
regulares para votar! As comissões eleitorais nos Regionais apontam a existência de chapa única na
maioria das regiões . Em dois regionais, tivemos duas chapas concorrentes. Foi saudável mas também sofrido, pois todos estavam certos de suas convicções. E, como pouco estamos acostumados
a concorrência, as administrações devem ser mais cuidadosas nos encaminhamentos. O índice de
abstenções foi muito significativo, 21%, o que indica falta de conhecimento sobre a importância
do seu voto, mesmo que em região de chapa única. É importante para os novos integrantes terem
acesso ao público que virá. E se há mais de uma chapa, cada voto é importante para a vitória e aí
a pouca atenção aos votos brancos, nulos e abstenções fazem a diferença!!
Política não se constrói com o momento, mas com a história!!!
E, com erros e acertos, tenho feito tudo que posso para contribuir legitimamente nessa
construção!! Convido vocês a se comprometerem com as matérias dessa edição que trazem nossa
história nos últimos 25 anos e que propõe a imagem a ser usada por todos nós como o símbolo
do nosso jubileu!! Continuem se informando, perguntando, participando e integrando o nosso
colegiado!
Você é quem faz o caminho da sua e da nossa história!
Espero comprometimento e desejo sucesso a todos que se elegeram.
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25 anos de conquistas
científicas, políticas e sociais

ecorridos 25 anos de sua regulamentação no Brasil, a Fonoaudiologia não é mais apenas uma arte
ou uma simples técnica intuitiva,
mas uma ciência que obteve reconhecimento
da população e dos gestores, e conquistas
de peso, não apenas na seara científica, mas
também na política, com inserções cada vez
mais significativas nos programas de saúde e
no cenário das decisões legislativas, desde o
Congresso Nacional até as assembléias estaduais
e a câmaras municipais.
Este crescimento constante a tornou cada
vez mais respeitada e requisitada. Vai muito
longe o tempo em que Demóstenes, o fundador clássico da profissão na Grécia antiga,
colocava seixos na boca para melhor articular
sua gagueira; ou que, diante do mar bravio,
discursava, inibindo, provavelmente sem se
dar conta, o próprio feedback auditivo e o
pressentido medo de vozes da multidão. Ou,
ainda, diante de uma espada que lhe roçava o
peito, procurava auto-regular suas sincinesias
posturais e corporais.
Vale, para chegar aos fatos do novo mundo, a lembrança do nome de Alexandre Graham
Bell, no século 19, normalmente associado ao
telefone, mas que necessita ser vinculado ao seu
trabalho na Fonoaudiologia. Casado com uma
portadora de deficiência auditiva, Bell dedicou
sua vida à comunicação, tal como seu pai na
Inglaterra, que havia desenvolvido um sistema
de análise visual da onda sonora, que Alexandre
denominou “fonoaudiógrafo”.
Em matéria publicada no Jornal Brasileiro
de Reabilitação, em 1984, há o relato de que
o primeiro país a reconhecer a profissão foi a
Hungria, em 1900, país onde também teria
surgido a primeira faculdade de Fonoaudiologia
do mundo. Esta informação hoje recebe contestações e o mais provável é que a profissão tenha
efetivamente surgido em Viena, na Áustria, com
o médico e fonoaudiólogo Emil Froeschels. De
qualquer forma – Hungria ou Áustria - este é um
marco da Fonoaudiologia como ciência e o estabelecimento do especialista como profissional
independente, em uma área de estudos próprios
da patologia da linguagem. Nas quatro décadas
seguintes, cinco países já haviam reconhecido
a profissão: Áustria, Nova Zelândia, Alemanha,
Noruega e Iugoslávia.
Isto significa que, no Brasil, a Fonoaudiolo-



gia é uma profissão jovem, com
25 anos de idade? Não
exatamente. Os registros
documentais disponíveis
mostram que é uma profissão com, pelo menos,
um século e meio de
existência. Ela é
mencionada —
embora ainda
não identificada com o seu
nome atual — há
pelo menos 151 ou
152 anos, dependendo
do critério que se utilize. No
Brasil do século 19, quando foi
introduzida a educação especial voltada para os deficientes
auditivos, provavelmente este
foi o primeiro registro, em terra
pátria, do que viria a ser mais tarde
a Fonoaudiologia. No segundo
império brasileiro, em 1854,
foi fundado o Imperial Colégio,
direcionado a crianças com deficiência visual, hoje Instituto
Benjamim Constant. Um ano
mais tarde, surgia o Colégio
Nacional, destinado ao ensino
dos deficientes auditivos,
que nada mais é do que
o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines).
Veja notícia sobre o Ines, na última edição
do Jornal do CFFa.
Primeiros passos. Em 1912, documentos
comprovavam que a Fonoaudiologia já se diferenciava da educação especial, com o início de
pesquisas específicas relacionadas aos distúrbios
da voz e da fala, e com a implantação de cursos
de orientação a professores.
Relatos resgastados da época mostram
distintas visões.
Em São Paulo, o início da Fonoaudiologia
foi marcado por um discurso higienizador, em
favor de uma patologização das diferenças
lingüísticas, decorrentes da idéia de uma contaminação da Língua Nacional provocada pelos
movimentos imigratórios nacionais (nordestinos)
e estrangeiros (italianos, árabes, japoneses, etc.),
e que levava à concepção não só da existência

de uma patologia social senão também de que
a Língua Oficial poderia ser o principal instrumento de uniformização nacional. A intenção
preconizada, na época, era a da erradicação das
minorias lingüísticas, fossem elas decorrentes de
problemas orgânicos, culturais ou sociais.
Já no Nordeste, nas décadas de 20 e 30, a
profissão está relacionada a questões ligadas à
educação e à saúde das classes desfavorecidas
economicamente, partindo, especificamente, do
fracasso na alfabetização destes segmentos. O
interesse pelo estudo dessa população levou ao
conhecimento de que boa parte dela apresentava problemas de linguagem. Assim, alfabetizadores (das escolas públicas) e profissionais da
área médica, preocupados com essa questão,
procuravam conhecer as causas dos problemas
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de linguagem, as quais, na maioria das vezes, estavam relacionadas a aspectos orgânicos ou ao
preconceito quanto à capacidade de aprender
a ler e a escrever. A identificação dos referidos
aspectos foi ponto de partida para a definição e
o delineamento de técnicas de reabilitação para
a primeira causa - primórdios da Fonoaudiologia
Clínica - e da realfabetização, para a segunda
causa - primórdios da Fonoaudiologia Escolar.
Nas décadas de 40, 50 e 60, várias instituições, a maioria delas de caráter educacional,
possuíam serviços de reeducação de linguagem,
a exemplo do Instituto Domingos Sávio (destinado ao trabalho educacional com crianças
surdas), das escolas especiais da Associação de Pais e Amigos do Excepcional
(APAE), do Instituto Pestallozzi, da Escola
Ulisses Pernambucano, além do Serviço
de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. Nesse
período, os profissionais envolvidos com estes
problemas, receberam diferentes denominações:
realfabetizadores, reeducadores de linguagem e
logopedistas. A denominação fonoaudiólogo só
viria a ser utilizada na proximidade da implantação do curso de Fonoaudiologia.
Nomes lembrados. Na comemoração
dos 21 anos da profissão, há quatro anos
passados, a maioridade da Fonoaudiologia foi
marcada em editorial, pela lembrança de fatos
e nomes importantes para a Fonoaudiologia.
Vale relembrá-los:
Augusto Linhares, considerado o grande
precursor da Fonoaudiologia no Brasil, que,
já em 1912, dedicava-se a pesquisas e a reabilitação dos distúrbios da voz e da fala no
Rio de Janeiro. José Guilherme Witel, que, nos
anos 20 do último século, publicou seu estudo
sobre registros vocais, intitulado “A voz e os
Cantores”.
Cinira Menezes, que criou, em 1928, o
setor de Ortofonia no Instituto de Pesquisa Nacional do Rio de Janeiro e que estudou a linguagem como comportamento. Outros médicos,
como Souza Mendes e Júlio Vieira, na década
de 30, passaram a dedicar-se exclusivamente
aos problemas da voz.
Professor Silvio Bueno Teixeira, que leva
adiante o processo de desenvolvimento da Fonoaudiologia ao fundar, em 1935, a Escola de
Canto e Ortofonia em Campinas (SP).
Silveira Bueno, com sua obra “Manual
de Califasia”, largamente difundida nos anos
40, sobre problemas de dicção e articulação,
bastante adotada em várias escolas de ensino
secundário do país.
A partir da década de 40, em vários pontos
do Brasil — especialmente no Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo — surgiam trabalhos,
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estudos e pesquisas, na busca de aprimoramento no campo da reabilitação de pacientes com
distúrbios da fala, voz, audição e linguagem.
Na década de 50, já se articulam movimentos
com o propósito de se estabelecer a habilitação
sistemática em terapia da palavra. Daí surge o
primeiro Centro de Pesquisas Educacionais, com
a participação do Dr. Ombredane — dedicado
ao estudo das afasias — e de Ophelia Boisson
Cardoso, que iniciou o trabalho no campo da
linguagem, no Instituto Pestalozzi. O teatro já
era utilizado, no intuito de reabilitar e treinar
a impostação da voz, e assim, a logopedia
começava a ganhar espaço.
Cursos alavancam profissão. Em 1956,
é fundado o primeiro curso de Terapia da Palavra no Hospital São Francisco de Assis — Rio
de Janeiro –, e o foniatra Pedro Bloch é nome
presente em boa parte da população.
Em 1961, o ensino da Fonoaudiologia no
Brasil é instituído na Universidade de São Paulo,
vinculado à Clínica de Otorrinolaringologia do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
e, um ano mais tarde, na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, ligado ao Instituto de
Psicologia. Ambos ainda estavam voltados à
graduação de tecnólogos em Fonoaudiologia.
O foniatra Mauro Spinelli, falecido em julho do
no passado, foi um dos grandes responsáveis
pela efetivação do curso da PUC, onde integrou
o corpo docente até 2005. Na mesma PUC, foi
o primeiro diretor da Divisão de Educação e
Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação
(Derdic). Na criação do curso na Universidade
de São Paulo, destacou-se o médico Américo
Morgante que, juntamente com Spinelli, havia
realizado curso de especialização em Foniatria,
na Argentina. Ambos trouxeram os conhecimentos adquiridos para as instituições que ajudaram
a implantar..
Em 1964, a Secretaria Estadual de Educação e Cultura do ex-estado da Guanabara
implantou um curso de formação de Terapeuta
da Palavra e, no Hospital São Francisco de Assis,
surgia um curso para formação de logopedistas.

Demóstenes (esq.) e Alexander Graham Bell
(dir.) sinalizaram no passado o caminho da
Fonoaudiologia

No Rio de Janeiro, estes foram os primeiros
cursos de formação para fonoaudiólogos no
Rio de Janeiro.
Em 1975, um documento encaminhado ao
Ministério da Educação solicitou status de curso
superior de longa duração a Fonoaudiologia e,
em 1976, foi aprovado pelo Conselho Federal
de Educação o primeiro Currículo Mínimo para
o Curso de Fonoaudiologia.
O profissional formado por esse currículo
ainda valorizava o tecnicismo. Esta situação foi
sendo rapidamente modificada, com sucessivas
modificações de currículo, para acompanhar o
ritmo evolutivo da ciência. No início da década de 90, a necessidade de nova revisão dos
currículos para a formação do fonoaudiólogo
passou a ser alvo de fortes discussões, diante
das exigências de uma sociedade cada vez mais
pluralista. Uma comissão de especialistas na
área elaborou nessa época, para o Ministério da
Educação, as novas Diretrizes Curriculares para
os cursos de Fonoaudiologia, com o objetivo
de atender às grandes mudanças e aos avanços
dessa ciência. A última revisão das Diretrizes
Curriculares ocorreu em fevereiro de 2002,
com ativa participação do Conselho Federal de
Fonoaudiologia e da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia.
Em 2001, o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Graduação da Área de Saúde,
inclusive o de Fonoaudiologia, preparando o
futuro graduado para enfrentar os desafios
das rápidas transformações da sociedade, do
mercado de trabalho e das condições atuais de
exercício profissional.
A primeira Faculdade reconhecida no país
foi a mantida pela Universidade de Santa Maria,
no Rio Grande do Sul, em 1976. Em seguida,
vieram a PUC de Campinas e a PUC de São Paulo,
em 1977. Hoje são 113 os cursos reconhecidos
no país, de acordo com informação do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação,
em 30 de novembro deste ano.
Regulamentação conquistada. Na
década de 80, apesar dos inúmeros cursos de
Fonoaudiologia e vários fonoaudiólogos em
cursos de pós-graduação em lingüística, em
diversas faculdades brasileiras, a profissão ainda
não era regulamentada.
O processo de reconhecimento da profissão ainda enfrentaria muitos obstáculos.
Naquela época, os profissionais ainda discutiam se a profissão se chamaria Logopedia,
Terapia da Palavra ou Fonoaudiologia, lembra
a profa. Dra. Maria Isis Marinho Meira, uma
das profissionais com atuação mais destacada
no grupo que lutou pela regulamentação da
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ANÚNCIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO
FONOAUDIÓLOGO,VEICULADO PELO CFFa NA EDIÇÃO
1985 DA REVISTA VEJA (PÁGINA 32), DE 6/12/2006



profissão. “Tivemos problemas para oficializar
o curso de longa duração, de quatro anos, pois
havia um lobby de outros profissionais de saúde
para que fosse aprovado um curso superior de
apenas dois anos, totalmente vinculado ao curso
de Medicina”, lembra a fonoaudióloga. A aprovação do currículo dos cursos de Fonoaudiologia
e a regulamentação da profissão somente
ocorreram no final da década de 70, início
da de 80, respectivamente. Muitas reuniões
foram agendadas com representantes do MEC
e políticos em Brasília, para argumentar sobre
a necessidade da regulamentação.
A Lei de nº 6.965, de 9 de dezembro de
1981, oficializa a profissão. Esse Ato Normativo
foi oriundo de um projeto de lei apresentado
pelo deputado Otacílio de Almeida, que consolidava todos os projetos anteriores. Por essa
razão, essa data é conhecida como a do Dia do
Fonoaudiólogo. Um projeto de lei apresentado,
em dezembro de 2004, pelo senador João
Ribeiro, do Tocantins, institui, formalmente, a
data de 9 de dezembro como a do Dia Nacional
do Fonoaudiólogo. Já aprovado no Senado,
o projeto de lei encontra-se atualmente na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados.
Sancionada pelo então presidente João
Figueiredo, a Lei que reconheceu uma profissão
que já atuava há décadas no Brasil, veio ao
encontro dos sonhos de uma categoria profissional que ansiava ser reconhecida. Além de
determinar a competência do Fonoaudiólogo,
foram criados os Conselhos Federal e Regionais
de Fonoaudiologia (hoje, os Regionais são em
número de oito — o mais recente deles criado
este ano), tendo como principais finalidades
a fiscalização e a orientação do exercício profissional. As atividades dos Conselhos Federal
e Regionais de Fonoaudiologia tiveram início
efetivo em 1983.
O primeiro Código de Ética da profissão,
de 1984, teve sua última revisão efetuada em
março de 2004 (Resolução CFFa nº 305/2004),
como conseqüência direta do crescimento da
profissão, da ampliação do mercado de trabalho
do fonoaudiólogo e da maior conscientização
da categoria.
O primeiro Congresso Internacional dos
profissionais em Fonoaudiologia, no Rio de Janeiro, em 1983, foi o input para o surgimento de
diversos congressos e dos trabalhos científicos
produzidos no País. A Fonoaudiologia passa a
desenvolver-se rapidamente, com novos estudos
profissionais, especializações e descobertas
científicas, fazendo pleno uso das mais novas
tecnologias e assumindo seu papel da área de
saúde, ao mesmo tempo em que estabelece,
cada vez mais, o diálogo aberto e produtivo
com os profissionais de áreas afins.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
A Fonoaudiologia é uma ciência que se
apoiou inicialmente na gestalt de várias outras ciências.. Em 2006, caminha independentemente,
dentro das ciências da comunicação.
A profissão cresce com vitalidade, no Brasil
e no mundo inteiro, exclusivamente pela força de
seu grande alcance social e dos enormes serviços
que pode prestar às comunidades em geral.
Impôs-se pela força de seu trabalho, mais forte
que o contexto adverso e acima da rivalidade
científica de outras profissões.
Alguns números demonstram o crescimento
da Fonoaudiologia no Brasil. Em apenas quatro
anos, ocorreu expressiva evolução de 46,94%
no número de profissionais inscritos no país, que
passou de 19.926, em fevereiro de 2002, para
29.428, em 2006. Os Conselhos Regionais, nesse
mesmo período, passaram de seis a oito, para
atender a essa crescente demanda.
Mais significativo, ainda, é o crescimento
do número de especialistas, mais que dobrou:
(119,1%) de 1.633, em 2001, para 3.578, em
2006. Os dados mais recentes disponíveis no
CFFa apontam para 1.156 especialistas em
Motricidade Orofacial (eram 602, em 2001);
1.113 especialistas em Audiologia, contra 425,
em 2001; 715 em Voz diante de 374, em 2001,
e 594 em Linguagem . Em 2001, eram 232.
Em recente pesquisa elaborada pelo
Conselho Federal de Fonoaudiologia sobre a
formação em pós-graduação — mestrado,
doutorado, cursos de especialização, pós-doutorado e livre-docência —, das 902 respostas
recebidas, 717 (ou 80%) afirmaram ter algum
tipo de pós-graduação (veja detalhes desta
pesquisa no texto sobre o Congresso da SBFa,
em Salvador, nesta mesma edição.)
Duas ativas entidades científicas — Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e Academia
Brasileira de Audiologia — fornecem o respaldo
científico para as conquistas alcançadas pela
profissão, enquanto — apesar de recentes percalços — nove sindicatos (dois eles em fase de
implantação) cuidam do processo organizativo
dos trabalhadores em Fonoaudiologia.
As revistas científicas de Fonoaudiologia
hoje editadas no Brasil totalizam sete títulos.
Destas publicações, seis são apresentadas sobre
forma impressa (algumas também com versões
eletrônicas) e uma (a do Conselho Federal de
Fonoaudiologia), online. Todas são indexadas
na base de dados Lilacs e uma delas também
no SciELO e Medline.
Este quadro atual da Fonoaudiologia renova a convicção de que a profissão se solidificou
de forma irreversível e é plenamente reconhecida e respeitada por seus pares da Saúde e
da Educação e também pela população, que
passa a ter acesso aos seus serviços, deles se
beneficiando.
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Conselho Nacional de Saúde
elege presidente pela primeira vez

m processo inédito, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) elegeu, em 8 de
novembro deste ano, o farmacêutico
Francisco Batista Júnior, representante
do segmento dos trabalhadores da
saúde, como novo presidente do Pleno. Esta é a
primeira vez na história do CNS que o Conselho
Nacional será presidido por um conselheiro
eleito. Desde a criação do colegiado, há 70
anos, o ministro da Saúde, por definição legal, é
quem ocupava o cargo. Francisco Batista Júnior
recebeu 76% dos votos do plenário.
Francisco Batista Júnior, em depoimento
divulgado pela Assessoria de Comunicação do
CNS, considerou sua eleição como um avanço
importante não só no processo de democratização
senão também no fortalecimento do controle
social, fatores que, por certo, irão repercutir nos
conselhos de todo o país. “A eleição por si só não
resolve tudo, mas, com certeza, o fim da obrigatoriedade de que a presidência do conselho esteja
atrelada à gestão irá contribuir positivamente para
imprimir mais autonomia à atuação do Conselho,
aprimorando, assim, o exercício do controle social”, afirmou.
Para o farmacêutico, o grande
desafio do presidente do Conselho
Nacional é o de entender que sua atuação deve estar acima de seus interesses
individuais, ou mesmo da entidade que
representa. “O presidente do Conselho
Nacional de Saúde deve buscar sempre
o diálogo com os segmentos e entidades que compõem o Conselho, com a
perspectiva de trabalhar as diferenças e
cultivar uma relação correta e proveitosa com os gestores e a sociedade civil,
adotando como meta os princípios do
Sistema Único de Saúde”, completou.
A fonoaudióloga Ana Elvira Barata
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Fávaro, funcionária estadual de saúde em Mato
Grosso, relata que essa ação democrática será
um marco não só para a história do CNS como
também para a população brasileira. “Acredito
que o presidente do CNS, como membro
oriundo da própria entidade, garantirá aos
profissionais de Saúde maior condição de
continuidade às ações e metas dos serviços do
SUS, garantindo, deste modo, ao usuário os
princípios do sistema que devem, sem dúvida,
acompanhar a necessidade da população, ascendendo os interesses políticos”.
Com atuação, nos últimos tempos, como
gestora do serviço público no estado do Rio
de Janeiro, a fonoaudióloga e conselheira do
CFFa, Maria Lúcia Feitosa Goulart da Silveira,
considera salutar que a liderança se alterne entre
gestores, trabalhadores e a sociedade civil, pois,
assim, tem-se uma visão nitidamente global.
“Com a participação de um representante de
Saúde, instrumentalizado e envolvido nos
princípios do SUS, capaz de perceber não só as
necessidades dos gestores como também a dos

trabalhadores e usuários, terá ele uma visão do
todo, corroborando, assim, para a construção
de um SUS que todos nós queremos e de que
precisamos.”
Esta eleição encerrou o processo de
recomposição do CNS, iniciado no último dia
31 de agosto com a eleição também inédita
das entidades e movimentos sociais que vão
compor o Conselho Nacional no período de
2006 a 2009. A Mesa Diretora, eleita entre os
conselheiros titulares, é composta por Antônio
Alves de Souza (Ministério da Saúde); Artur
Custódio Moreira de Sousa —Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan); Ciro Mortella —Confederação
Nacional da Indústria (CNI); Carmen Lucia Luiz
— Liga Brasileira de Lésbicas (LBL); Maria Izabel
da Silva — Central Única dos Trabalhadores
(CUT); Ruth Ribeiro Bittencourt — Conselho
Federal de Serviço Social (CFESS); Wander
Geraldo da Silva — Confederação Nacional
das Associações de Moradores (Conam). Ao
lado do presidente, o papel da Mesa Diretora
tem o objetivo de contribuir para ampliação e
repercussão das decisões do Conselho Nacional
junto à sociedade.
A nova composição do CNS, empossada no
dia 15 de setembro, é formada por 48 membros
titulares e 96 suplentes. A fonoaudióloga Maria
Thereza Mendonça C. Carneiro ocupa uma das
suplências, representando o CFFa.
Conheça o pensamento do novo presidente do CNS. Leia, na última edição do
Jornal do CFFa ( de nº 30), artigo de Francisco Batista Júnior, escrito especialmente
para esta publicação, sobre o movimento

Francisco Batista Júnior, novo presidente do CNS

sindical no Brasil.
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Congresso da SBFa mostra
amadurecimento da Fonoaudiologia

Presidente do CFFa coordenou mesa-redonda sobre mercado de trabalho

C

om participação elogiada pelos
congressistas em quatro diferentes
momentos — nos debates sobre a
formação do fonoaudiólogo durante
o pré-congresso; na cerimônia de abertura; em
um simpósio interdepartamental sobre atuação
profissional em Fonoaudiologia e na mesa dos
Conselhos, cujo tema era o mercado de trabalho
— o Conselho Federal de Fonoaudiologia esteve
presente no 13º. Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, realizado em Salvador (BA), de 4 a
7 de outubro, de forma marcante.
Um estande e uma sala de apoio, montadas
em conjunto com todos os Conselhos Regionais,
completaram o envolvimento dos Conselhos
profissionais com as entidades científicas e os
profissionais e acadêmicos de Fonoaudiologia.
No estande foi exposto o banner com a proposta para a nova campanha de valorização
da profissão, que deverá estar à disposição de
todos a partir de janeiro de 2007. Na sala de
apoio, foi realizada consulta pública sobre a
segunda edição da Classificação Brasileira de
Procedimentos em Fonoaudiologia.
Na visão da vice-presidente do CFFa,
fonoaudióloga Celina Pieroni de A. Rezende,
o aspecto mais relevante do congresso foi a



união de todas as entidades representativas da
categoria, em apoio à Fonoaudiologia e o amadurecimento dos fonoaudiólogos e estudantes
de Fonoaudiologia, explicitado por questionamentos construtivos e críticas amadurecidas. O
reflexo desse amadurecimento pode ser sentido
nos auditórios lotados com a programação
elaborada pelo CFFa.
A conselheira Patrícia Balata, presente no
pré-congresso, lembra que “a convocação do
CFFa, para participar de dois dos mais importantes debates do Congresso, foi a legitimação
e o reconhecimento pleno da outorga concedida
ao órgão para o estudo desses temas, de forma
bastante apropriada, desde a graduação até a
pós-graduação, com o Conselho plenamente
inserido no estudo da formação do profissional.
Considero um enorme avanço.”
Caminho sem volta. No discurso de abertura do Congresso, a presidente do CFFa, Maria
Thereza Mendonça C. de Rezende, abordou o
caminho do processo de maturidade política dos
profissionais e o estreitamento das relações com
as entidades científicas, por conta do convênio
assinado com a SBFa e a ABA para orientar a
realização do concurso de provas e títulos para
a concessão de títulos de especialista.

“Gostaria de agradecer as manifestações
de carinho e reconhecimento que recebemos
durante esses anos”, disse Maria Thereza.
“Um dos focos da nossa trajetória era o de
fortalecer a Fonoaudiologia, pela união de entidades representativas, estimulando pessoas a
internalizarem e exercitarem a Política em favor
do coletivo, tendo em conta, acima de tudo, a
nossa profissão. Missão cumprida.”
“Com satisfação, sem medida escuto pelo
Brasil, que fonoaudiólogos buscam seu espaço
legítimo e justo, apoiados nas orientações e
incentivos dados pelo nosso Conselho”, continuou a presidente do CFFa. “Tratam questões
maiores da Fonoaudiologia com a presença e a
intervenção efetivas em assembléias legislativas,
secretarias de Saúde e de Educação e, especialmente, no Ministério da Saúde”.
Ao relembrar a ação conjunta do CFFa com
a SBFa, no Ministério da Saúde, Maria Thereza
usou o momento para homenagear o amigo,
companheiro e profissional Fabio Lessa, falecido
recentemente e que.tão bem representou a
Sociedade nessas ações. “Como não posso mais
aprender com Fabio, leio trechos da Oração de
Santo Agostinho”, acrescentou.
CFFa apresenta resultados de pesquisa. Na mesa-redonda do pré-congresso,
dia 4 de outubro, discutiu-se a educação do
fonoaudiólogo desde sua graduação até a
pós-graduação. Vários segmentos da classe
foram envolvidos, com apresentações sobre os
cursos de graduação, o perfil do estudante de
Fonoaudiologia e os mecanismos criados pelo
Enade para a avaliação dos cursos, bem como
os critérios para a pós graduação estabelecidos
pelo CNPq. Ao CFFa coube falar sobre o perfil
do fonoaudiólogo já formado, sua educação
permanente e/ou continuada e os títulos de
especialista.
A análise dos resultados de uma detalhada
pesquisa desenvolvida pelo CFFa, nos meses
anteriores aos do Congresso, embasou a apresentação da conselheira Celina Pieroni de A. Rezende nessa mesa. “Havíamos encaminhado um
questionário a todos os fonoaudiólogos do Brasil
indagando sobre a formação em pós-graduação
(limitamo-nos a mestrado, doutorado, cursos de
especialização, pós-doutorado e livre-docência)
e obtivemos 902 respostas, que consideramos
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uma amostragem muito representativa. Dos
profissionais que responderam, 717 (ou 80%)
afirmaram ter algum tipo de pós-graduação,
dentre as questões formuladas.”
O quadro mais comum encontrado no Brasil é o de pesquisadores ligados única e exclusivamente a universidades. Por muitas delas exigirem
dedicação exclusiva, não podem atuar na parte
clínica, o que acaba distanciando da prática o
profissional que está justamente formando novos profissionais. Esta situação não surgiu entre
os fonoaudiólogos, na pesquisa desenvolvida
pelo CFFa. A pesquisa revelou que apenas 7%
dos fonoaudiólogos-mestres e 14% dos fonoaudiólogos-doutores estão ligados exclusivamente
a Universidade. A maioria dos profissionais que
possui uma formação em cursos stricto sensu
afirmou que, além da docência, também pratica
clínica ou outras atividades.
O resultado foi surpreendente. “Ao perguntarmos em que setor ocorria a atuação daqueles que possuíam cursos de pós-graduação,
oferecemos, além das tradicionais atividades de
docência e de clínica, uma terceira opção — Outros —, na qual obtivemos um grande percentual
de respostas: 23%.”. Para Celina, isto foi muito

a pesquisa, o trabalho em escolas e ações
de de inclusão social.
Em sua apresentação, a conselheira
do CFFa relacionou os resultados da
Celina Pieroni de A.
pesquisa com o título de especialista.
Rezende apresentou
“Foram 717 os fonoaudiólogos que
os resultados da
pesquisa realizada
afirmaram possuir algum tipo de póspelo CFFa
graduação (mestrado, doutorado, especialização...) e, destes pós-graduados,
poucos — 21% — possuem o título
fornecido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Isso significa que existe
entre outros motivos). Com a grande procura
um grande leque de interesse na pós-graduapelo Concurso de provas e títulos, parece ficar
ção, que não se restringe à obtenção do título
claro que a segunda hipótese afigura-se como
de especialista. Existe uma grande preocupação
a mais provável”.
do fonoaudiólogo na educação continuada e
“Também é importante ressaltar que o
não apenas no titulo de especialista. Por outro
número de fonoaudiólogos que buscam uma
lado, grande parte dos fonoaudiólogos não
pós-graduação vem aumentando em proporção
fez pós-graduação nas áreas específicas da
maior do que o crescimento de profissionais,
Fonoaudiologia e, talvez por isso, não pediram
e que o objetivo do Conselho, com a criação
seu título de especialista. Isso vem corroborar a
do título e agora com a mudança na forma de
pertinência da nova metodologia de concessão
sua concessão, é o de justamente incentivar
de título de especialista adotada pelo CFFa, que
a educação continuada e/ou permanente na
leva em consideração todo o histórico profisFonoaudiologia”, concluiu Celina.
sional para a pontuação.”
Durante os debates, a fonoaudióloga Liliane
Para Celina, esta constatação pode ser
Desgualdo apresentou a proposta de formação
de uma rede de discussão do ensino da Fonoaudiologia no Brasil, mediante uma lista debate
na Internet, direcionada a profissionais fonoaudiólogos e a estudantes de Fonoaudiologia
interessados no tema. A lista de discussão já está
implementada, e os interessados em participar
devem encaminhar seu pedido de inclusão, por
e-mail, para lilianedesgualdo@uol.com.br. Não
há nenhum pré-requisito adicional.

Da esquerda para a direita: Hyrana Frota Cavalcante, Celina Pieroni de A. Rezende, Jeane Flávia
Farias, Maria Thereza Mendonça C. de Rezende, Eneida Mayra Almeida e Elizangela Sakamoto.

significativo, porque mostrou que o fonoaudiólogo está saindo de uma visão fechada, da relação
terapeuta-paciente tradicional. Vários fonoaudiólogos afirmam trabalhar em outras atividades
que não a docência ou clínica; entre elas, citam
o teatro, a promoção de saúde, a saúde pública,
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entendida de duas maneiras. “Ou porque não se
interessaram em ter o título do Conselho ou em
razão de não terem efetuado a pós-graduação
na forma estabelecida pelo Conselho para a concessão do título (escolheram áreas particulares,
fizeram cursos não registrados no Conselho,

Perspectivas sobre a atuação profissional em Fonoaudiologia. Em simpósio
realizado no dia 5 de outubro, a presidente do
CFFa, Maria Thereza Mendonça C. de Rezende,
discorreu sobre a maneira como a atuação do
CFFa pode e deve auxiliar nas frentes de mercado do profissional, a exemplo das conquistas
obtidas nas conferencias de saúde. Apresentou
a problemática da desvalorização do trabalho
do profissional fonoaudiólogo, ressaltando que
isso tem seu início já na época da graduação,
em que o aluno inicia seus estágios, os quais
não são, em sua maioria, remunerados. Essa
prática induz a uma depreciação da atividade
do futuro profissional no mercado, como é o
exemplo do falso voluntariado.
O tema retornou na mesa-redonda “Mercado de Trabalho: Contratação e Atuação Profissional”, coordenada pela presidente do CFFa,
com a participação dos Conselhos Regionais,
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realizada no dia 6 de outubro. Maria Thereza defendeu
a necessidade de criação de
serviços de qualidade, com
resolutividade, para valorizar
não só esse tipo de atividade
como também a capacitação
de quem o presta e, ao final,
permitir a avaliação do modelo
da realização do serviço em
relação aos resultados para
os envolvidos (profissionais,
instituições, clientes e para a
profissão a longo prazo).
A postura do profissional em relação ao mercado
foi outro ponto de debate.
Neste contexto, vários pontos
foram discutidos: a cultura do
fonoaudiólogo perante a sua
própria profissão e a área da
saúde; sua percepção como
agente essencial na equipe;
o respeito pela profissão e a
exigência deste respeito por
parte dos seus pares; a crença
nos resultados positivos que
poderá obter e a necessidade
de atualização e divulgação
permanentes.
As questões que envolvem o serviço voluntário
permearam grande parte do
debate sobre as várias formas
de atuação do fonoaudiólogo.

Estande dos Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia

Auditório lotado para apresentação de mesa-redonda do CFFa
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O voluntariado está presente tanto no serviço
privado (ao lado da atuação, como autônomo,
em consultório, hospitais ou em domicílio...)
quanto na área pública (competindo, com os
admitidos por concursos, em programas terceirizados de Saúde ou por intermédio de projetos
de lei que inserem a Fonoaudiologia...).
Regulado pela Lei nº 9.608/98, o serviço voluntário vem-se prestando a várias
distorções. A presidente do CFFa lembrou a
existência de diferenciações entre trabalho
gratuito e voluntário. “Deixamos de ter o nosso
mercado quando nos propomos a trabalhar
como voluntário em locais onde não existem
profissionais contratados, esquecendo-nos de
verificar se ele realmente ocorre em benefício
de uma ação social não revertida em ganhos
financeiros, como é do espírito da lei, ou se,
simplesmente, visa substituir ou ocupar postos
ou vagas de trabalho.”
A crescente busca de atuação mediante
o atendimento domiciliar, em substituição a
prestação de serviço em consultório, motivou
ampla discussão. Os custos ocultos do atendimento domiciliar (como tempo de locomoção,
entre outros) e a possibilidade de ser cortado
ou suspenso repentinamente, conforme o
desejo ou o interesse de quem o utiliza, foram
argumentações apresentadas para se procurar
colocar esta atuação no seu devido contexto.
Segundo Hyrana Frota Cavalcante, presidente da Comissão de Divulgação e Comunicação Virtual do CFFa, a mesa-redonda foi
um sucesso por diversos motivos: “O primeiro
deles — a sala lotada — aproximadamente 90
pessoas — demonstrou que as pessoas estão
interessadas em ouvir os Conselhos e em participar das mudanças na profissão. Outro ganho,
não menos importante, foi o do depoimento
dos alunos, que tem tido a preocupação de
buscar informações da sua futura profissão.
Constatamos que, já a partir do segundo ano
do curso, começam a buscar formas de atuação
remunerada e, dessa forma, sentem-se valorizados e valorizam a Fonoaudiologia, como deve
ser sempre!”
O CFFa, em nome dos Conselhos Regionais, que também participaram da mesa-redonda, agradece a participação de todos, em todos
os espaços em que esteve presente. A troca de
informações entre os conselheiros, o profissional, o docente e os graduandos é fundamental
para o crescimento da profissão, principalmente
para as mudanças necessárias num momento
tão delicado da nossa realidade.
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Oficinas de Sensibilização de Docentes e Discentes de
Fonoaudiologia para o Sistema Único de Saúde

O

SBFa divulga resultados e perspectivas

s resultados finais do Projeto Oficinas de Sensibilização de Docentes e
Discentes de Fonoaudiologia para
o Sistema Único de Saúde (SUS),
promovido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), possibilitaram a consolidação do
produto das oficinas regionais e a elaboração de
um documento nacional que sintetiza os temas
abordados e pode direcionar os futuros debates
a respeito dos processos de aperfeiçoamento
curricular de cursos de Fonoaudiologia brasileiros,
na perspectiva do SUS.”. A avaliação é de Maria

Comitê de
Motricidade
Orofacial (MO)
da Sociedade
Brasileira de
Fonoaudiologia
Prezados Fonoaudiólogos,

Teresa Cavalheiro e Cecília Bonini, fonoaudiólogas que se envolveram intensamente com estes
encontros, que mobilizaram, de fevereiro a junho
de 2006, aproximadamente 600 docentes e
discentes de diversas regiões do país. O Conselho Federal de Fonoaudiologia foi convidado
a participar das Oficinas e esteve presente em
algumas das reuniões regionais e também na
etapa nacional.
A última etapa — a Oficina Nacional,
realizada em São Paulo (SP) — contou com a
participação dos coordenadores, facilitadores
e delegados (docentes e discentes) das oficinas
regionais realizadas em Campinas (SP), Belo
Horizonte (MG), Itajaí (SC), Goiânia (GO) e Recife
(PE). Nessa oficina de âmbito nacional, foram
consolidados os resultados obtidos, estruturados
em três eixos temáticos: Formação de Recursos
Humanos para o SUS, Integralidade e Projetos
Pedagógios e Diretrizes Curriculares. Esses relatórios serão disponibilizados aos interessados, no
sítio da SBFa, assim que tenha sido aprovados
pela Organização Pan-americana de Saúde (financiadora do projeto) e sua divulgação tenha
sido autorizada — informa Fernanda Dreux,
presidente da SBFa.
Na continuidade da discussão desse tema,

o Fórum Nacional de Educação das Profissões
na Área da Saúde (Fnepas) programou, para
os dias 14 e 15 de dezembro, a Oficina Experimental Construção da Integralidade: Desafios
Contemporâneos, no contexto da formação e da
prática profissional, identificando suas múltiplas
dimensões e buscando construir um repertório
comum que possa orientar e facilitar o trabalho
de construção de oficinas regionais. A SBFa,
representada no Fnepas pelas fonoaudiólogas
Cecília Bonini (pela Comissão de Ensino) e Ana
Teresa Brito (pela diretoria), deverá participar deste evento com sete representantes, das regionais
e da Comissão de Ensino.
Foi com o apoio do Fnepas que foram
planejadas as Oficinas de Sensibilização da SBFa.
Outras categorias da Saúde igualmente realizaram oficinas semelhantes e, agora, estão sendo
planejadas oficinas coletivas, nas quais todas as
áreas da Saúde estão convidadas a participar.
A presidente da SBFa, Fernanda Dreux,
comenta que a Comissão de Ensino tem trabalhado muito no sentido de estabelecer uma
dinâmica mais sistemática de representação na
Fnepas, sempre que houver a oportunidade de
um número maior de participantes, e também na
divulgação dos resultados de cada reunião.

O Comitê de Motricidade Orofacial (MO)
da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
gostaria de divulgar, na página da SBFa,
todos os mestres e doutores de nossa
profissão com dissertação de mestrado
ou tese de doutorado na área de MO.
Isto seria muito importante para sabermos
quem está se titulando e a área de estudo.
Caso você deseje que seu nome e titulação
sejam divulgados, mostrando o que a área
de MO está fazendo, por favor, responda as
questões abaixo e envie para
mfo@sbfa.org.br ou mteresabonatto@uol.
nome completo, e-mail, telefone comercial
(com DDD), fone, titulação, mestrado, título
do trabalho, ano de conclusão, faculdade
em que obteve o título, doutorado, título
do trabalho, ano de conclusão, faculdade
em que obteve o título.
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DESTAQUES INTERNACIONAIS

Pioneirismo na Amazônia

Fonoaudiologia brasileira participa
de Congresso na Suécia

A
Heloisa Maria Machado e Silva (no centro da foto, com a mão levantada) é pioneira no Pará

D

ifundir a Fonoaudiologia no
Estado do Pará sempre foi a
nossa meta. Quando chegamos
a Belém, poucas pessoas sabiam
o que fazíamos ou o que era Fonoaudiologia.
Nosso trabalho era o de divulgação e orientação da população. Passados mais de 20 anos,
temos profissionais trabalhando nos interiores
e na capital.”
O relato é da fonoaudióloga Heloísa
Maria Machado e Silva, pioneira no Estado
do Pará. Ela chegou a Belém em 1982,
acompanhando seu marido, médico da
Aeronáutica, transferido do Rio de Janeiro.
Nascida em Joinville (SC), foi morar no Rio
de Janeiro em 1965, onde concluiu o curso
de Fonoaudiologia em 1978 e, em seguida,
fez especialização em linguagem.
“Estava grávida de 7 meses de minha segunda filha, quando cheguei a Belém. Alguns
meses depois do parto, soube, por intermédio
de colegas médicos, que havia chegado à
cidade outra fonoaudióloga, também esposa
de médico — Márcia Salomão —, grande
responsável pelo rumo que a Fonoaudiologia
tomou nesta cidade. Após o primeiro encontro
com ela e outras três fonoaudiólogas que já
moravam em Belém, começamos nossa luta
pela divulgação do trabalho e da profissão e
pela criação do curso de graduação em Fono-
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audiologia no Pará”.
Inicialmente foi criado o Pró-Núcleo de
Fonoaudiologia. “Éramos apenas quatro ou
cinco profissionais e, à medida que outras
foram chegando, conseguimos criar a Associação dos Fonoaudiólogos do Estado do
Pará (Afepa), em 1989. Fui vice-presidente
da Afepa em dois mandatos, tesoureira em
vários outros e também diretora científica.
Atualmente sou tesoureira.”
Heloísa iniciou sua vida acadêmica
ministrando cursos de voz para professores
na Universidade da Amazônia (Unama).
Quando o curso de Fonoaudiologia foi criado
na Universidade, há nove anos, tornou-se
docente da instituição. É responsável pela
disciplina Linguagem Oral I e supervisora da
Clínica de Fonoaudiologia (Clifa) da Unama.
“Também supervisiono estágios nos Núcleos
de Linguagem e sou responsável pelo estágio
extramuros em Gerontologia. Na condição de
professora, coordeno campanhas e seminários;
fui a primeira fonoaudióloga a ser contratada
por uma rede de televisão da região para atuar
com jornalistas.”
Duas décadas depois de sua chegada a
Belem, Heloisa vê com orgulho a evolução
alcançada pela Fonoaudiologia na Amazônia.
Feliz e recompensada por ter sido parte atuante
nesse crescimento.
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equipe formada pela fonoaudióloga
Simone Lourenço e pelas dentistas
Rosane Lowenthal e Letícia Silveira
obteve o prêmio de melhor pôster
do congresso da IADH — International Association for Disability and Oral Health, realizado
de 23 a 26 de agosto de 2006, em Gotemburgo
(Suécia). O trabalho apresentado versou sobre
a “Interrelação Corporal e Orofacial na Ortodontia e Fonoaudiologia de um Paciente com
Síndrome de Down”
O encontro da IADH também contou com
a participação e a apresentação dos resultados
de pesquisas de outras fonoaudiólogas brasileiras: Adriana Tessitore, Anelise Sabbag, Leni Meirelles, Maira Quintal, Michelly C.Silveira e Selma
M. Domingues El Hage. Ao todo foram expostos
13 pôsteres pelas fonoaudiólogas brasileiras, a
maioria já publicada em revistas científicas e,
destes, três concorreram a prêmio.
Neste ano, o objetivo do congresso foi
agregar ao enfoque odontológico a saúde bucal e as funções motoras orais para as pessoas
com alterações orais em diversas enfermidades,
promovendo, deste modo, um intercâmbio de
opiniões do ponto de vista dos países participantes de todo o mundo.

A

Fonoaudiólogas brasileiras em companhia do dr. Castillo Morales, seu filho Tommy
e do dr. Gustavo Molina, da Argentina.

Fonoaudióloga brasileira assume
presidência da ISA em 2008

profa. dra. Iêda Chaves Pacheco
Russo retornou orgulhosa do
28º Congresso Internacional de
Audiologia, em Innsbruck, na
Áustria, no período de 3 a 7 de setembro
último, por mais uma importante conquista
para o Brasil e a Audiologia: irá assumir a presidência da International Society of Audiology (ISA), no biênio 2008-2010, encerrando
o mandato exatamente no término do 30º
Congresso Internacional de Audiologia, a ser
Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro de 2006

realizado em São Paulo.
Estiveram com a profa. dra. Iêda Chaves
Pacheco Russo, em Innsbruck, as profas. dras.
Eliane Schochat, Teresa M. Momensohn-Santos, Edilene Boéchat, Ana Cláudia Fiorini e
Thaís C.Morata, com apresentações que encheram de orgulho a Audiologia brasileira.
Embora cansada após longas horas de
vôo e espera em aeroportos, a profa. dra.
Iêda Chaves Pacheco Russo sabe que encontrará um trabalho árduo, que exigirá esfor-

ços e muita dedicação e, assim, manifesta
seu reconhecimento: “Agradeço o apoio e
o carinho recebido das fonoaudiólogas que
comigo estiveram no congresso da International Society of Audiology, bem como
todas as mensagens de carinho enviadas
pelos membros da diretoria da Academia
Brasileira de Audiologia. Estou certa de que
poderei contar com cada um de vocês e de
que tudo farei para estar à altura de merecer
tamanha honra.”
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P

Novela Páginas da Vida
valoriza Fonoaudiologia

or meio da personagem Clara (interpretada por Joana Morcazel),
portadora de síndrome de Down, a
novela Páginas da Vida, exibida pela
Rede Globo, está divulgando conhecimentos a
respeito da importância da Fonoaudiologia no
desenvolvimento desses pacientes. A atriz Júlia
Carrera interpreta Tatiana, fonoaudióloga que
trabalha o desenvolvimento da linguagem da
menina Clara.
O fonoaudiólogo Moacyr Daemon é o
profissional responsável por orientar não só Julia
Carrera mas também todo o elenco da novela
Páginas da Vida. Antes de qualquer encontro
dos personagens Clara e Tatiana, este profissional
fornece a consultoria por trás das câmaras. Antes
da gravação, a cena é primeiramente examinada
pelo fonoaudiólogo. É ele quem orienta a atriz de
como lidar com a menina dentro e fora da novela.
“Elas têm que ficar mais juntas porque, assim, a
Tatiana terá mais condição de explorar as falas da
Clara. Tem que criar afetividade. Senão, é como
qualquer outra criança, vai reagir igual, não vai
falar nem vai querer dar o brinquedo.”
Júlia Carrera conta que, apesar do texto,
ela nunca sabe exatamente como a cena vai
acontecer. “Existe um roteiro básico; algumas
coisas que sempre tento cumprir mas a gente
vai modificando, descobrindo juntas.”
Moacyr Daemon explica que a criança com
síndrome de Down apresenta fala mais lenta, não
tão bem articulada., mas tudo é preparado para
que a terapia seja a mais real possível e mostre
a evolução de Clara com as palavras. “Mais
ou menos duas semanas antes da gravação, a
Mariana (assistente de Manoel Carlos, autor da
novela) entra em contato comigo, manda por
e-mail o texto e eu faço as devidas correções. Se
você, por exemplo, coloca quatro lápis de cor
em cena, tem como explorar muito mais a Clara
falando do que se colocar um estojo completo,
com o qual ela pode ficar perdida.”
Elogios... e críticas. A presença da
Fonoaudiologia, em uma novela transmitida
em horário nobre da Rede Globo, motivou
inúmeras manifestações de profissionais, a
maioria delas de parabenização e algumas de
crítica a enfoques apontados como malconduzidos (veja, na seção Voz do Leitor, outras
manifestações).
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A fonoaudióloga Christina César Praça
Brasil, coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da Universidade de Fortaleza, foi uma
das profissionais que elogiou as cenas que
fazem menção ou mostram o trabalho da
Fonaoudiologia e apresentou sugestões para
os capítulos seguintes.
“São milhares de pessoas no país que
precisam de atenção fonoaudiológica e nem
sempre têm acesso a esse serviço nas instituições
públicas ou privadas”, escreveu ela para Jayme
Monjardim. “Muitas crianças, adultos e idosos,
podem ter o tempo de internação hospitalar
reduzido, se tiverem acesso ao tratamento fonoaudiológico; muitas crianças com síndromes
podem desenvolver a sua comunicação, a sua
motricidade orofacial e a deglutição de forma
mais eficaz se receberem atenção fonoaudiológica, além de terem um melhor desempenho
escolar; poderemos evitar que os professores
de todos os níveis e muitos outros profissionais
da voz desenvolvam distúrbios laríngeos se
tiverem acesso ao fonoaudiólogo; os surdos,
os portadores de câncer de boca e laringe, os
pacientes com distúrbios neurológicos, os bebês
prematuros, os idosos, atores, cantores, artistas,
vendedores, operadores de telemarketing...
Enfim, a população em geral, precisa conhecer
mais amplamente a atuação fonoaudiológica,
desde a prevenção até a reabilitação”.
A fonoaudióloga Edna Cruz detectou alguns
problemas. Exatamente na data em que se comemorava o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência,
encaminhou e-mail ao autor, Manoel Carlos, a
que o Jornal do CFFa teve acesso, em que demonstrava sua preocupação em relação a forma
como vem sendo abordada a inclusão, “visto
que apresentou a incapacidade da professora
em lidar com as limitações da aluna, estimular a
socialização, as habilidades primárias importantes
e imprescindíveis para a construção cognitiva da
linguagem, da fala, das aprendizagens como um
todo, que devem ser recebidas em programa de
follow-up do RN com necessidades especiais, seja
em programas privados ou oferecidos pelo SUS,
ONGs ou instituições assistenciais”.
Para Edna, o conceito transmitido é o de que
o portador da síndrome de Down pode, por meio
da inclusão, ser alfabetizado em escola regular,
desde que acompanhado em um programa de

estimulação essencial ou global para desenvolver
suas habilidades. “A inclusão social é a IDEAL, mas
também é necessário um grande trabalho das
instituições que abrigam pessoas deficientes, para
esclarecimentos que levem a redução e a extinção
do preconceito, resultando na aceitação deste
indivíduo pela sociedade como um todo.”
Outra preocupação que aponta é a da
repercussão causada pela cena da revolta da
personagem Helena contra a professora. “Muitos professores vêm sofrendo no seu dia-a-dia,
a cobrança de pais que se espelham no exemplo
da personagem; em nosso país, porém, a Educação está desamparada até mesmo para atender
os alunos ditos “normais” em suas necessidades
mais prementes.’
O sítio da novela em www.globo.com/paginasdavida disponibiliza entrevista com o fonoaudiólogo, onde aborda o tema da síndrome de
Down e a terapia fonoaudiológica.

A novela
traduzida em
sinais

D

epois de utilizar a ferramenta DosVOx, para tornar o
sítio da novela Páginas da
Vida acessível aos deficientes visuais, desde 21 de novembro também os deficientes auditivos desfrutam
do universo virtual da novela, com a implementação do Rybená Player, uma tecnologia 100% brasileira de comunicação
digital e que permite a leitura de todo o
nosso conteúdo no mesmo sistema em
que a maioria dos deficientes auditivos
no Brasil são alfabetizados: o da Língua
Brasileira de Sinais (Libras). Basta selecionar o texto e clicar no selo Rybená que,
automaticamente, será aberta uma janela com o Player que traduz todo o conteúdo para Libras. O uso deste software
é justificado pelo fato de que apenas
15% da comunidade deficiente auditiva
entende de forma corrente o português e
consegue ler os textos.
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Acidentes versus doenças
“

T

radicionalmente o acidente do trabalho — por seu impacto imediato
— chama mais a atenção do que o
adoecimento gradativo. Temos que
mudar essa forma de ver as coisas. Os acidentes
de trabalho continuam, evidentemente, a ser
importantes, porém temos possibilidade de
prevenir praticamente todos eles. O adoecimento do trabalhador, esse sim, é muito mais
complicado.”
A médica Maria Maeno faz essa afirmação
com conhecimento de causa. Ela foi coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo (Cerest) até 2005,
no qual, além de gestora, exerceu vários papéis
técnicos e participou de todas as normatizações
relativas a Lesões de Esforço Repetitivo (LER), no
Ministério da Saúde. Hoje é pesquisadora da
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgão
de pesquisa e divulgação de conhecimento na
área da saúde do trabalhador do Ministério do
Trabalho e Emprego, e continua participando das
articulações intersetoriais não só com a Saúde
mas também com a Previdência Social.
“Sabemos exatamente como prevenir
as doenças tradicionais, porque temos uma
causa determinada e um efeito conhecido”,
reconhece. “O que ainda não temos condições
de lidar, em grande escala, são os adoecimentos
de longo alcance, como a doença mental, as
substâncias cancerígenas, as Lesões por Esforço
Repetitivo (LER) e os distúrbios da voz, entre
tantos outros.”
O que rompeu a barreira do acidente para
o adoecimento, na visão da médica, foram as
Lesões por Esforço Repetitivo (LER) nos anos
80. “Até lá encontrávamos acidentes ou doenças profissionais típicas, a exemplo da Perda
Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). Na década
de 80, introduziu-se esse novo paradigma, e
começamos a entrar em um campo de maior
complexidade.”
Para Maria Maeno, esse adoecimento mais
complexo é justamente o grande desafio e o
enorme problema enfrentado pela Seguridade
Social, formada pela Assistência Social, pela Previdência Social e pela Saúde. “Esse adoecimento
onera a longo prazo não apenas o Sistema de
Saúde do País, mas também a Previdência Social,
porque, mesmo que não seja caracterizada como
Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro de 2006

doença ocupacional, o benefício terá de ser pago.
Por outro lado, enquanto a Saúde é responsável
por todos os habitantes deste país, a Previdência
Social, não. Ela só é responsável por seus segurados, e não por um critério de adoecimento, mas
de incapacidade. O escopo e a abrangência são
muito diferentes. Mesmo assim, a Previdência
precisa ter as definições de incapacidade para
pagamento do benefício. E o que a Saúde deixa
escapar, acaba onerando a Previdência.”
Nos distúrbios da voz, a presença da
Fonoaudiologia. Originário de uma iniciativa
de médicos da Vigilância Sanitária do Hospital
do Mandaqui, na capital paulista, que, em 1986,
resolveram criar o Programa de Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte, em um espaço vago na
instituição, o Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest) do Estado de São Paulo só
foi oficialmente criado em 2000.
Sua atuação foi rapidamente difundida. A
médica Maria Maeno lembra que hoje são 106
Centros de Referência, e mais 13 em fase de
habilitação pelo Ministério da Saúde, que fazem
parte da Rede Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Trabalhador (Renast). “Se ainda em
número insuficiente para ter a capilaridade que
o SUS possui, é importante lembrar que muitos
municípios não necessitam de sua instalação,
pois podem orbitar nos centros de referência
regionais para a capacitação dos centros de saúde do trabalhador. O essencial é que as pessoas
pensem na relação com o trabalho, que absorve
muito tempo de nossas vidas e, certamente, exerce influência determinante em vários aspectos de
nossa saúde.”
O fonoaudiólogo foi um dos primeiros
profissionais de saúde a ser agregado a esse
serviço, em razão dos problemas com ruído e da
perda auditiva dos trabalhadores da região norte-paulistana, particularmente dos metalúrgicos.
Márcia Tiveron foi uma das fonoaudiólogas pioneiras nessa equipe, há 17 anos passados, e que
continua até hoje, em companhia de três outras
profissionais (uma já contratada e duas prestes a
se integrar a equipe).
De acordo com levantamento recente,
apresentado por Márcia Tiveron, os profissionais
fonoaudiólogos encontram-se presentes em
86% dos Centros de Referência distribuídos
pelo país ou, alternativamente, em hospitais
ou ambulatórios que atendem pacientes enca-

minhados por esses Centros de Referência. Os
fonoaudiólogos estão efetivamente presentes
em 50% dos Centros de Referência, de acordo
com o mesmo levantamento, como contratados
por concurso público.
Márcia Tiveron relembra os momentos
difíceis enfrentados. “Não havia legislação que
obrigasse as empresas a fazer audiometria com
profissional adequado. Só em 1994, quando
surgiu a Portaria de nº 19 (um anexo da NR-7,
que estabeleceu o programa de controle médico de saúde ocupacional), passou-se a exigir
que o fonoaudiólogo executasse esses exames,
que, até então, eram realizados por auxiliares
de enfermagem. Hoje os fonoaudiólogos não
fazem apenas as audiometrias, mas também os
relatórios epidemiológicos, na avaliação do risco
auditivo na empresa”.
No atendimento fonoaudiológico que
hoje se faz no Cerest, após a primeira consulta
e a primeira avaliação, várias opções se abrem:
o Grupo Educativo Terapêutico (no qual se discutem as razões do adoecimento no trabalho e
as medidas, individuais e coletivas, que podem
ser adotadas) ou o Grupo Aberto, com oficinas
mensais em que se discute os mesmos temas. A
coordenação da equipe de atendimento, que
inclui psicólogo e fisioterapeuta, é da fonoaudióloga. O atendimento individual é restrito a
poucos casos. “O básico é que o trabalhador
entenda que ele tem de mexer na organização e
no ambiente do trabalho.”
Falta, ainda, normatização. A questão
da disfonia esbarra na ausência de uma regulamentação, tanto no Ministério da Saúde quanto
no da Previdência Social. Márcia Tiverson salienta
que a criação de uma instrução normativa é essencial para a determinação do papel dos fatores
ambientais e organizacionais do trabalho, bem
como a forma que atuam, como fatores de risco
para o desenvolvimento do Distúrbio da Voz
Relacionado ao Trabalho, além dos impactos
gerados na vida do trabalhador.
Três grandes categorias etiológicas da disfonia — orgânica, funcional e organofuncional
— podem estar relacionados ao trabalho. As alterações vocais (particularmente em professores,
operadores de telemarketing e radialistas, entre
outros), ocasionadas principalmente pelas questões relacionadas à organização do trabalho,
freqüentemente, levam a demanda vocal exces-
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siva, provocando afastamento e incapacidade
para o desempenho de suas funções. Apesar
deste quadro, o Ministério da Saúde ainda não
incluiu o distúrbio de voz entre os agravos de
notificação compulsória ao Sistema Nacional de
Informações de Agravos de Notificações (Sinan),
embora municípios e estados possam estimular
o processo de notificação a outros sistemas de
informação do SUS.
A fonoaudióloga Márcia Tiveron relata o
caminho já percorrido. “Começamos a trabalhar
com voz há cerca de cinco anos, mais direcionados ao professor, a categoria no serviço público
na qual a situação é a mais crítica.”. Ela lembra
que, em levantamento realizado pelo Departamento de Saúde do Trabalhador (DESAT), da
Prefeitura do município de São Paulo, constatouse que 97% das readaptações funcionais por
distúrbios da voz estão concentradas entre as
profissões relacionadas ao ensino (professor, auxiliar de desenvolvimento infantil, coordenador
pedagógico, entre outros).
“Em função dessa preocupação e com o

C F F a em ação

apoio da PUC/SP, montamos o Programa de
Atenção ao Trabalhador Exposto ao Risco Vocal e
organizamos um grupo com técnicos da área de
voz — fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas
— e trabalhadores, para elaborar um documento
que servisse de base não só para o Ministério da
Saúde (para inclusão no Manual de Doenças
Relacionadas ao Trabalho.), mas também para
o da Previdência (visando ao Setor de Benefícios
do INSS.)”
O documento contém a definição da disfonia, seus aspectos epidemiológicos, sinais e
sintomas, bem como medidas preventivas, procedimentos administrativos e periciais. Divulgado
e discutido amplamente em vários seminários
e fóruns, que contaram com a participação do
INSS, da SBFa, do CRFa-2, do Hospital do Servidor
Público Municipal, da PUC/SP, do Departamento
de Saúde do Trabalhador (Desat), além de representantes de sindicatos e de empresas privadas,
de médicos do trabalho, entre outros, foi ele
encaminhado para os dois ministérios no final de
2005. Esse documento foi apresentado na última

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador,
realizada em novembro do ano passado (veja
reportagem na edição 28 do Jornal do CFFa).
O reconhecimento deste documento pela
conferência foi uma conquista relevante dos
Conselhos de Fonoaudiologia, e os profissionais
devem exigir sua aplicação. Para embasar futuras
ações do CFFa, os fonoaudiólogos que já atuam
nessa área podem (e devem) encaminhar relatos
de suas experiências profissionais nesta área,
para os e-mails assessoria@fonoaudiologia.org.
br ou assessoria2@fonoaudiologia.org.br. Estas
informações irão fortalecer futuras ações a serem
desenvolvidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia na ampliação desta inserção.
Apesar da ausência de manifestação dos
dois ministérios, a proposta de normatização da
disfonia está sendo posta em prática por vários
Centros de Referência. Enquanto a regulamentação não ocorre, no Ministério da Saúde a disfonia
continua sendo não compilado como doença do
trabalho e, no da Previdência Social, não gera um
documento em que o perito possa se basear.

Previdência divulga números
dos acidentes e das doenças
ocupacionais em 2005

O

Secretário de Políticas de Previdência Social, Helmut
Schwarzer, apresentou, no dia 24 de agosto, os dados
referentes aos acidentes de trabalho e a doenças ocupacionais ocorridos no Brasil em 2005. O anúncio foi
feito durante o Seminário Internacional sobre Segurança no Trabalho, promovido pelo Ministério da Previdência Social e realizado na
Fundacentro, em São Paulo, como parte das homenagens pelos 40
anos da instituição.
Em 2005, foram registrados 491.711 acidentes de trabalho, um
aumento de 5,6%, se comparado a 2004, quando ocorreram 465.700
acidentes. Segundo o Secretário Schwarzer, o crescimento do número
de trabalhos formais explica o aumento do índice. “O universo a partir
do qual são notificados os acidentes de trabalho cresceu 6,6%; em
função disso, o número absoluto de acidentes do trabalho também
aumentou. Isso é uma conseqüência normal do aumento da formalização do mercado de trabalho”, acrescentou. Os trabalhadores com
vínculo empregatício formal em 2004 somavam 24.793.269. Esse
número saltou, em 2005, para 26.429.680.
A Previdência registrou 393.921 acidentes de trabalho típicos
em 2005, variação de 5% em relação a 2004, quando foram registrados 375.171 casos. Já os acidentes de trajeto foram os que mais
cresceram, apresentando um aumento de 11,8%. Foram registrados
60.335, em 2004, e 67.456, em 2005. A menor variação ocorreu nos
registros de doenças do trabalho, que cresceram 0,46%, passando
de 30.194, em 2004, para 30.334, em 2005.
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Recadastramento

De olho no Brasil e no Mercosul

O

Conselho Federal de Fonoaudiologia iniciou estudos com o
objetivo de verificar a viabilidade
de reestruturar a base de dados da
Fonoaudiologia, unificando e consolidando as
informações atualmente pulverizadas pelo País.
Levaram a esse encaminhamento as conquistas
tecnológicas e as discussões políticas recentemente implementadas pelo Ministério da Saúde,
entre elas a criação de uma matriz mínima, com
informações essenciais para a caracterização
da atuação do profissional brasileiro da área da
Saúde nos demais países do Mercosul. Este estudo tem o objetivo de concentrar as informações
sobre a força de trabalho dos profissionais de
Saúde e a sua distribuição no país.
Com o contínuo avanço da profissão, quer
no campo científico quanto no político, e com a
abertura e disponibilização de acesso - cada vez
maior, freqüente e respeitado - aos orgãos e entidades das área da Saúde, o Conselho Federal de
Fonoaudiologia decidiu dar mais este importante
passo para garantia e ampliação das conquistas
obtidas e garantir o atendimento a demanda de
informações que são cada vez mais requeridas.
Em recente reunião, Maria Helena Machado, diretora do Departamento de Gestão e da
Regulação do Trabalho em Saúde (Degerts) do
Ministério da Saúde, alertou: “como pensar em
uma Política de Saúde se não sabemos quem

e quantos estão hoje trabalhando na área da
Saúde?”. No que diz respeito especificamente
aos fonoaudiólogos, é uma providência essencial
para se saber quem são e onde estão os fonoaudiólogos que poderiam atender os usuários,
por exemplo da Política de Saúde Auditiva ou da
recente Política Nacional do Idoso; qual o perfil
do profissional de linguagem para essa demanda
e onde ela se encontra localizada.
O recadastramento de profissionais não é
uma necessidade exclusiva da Fonoaudiologia.
Nesse objetivo, vários outros conselhos profissionais estão envolvidos. Recentemente, o Conselho
de Odontologia encerrou este processo, com a
geração de uma base de dados única, o mesmo ocorrendo com os Conselhos de Farmácia
e de Medicina Veterinária (ainda em fase de
conclusão). O Conselho de Medicina também
está estruturando o recadastramento de seus
profissionais.
Para esta implantação no âmbito da Fonoaudiologia, será estudada a viabilidade de os
cadastros hoje existentes nos Conselhos Regionais serem unificados e receberem o acréscimo
de novas informações, detalhadas e atualizadas,
para que, assim, possam ser equacionadas políticas para os fonoaudiólogos brasileiros, suprindo,
com isso, exigências de informações cada vez
mais completas, complexas e, ao mesmo tempo,
ágeis e precisas.

Com o cadastro único, será possível a
implantação de um mecanismo de busca que
permitirá à sociedade identificar o fonoaudiólogo, a sua área de atuação e, simultaneamente,
colaborar na identificação do exercício ilegal da
profissão. Atualmente, os números de inscrição
dos profissionais se repetem nos vários Regionais, o que dificulta a utilização eficaz destas
informações.
Uma situação detectada pelo CFFa, em seu
sítio na Internet, sinaliza a urgente necessidade
de um cadastro unificado. Com a criação da área
restrita, , uma das informações exigidas para o
acesso é a da inserção do número do CPF, dado
que é cruzado com o cadastro fornecido pelos
Conselhos Regionais. Por digitação incorreta
na origem, ou em razão de utilização de matriz
inadequada (por exemplo, a supressão de zeros
iniciais ou a utilização de barras e hífens de forma
variável), o profissional não consegue obter seu
registro para acesso às informações do sítio e vêse obrigado a contatar o Conselho Regional onde
fez a sua inscrição, para a devida regularização,
fato aparentemente de pouca importância, mas
que retarda a liberação desse acesso.
O processo de recadastramento eliminará
esse problema e agilizará as informações entre
todas as partes envolvidas, com benefícios ao
profissional fonoaudiólogo e também à população usuária de seus serviços.

Normas regulamentadoras
para área da Saúde estão em reformulação

O

Conselho Federal de Fonoaudiologia manifestou seu interesse ao
Ministério do Trabalho de participar dos grupos tripartites que analisam e reformulam as Normas Regulamentadoras (NRs) na área da Saúde, em especial a NR-4,
relacionada ao Sistema Integrado de Prevenção
de Risco de Trabalho (que já inclui, como observadores, os Conselhos Federais de Enfermagem,
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de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de
Medicina), e a NR-17, particularmente em seu
anexo II, que aborda as questões relacionadas a
teleatendimento e telemarketing.
A primeira manifestação positiva recebida
ocorreu em relação a NR-17, onde se abriu a
possibilidade de participação do CFFa, por meio
da inserção em um dos grupos já existentes que
estudam a reestruturação da Norma Regula-

mentadora. Com essa inserção, o Conselho
Federal de Fonoaudiologia dá seqüência a seu
envolvimento nessas questões, iniciado em
consulta pública organizada pelo Ministério
do Trabalho, que contou com o envolvimento
do Conselho Regional de Fonoaudiologia da
2ª Região e do Comitê de Telemarketing do
Departamento de Voz da Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia.
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ato médico

política nacional de saúde da pessoa idosa

PLS 25/2002 é aprovado no Senado

CFFa contribui para a Caderneta do Idoso

A

Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
do Senado aprovou a redação
de consenso do Projeto de Lei,
conhecido como o do Ato Médico
e que atende as necessidades da Medicina, sem
interferência na autonomia de atuação dos
profissionais de Saúde, foi consensuada por
todos os Conselhos da área da Saúde. O substitutivo elaborado pela senadora Lúcia Vânia
foi aprovado por unanimidade em reuniões da
comissão realizadas nos dias 29 de novembro e
6 de dezembro deste ano. O projeto segue para
apreciação da Câmara dos Deputados.
Os ajustes finais foram efetuados em
reunião realizada no dia 10 de novembro, com
representantes dos Conselhos Federais de Farmácia, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, de
Fonoaudiologia, de Nutrição e de Técnicos em
Radiologia e a relatora do projeto, senadora Lúcia
Vânia. Outras reuniões antecederam a este ajuste
final, realizadas nos dias 24 e 31 de outubro e
1º. de novembro, com a participação de todos
os conselhos envolvidos na questão. A redação
final, que reflete todos os pontos acordados está
disponível para consulta no sítio do CFFa, em
http://www.fonoaudiologia.org.br

O 8º. Colegiado do Conselho Federal de
Fonoaudiologia emitiu o documento abaixo

transcrito, em que rememora a luta desenvolvida
e suas expectativas com o acordo firmado.

Reunião no dia 10 de novembro efetuou os ajustes finais na proposta de consenso

Ato Médico chega ao consenso possível em favor da saúde brasileira
Prezados(as) Senhores(as),
O Movimento Nacional Contra o projeto de
Lei do ato médico - MNCAM chega ao consenso
com o Movimento de Defesa ao Ato Médico
– MDAM em relação ao texto que deve ser
apresentado pela Senadora Lúcia Vânia como
substitutivo ao Projeto de Lei do ato médico.
As discussões começaram em 2002 com
a apresentação do PL sendo que, nos dois
últimos anos, sob a supervisão da relatoria da
senadora Lúcia Vânia.
Neste período diversas reuniões, audiências
públicas, manifestos ocorreram pelo País afora.
Tivemos momentos de euforia, mas também de
desânimo, quando o MNCAM acreditava que o
consenso nunca seria possível.
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No último semestre a senadora Lúcia
Vânia iniciou uma série de reuniões envolvendo
representantes dos dois movimentos, técnicos
do gabinete, representantes do Ministério
da Saúde e consultores do Senado Federal. A
cada uma destas reuniões a esperança por um
acordo foi crescendo, e em 10/11/2006 o texto
que regulamenta a atividade do médico, sem
prejuízo para as demais profissões de saúde e
principalmente para os usuários destes serviços,
foi consensuado, dentro do possível.
Antes de apresentar o relatório à Comissão de Assuntos Sociais – CAS, a senadora Lúcia Vânia apresentou o texto acordado à Casa
Civil e ao Ministério da Saúde. Após a votação
no Senado, o PL segue para análise na Câmara

dos Deputados.
Agradecemos a todos que participaram
direta ou indiretamente deste trabalho. Foi
devido a esta participação que conseguimos
garantir nossa autonomia profissional. Mas
o trabalho ainda não acabou! Devemos continuar acompanhando este projeto até sua
aprovação final para garantir que o acordo seja
cumprido em todas as instâncias de votação.
O parecer da Senadora Lúcia Vânia protocolado na CAS encontra-se disponível no sítio do
CFFa, em http://www.fonoaudiologia.org.br .
Havendo dúvidas quanto ao texto do
substitutivo, solicitamos encaminhá-las para
assessoria@fonoaudiologia.org.br. Teremos
prazer em suscitá-las.
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A

presidente do CFFa, Maria Thereza
Mendonça C. de Rezende, a vicepresidente Celina Pieroni de A.
Rezende e a assessora técnica Talita
Freitas Leite representaram a Fonoaudiologia
no lançamento da Política Nacional de Saúde
da Pessoa Idosa, no dia 18 de outubro de 2006,
em cerimônia realizada no Palácio do Planalto,
com a presença do Presidente da República,
Luís Inácio Lula da Silva e do Ministro da Saúde,
Agenor Alves.
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa atende a expectativa de 19 milhões de idosos
que dependem exclusivamente do Sistema
Único de Saúde (SUS), representando 70% da
população brasileira acima de 60 anos. Um dos
principais objetivos da política é a orientação
dos serviços públicos de saúde em identificar
o nível de dependência do idoso e atribuir um
acompanhamento diferenciado para cada
situação. O projeto prevê ações preventivas e
de reabilitação que permitam autonomia e independência aos idosos, durante o maior tempo
possível e de forma adequada.
Durante a cerimônia, foram lançadas duas
ações: a internação domiciliar no Sistema Único
de Saúde (SUS), com equipes de Saúde para
monitorar a reabilitação do paciente em sua
residência, com o intuito de evitar a lotação dos
leitos nos hospitais e a Caderneta de Saúde da
Pessoa Idosa.
A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa
será disponibilizada à população com mais de
60 anos. É um livreto onde os profissionais do
setor, ao atenderem um idoso, poderão anotar
todas as informações relativas à sua saúde. Ela
incorpora, em sua primeira versão, as contribuições apresentadas pelo Conselho Federal de
Fonoaudiologia junto à Área Técnica de Saúde
do Idoso, por meio do Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas.

Após reunião no Conselho Nacional de Saúde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir
o Programa Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, participantes se reúnem para foto histórica

O CFFa esteve ativamente envolvido na elaboração das sugestões incorporadas na cartilha
e, como resultado dessa intervenção, foi convidado a participar da discussão das ações futuras
a serem planejadas para a população idosa.
A conselheira Giselle de Paula Teixeira relata que, a partir das áreas de especialização da
Fonoaudiologia, foi elaborado um documento
de orientação, consolidado pela conselheira
Celina Pieroni de A. Rezende, a ser utilizado pelo
Ministério da Saúde na cartilha, “com ênfase na
prevenção e defendendo a atuação da Fonoaudiologia nas ações relacionadas a observações
das funções orofaciais, de deglutição, respiração, voz, linguagem, articulação e fluência da
fala, além das questões relacionadas a audição,
comunicação verbal e não-verbal, intervenção
precoce e indicação terapêutica adequada.”
“A comunicação do idoso envolve vários
aspectos — audição, linguagem, construção
da organização do pensamento, voz... —, como
importantes ferramentas de inserção social”,
destaca a conselheira Patrícia Balata, que se
envolveu com as questões da voz. “A constru-

ção desta cartilha destaca a importância de se
rastrear a alteração da voz como um elemento
importante para que as pessoas, pares desses
idosos, possam reconhecer, rastrear e identificar alterações e proceder ao encaminhamento
necessário.”
O objetivo da caderneta é facilitar o constante acompanhamento de cada indivíduo atendido no sistema de saúde publico ou privado.
Serão impressos cinco milhões de exemplares.
A quantidade vai atender a 73% da população
idosa, cadastrada na estratégia do Programa
Saúde da Família e representa investimento de
R$ 2,4 milhões, nesta primeira fase.
As cadernetas vão ser distribuídas pelo
Ministério da Saúde às secretarias do Distrito
Federal, das capitais e dos municípios com mais
de 500 mil habitantes. As secretarias estaduais
ficarão responsáveis pela remessa aos pequenos municípios. Como primeira medida para o
processo de distribuição, elas serão entregues
aos idosos cadastrados no programa Saúde da
Família no momento da consulta ou da visita
domiciliar por uma equipe do programa.

Faça sua cidade conhecer o trabalho do fonoaudiólogo com a pessoa idosa!!
Fonoaudiólogos, publiquem artigos sobre sua atuação junto a população idosa nos meios de comunicação a que você tenha acesso. As Secretarias de Saúde, os hospitais e a sociedade devem estar cientes do trabalho que é realizado pelo fonoaudiólogo junto a essa população.
Encaminhem aos movimentos sociais, ao Conselho de Saúde de sua cidade aos diretores de hospitais públicos e ao Secretário municipal de
Saúde, alertando-os para que efetivem a atenção integral à Saúde, um dos direitos da pessoa.
Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro de 2006
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MERCOSUL: MERCADO DE TRABALHO PARA O FONOAUDIÓLOGO

O

Fórum Ampliado do Mercosul
discute avanços da Saúde

CFFa, participou do Fórum Permanente Mercosul Ampliado, realizado
nos dias 25 e 26 de outubro, em
Brasília (DF), por iniciativa do Fórum
Permanente Mercosul para o Trabalho em Saúde.
Nesse encontro, cada uma das 14 profissões da
área da saúde do Brasil abordou aspectos específicos relacionados ao tema “Avanços do exercício
profissional no Mercosul”.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia traçou um histórico sobre o que já foi feito nesta área
desde 1996, quando foram criadas a Comissão de
Estudos da Fonoaudiologia para o Mercosul, a Comissão Brasileira de Fonoaudiologia no Mercosul e
a Comissão de Integração de Fonoaudiólogos no
Mercosul. O CFFa já tem definida a necessidade

de comparação curricular entre Estados-Parte e a
realização da prova de proficiência da língua.
Este fórum ampliado teve ainda como objetivos analisar os principais avanços alcançados
pelas categorias profissionais com seus pares nos
Estados-Parte e refletir sobre as estratégias de
diálogo entre governos e trabalhadores para a
formulação de políticas públicas direcionadas aos
recursos humanos em Saúde no Mercosul.
Criado em 2004 e institucionalizado pela Portaria n° 929/GM, de 2 de maio de 2006, o Fórum
Permanente Mercosul para o Trabalho em Saúde
constitui-se em um espaço de diálogo e cooperação entre gestores e trabalhadores da saúde, sob
a responsabilidade institucional do Departamento
de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde

(DEGERTS/SGTES) do Ministério da Saúde.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia
participa ativamente desse fórum. Nele já foram
analisados e discutidos dois documentos fundamentais, os “Princípios Éticos do Mercosul” e
o reconhecimento das 14 profissões de Saúde
comuns nos Estados-Parte do Mercosul. Os textos
dos referidos documentos foram encaminhados
ao Subgrupo de Trabalho 11 (SGT-11) para
aprovação.
Todos os esforços estão sendo envidados
pelo CFFa para que o trânsito profissional do
fonoaudiólogo nos países do Mercosul venha
se tornar realidade. Fique atento as notícias
relacionadas ao Mercosul, no sítio: http://www.
mercosulsaude.org.br.

Concurso de provas e títulos

A

Grande procura consolida nova forma de
concessão de títulos de especialista

s expectativas mais otimistas
foram superadas, e o primeiro
concurso de provas e títulos,
criado pela Resolução nº 322 do
Conselho Federal de Fonoaudiologia, de 17 de
fevereiro de 2006, alcançou 222 inscrições. A
prova ocorreu no dia 10 de dezembro deste
ano, simultaneamente nas cidades de Brasília
(DF), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Recife (PE)
e São Paulo (SP). O concurso foi realizado pela
Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista (Vunesp), com o envolvimento
da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e da
Academia Brasileira de Audiologia.
“Nós não esperávamos tanta procura pelo
concurso — surpreendeu-se Celina Pieroni de
A. Rezende, conselheira responsável pelas
mudanças na forma de concessão do título de

especialista —, uma vez que os profissionais
que desejavam obter títulos de especialista
estariam, supostamente, em cursos de especialização registrados no CFFa, iniciados até 30
de junho de 2006, o que daria aos egressos o
direito, quase automático, ao título. Tivemos
inscrições de candidatos interessados em todas
as especialidades reconhecidas pelo Conselho
Federal de Fonoaudiologia”.
Além do grande número de inscrições,
muitos fonoaudiólogos entraram em contato
com o CFFa solicitando a prorrogação do prazo
final para inscrições. Eram fonoaudiólogos que
não atentaram para a data limite ou que não
tinham certeza de que as instituições em que
cursavam poderiam adequar seus certificados
a tempo de entregá-los segundo as exigências
do edital.

O CFFa e a Vunesp não tiveram condições
de prorrogar a data de inscrição para não fugir
ao cronograma pré-estabelecido. Este tipo de
concurso deverá ser promovido regularmente
pelo CFFa. Os profissionais devem ficar atentos
ao Jornal do CFFa e ao sítio do Conselho.
Para Celina Pieroni de A. Rezende, “a
grande procura demonstra que o CFFa, com a
modernização na forma de concessão de títulos
de especialista, que passou a ser por meio de
concurso de provas e títulos, atingiu também
aqueles profissionais que estão se empenhando
por conta própria no estudo e atuação em áreas
específicas da Fonoaudiologia e que, portanto,
merecem receber o título. Demonstra também
que a decisão do CFFa veio atender aos anseios
da categoria”.

ATENÇÃO
Você, fonoaudiólogo, que perdeu a data de inscrição , entre em contato com o CFFa!
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N

Regionais elegem novos colegiados

o dia 29 de novembro, sete dos
oito Conselhos Regionais de Fonoaudiologia (inclusive o recém-criado CRFa da 8ª. Região)
realizaram eleições para escolha
dos conselheiros efetivos e suplentes para o
próximo triênio. Apenas o processo eleitoral na
CRFa da 3ª. Região (Paraná e Santa Catarina) não
ocorreu, conforme já era previsto, em razão da
data diferenciada de criação da instância regional
(a eleição se dará em novembro de 2007).
No processo eleitoral de cinco Conselhos

Regionais, o pleito transcorreu com a inscrição
de apenas uma chapa. Apenas os CRFas da 4ª. e
7ª.Regiões apresentaram disputa. Na 4ª. Região
(estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco
e Sergipe), concorreram “Fonoaudiologia: Inserção, Interação e Ação”, que recebeu 51,44%
dos votos válidos e “Fono Forte”, com 48,56%;
a diferença foi de apenas 47 votos. Na 7ª. Região
(Rio Grande do Sul), “Uma Nova Voz, Uma Nova
Ação” recebeu 64,35% dos votos válidos e a
“Transformação”, 35,65%.
Os profissionais que não votaram nesse pro-

CRFa 1ª Região
Chapas inscritas 					
Número de Fonoaudiólogos aptos ao voto 		
Total de votos VÁLIDOS				
Total de votos nulos 				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos			
Percentual de abstenção			

1
5.138
3.723
151
178
8,12%
21,14%

CRFa 2ª Região
Chapas inscritas					
Número de fonoaudiólogos regulares 		
Total de votos válidos 				
Total de votos nulos 				
Total de votos em branco 				
Percentual de votos brancos e nulos			
Percentual de abstenção				

1
9.218
6.938
57
251
4,25%
1,39%

CRFa 4ª Região
Chapas inscritas: 					
Número de fonoaudiólogos regulares 		
Total de votos válidos 				
Chapa Fonoaudiologia: Inserção, Interação e Ação
Chapa FonoForte					
Total de votos nulos 				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos			
Percentual de abstenção			

2
1.984
1.629
838
791
28
7
2,10%
16,13%

CRFa 5ª Região
Chapas inscritas					
Número de fonoaudiólogos regulares		
Total de votos válidos 				

1
2.010
1.386

cesso eleitoral, de caráter obrigatório, têm prazo
até 3 de janeiro de 2007 para justificar a ausência
junto ao Conselho Regional de sua jurisdição,
para na estarem sujeitos a multa.
Os novos colegiados tomarão posse em 1º.
de abril de 2007, conforme determina a Resolução CFFa nº.325, de 12 de maio de 2006. Serão
estes colegiados que elegerão, ainda no mês de
abril, os novos componentes do Conselho Federal
de Fonoaudiologia (veja a Resolução nº 335, que
regulamenta o processo eleitoral no CFFa, em
www.fonoaudiologia.org.br)

Total de votos nulos				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos			
Percentual de abstenção			

17
102
7,91%
25,12%

CRFa 6ª Região
Chapas inscritas 					
Número de fonoaudiólogos regulares		
Total de votos válidos 				
Total de votos nulos				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos		
Percentual de abstenção			

1
3.798
2.810
267
48
10,08%
17,72%

CRFa 7ª Região
Chapas inscritas					
Número de fonoaudiólogos regulares		
Total de votos válidos 				
Chapa Uma Nova Voz, Uma Nova Ação		
Chapa Transformação				
Total de votos nulos				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos			
Percentual de abstenção			

2
1.538
1.251
805
446
38
12
3,84%
15,41%

CRFa 8ª Região
Chapas inscritas					
Número de fonoaudiólogos regulares		
Total de votos válidos				
Total de votos nulos				
Total de votos em branco				
Percentual de votos brancos e nulos		
Percentual de abstenção		

1
1.423
618
224
14
27,80%
39,84%

22º EIA — Encontro Internacional de Audiologia

E

stão abertas as inscrições para o
22º Encontro Internacional de Audiologia (EIA), a ser realizado pela
Academia Brasileira de Audiologia
(ABA), no período de 28 a 31 de março de
2007, em Natal (RN). Basta acessar o sítio
www.audiologiabrasil.org.br/eianatal2007
para efetuar a inscrição e obter informações

Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro de 2006

sobre as datas de envios de trabalhos científicos, locais de hospedagem, programação
científica, palestrantes nacionais e internacionais, cursos, expositores da feira tecnológica,
entre outras informações.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia
estará presente no congresso, por meio de
estande, em conjunto com os Conselhos

Regionais e participará, ainda, da mesa-redonda “Calibração (GT3): O que isso tem a
ver com sua atuação, e os projetos de lei em
tramitação”.
O dia e horário dessa mesa mesa-redonda não está ainda definido. Esta informação
deverá estar disponível nas próximas versões
do programa do congresso.
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O QUE É LEGAL

Saiu na imprensa

Resolução CFFa nº 336,

A formação acadêmica em Fonoaudiologia foi o tema do programa
Prioridade Nacional, exibido pela TV Século 21 (UHF), de São Paulo (SP),
em 2 de outubro e reprisado no dia 7 do mesmo mês; participaram do

debate as fonoaudiólogas Fernanda Dreux e Cláudia Cotes; o programa
foi reapresentado na segunda-feira, dia 2 de outubro, às 22h 30.

A fonoaudióloga Mara Behlau participou, das 9 às 12 horas, do
dia 17 de novembro, da videoconferência “Voz do Professor”, na Rede
do Saber, dirigida a 90 escolas interligadas, com uma abrangência de
mais de três mil docentes. A videoconferência ficará disponível no site

da Secretaria de Educação do Estado de S.Paulo e no CAPE (Rede do
Saber). A fonoaudióloga relata que a utilização desta nova mídia foi
uma experiência gratificante, com grande participação dos professores.
A entrevista gerou grande número de manifestações por e-mail.

A revista Proteção, de outubro de 2006, publicou extensa reportagem, nas páginas 40 a 58, com o título “Trabalho dos professores
- Retomando seu valor — Adoecimento entre docentes podem ser

evitados”, com destaque para as questões vocais e a atuação dos
fonoaudiólogos.

Zumbido, tinido, apito ou chiado — os termos populares para descrever
o tinnitus, uma queixa auditiva que compromete a qualidade de vida de
15% da população — foi tema de reportagem do Diário do Nordeste,

publicado em 1º. de outubro. Foi ouvido o fonoaudiólogo Alexandrovick
Sales, de Fortaleza (CE).

As fonoaudiólogas Fabiana Zambon e Déborah Azambuja foram
entrevistadas pelo portal Aprendiz, na Internet, sobre estudo realizado
pelo Centro de Estudos da Voz, em associação com o Sindicato dos
professores de São Paulo (Sinpro-SP) e a University of Utah (Estados

Unidos), com o objetivo de obter dados sobre a incidência e as características do aparecimento de problemas de voz nos professores. A
pesquisa apontou, entre outros resultados, que 62,9% dos professores
brasileiros já tiveram algum problema de voz.

A fonoaudióloga Patrícia Balata concedeu entrevista para a rádio
CBN (Recife- PE), no dia 10 de novembro, sobre a voz do professor. A
reportagem foi em decorrência de pesquisa realizada pelo Sinprosp e

CEV. Na entrevista, foram utilizados dados da Secretaria Municipal de
Educação do Recife, onde 5% dos professores recém-concursados já
apresentavam problemas de voz.

Os descuidos com a saúde da voz, especialmente na sala de aula, foi
tema de extensa reportagem publicada pelo caderno Ciência & Saúde, do
jornal O Povo, de Fortaleza (CE), em 10 de setembro. Entrevistados, os
fonoaudiólogos Charleston Palmeira, Cláudia Belém Moura forneceram
orientações preventivas e os cuidados essenciais para se evitar as disfo-

nias. A mesma reportagem entrevistou a fonoaudióloga Alessandra Kraus
Zallaf, deSão Paulo, que relatou pesquisa apresentada na Unifesp pelo
Centro de Estudos da Voz, em parceria com o Sindicato dos Professores
de São Paulo, e que apontou que 60% dos professores da rede particular
de ensino paulista apresentam alterações de voz.

A pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Voz, em conjunto
com o Sindicato dos professores de São Paulo (Sinpro-SP) e a University
of Utah (Estados Unidos), foi também objeto de comentário do jornalista

Gilberto Dimenstein, no quadro Capital Humano, inserido no jornal
matutino da rádio CBN (São Paulo- SP).

Novas publicações do CFFa

D

uas novas publicações para orientação das atividades do fonoaudiólogo estão em fase de conclusão por parte do Conselho Federal
de Fonoaudiologia.
A primeira refere-se a segunda edição da Classificação Brasileira
de Procedimentos em Fonoaudiologia (CBPFa). Após compilação de todas as
sugestões realizadas por meio de consulta pública, congresso de Fonoaudiologia
e Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, o material foi detalhadamente revisto e
aprovado pelo plenário do CFFa, em reunião realizada em 9 de dezembro de 2006.
O outro documento a ser publicado é do Guia Prático de Consulta Rápida
da CID-10 pelo Fonoaudiólogo, elaborado pela Comissão de Saúde do CFFa, em
conjunto com as Comissões de Saúde dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. Este material foi concluído na última Reunião Interconselhos de Saúde,
realizada nos dias 17 e 18 de novembro, em Brasília (DF), e, em breve, estará à
disposição do fonoaudiólogo.
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Fonoaudióloga recebe
prêmio no IX ENAM

N

o 9º Encontro Nacional de Aleitamento Materno,
realizado em Porto Alegre, de 3 a 6 de setembro
deste ano, a fonoaudióloga Cristiane Faccio Gomes (de
Marília, SP) obteve o primeiro lugar entre os trabalhos
apresentados no evento.
O estudo que apresentou — Eletromiografia com Eletrodos de
Captação de Superfície na Avaliação Muscular Facial de Lactentes
Prematuros durante Aleitamento Natural e Artificial: Comunicação
Prévia — será sua tese de doutorado a ser defendida na Universidade
Estadual de Londrina (UEL), no Paraná.
O CFFa sente-se orgulhoso desta conquista da profissão e
parabeniza a fonoaudióloga pela premiação obtida.
Jornal do CFFa – Outubro/Novembro/Dezembro de 2006

de 19 de outubro de 2006
Dispõe sobre a fixação do valor das anuidades, multas, taxas devidas a partir de 1º de janeiro
de 2007, e dá outras providências.
O Plenário, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, conferidas pela Lei nº 6.965, de 9
de dezembro de 1981,
Considerando o disposto no art. 10, incisos
II e IX, e art. 20 da Lei nº 6.965/81,
Considerando que a anuidade devida pelos
profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia é uma contribuição de interesse
da categoria profissional de Fonoaudiologia,
Considerando a decisão do Plenário do
CFFa durante a 91ª Sessão Plenária Ordinária,
realizada no dia 19 de outubro de 2006,
RESOLVE :
Art. 1º - As anuidades devidas pelos profissionais inscritos nos Conselhos Regionais de
Fonoaudiologia, a partir de 1º de janeiro de
2007, é fixada no valor de R$ 237,18 (duzentos
e trinta e sete reais e dezoito centavos), com
vencimento em 31 de março de 2007.
Parágrafo único – O pagamento da anuidade, após o dia 31 de março de 2007, será no seu
valor integral, acrescido da taxa SELIC – Sistema
Especial de Liquidação e Custódia, mais multa
de 0,33% (trinta e três décimos percentuais) ao
dia, até 60 dias. A partir de 60 (sessenta) dias,
a multa será de 20%(vinte por cento).
Art. 2º - O valor da anuidade acima fixada
e devida aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, pelos profissionais inscritos, poderá ser
paga com desconto, quando serão adotados os
seguintes valores, se efetuados nos prazos que
se seguem:
I – Até 31 de janeiro de 2007 – pagamento
integral no valor de R$ 201,60 (duzentos e
um reais e sessenta centavos);
II – Até 28 de fevereiro de 2007– pagamento integral no valor de R$ 213,47 (duzentos
e treze reais e quarenta e sete centavos);
III – Até 31 de março de 2007 – pagamento
integral no valor de R$ 237,18 (duzentos e
trinta e sete reais e dezoito centavos).
Art. 3º - O valor integral da anuidade de
pessoas físicas, fixado no artigo 1º, poderá ser
pago em 03 (três) parcelas, com os seguintes
vencimentos:
I – 1ª parcela no valor de R$ 79,06 (setenta e
nove reais e seis centavos), com vencimento
em 31 de janeiro de 2007;
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II – 2ª parcela no valor de R$ 79,06 (setenta
e nove reais e seis centavos), com vencimento em 28 de fevereiro de 2007;
III – 3ª parcela no valor de R$ 79,06 (setenta
e nove reais e seis centavos), com vencimento em 31 de março de 2007.
Parágrafo único – O pagamento das parcelas, após o vencimento, será no seu valor integral, acrescido da taxa SELIC – Sistema Especial
de Liquidação e Custódia, mais multa de 0,33%
(trinta e três décimos percentuais) ao dia, até 60
dias. A partir de 60 (sessenta) dias, a multa será
de 20%(vinte por cento).
Art. 4º - Os valores das taxas a serem
cobrados pelos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia no exercício de 2007, são os
descritos abaixo:
I – Inscrição de Pessoa Física, Registro Provisório e/ou Definitivo:
. Inscrição – Taxa de R$ 28,47 (vinte e oito
reais e quarenta e sete centavos).
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 20,76 (vinte reais e setenta
e seis centavos).
. Emissão de Carteira Profissional: Taxa de
R$ 34,98 (trinta e quatro reais e noventa e
oito centavos).
. Substituição ou 2ª via da Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 24,90 (vinte e
quatro reais e noventa centavos).
. Substituição ou 2ª via de Carteira Profissional: Taxa de R$ 41,50 (quarenta e um reais
e cinquenta centavos).
II – Transferência de Registro Provisório para
Definitivo:
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 20,76 (vinte reais e setenta
e seis centavos).
III – Transferência de Registro por alteração
de domicílio profissional:
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 20,76 (vinte reais e setenta
e seis centavos).
IV – Reintegração de Baixa:
. Taxa de reintegração no valor de R$ 20,76
(vinte reais e setenta e seis centavos).
V – Registro Secundário:
. Taxa de registro no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e tres centavos).
. Emissão de Cédula de Identidade Profissional: Taxa de R$ 10,67 (dez reais e sessenta
e sete centavos).

. Meia anuidade.
VI – Inscrição de Pessoa Jurídica:
. Taxa de Inscrição no valor de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinqüenta centavos).
. Taxa de anuidade no valor de 65,23 (sessenta e cinco reais e vinte e três centavos).
. Taxa de emissão do Certificado no valor
de R$ 28,46 (vinte e oito reais e quarenta
e seis centavos).
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor
na data de sua publicação no Diário Oficial
da União, revogadas todas as disposições em
contrário.
Maria Thereza Mendonça C. de Rezende
Presidente
Giselle de Paula Teixeira
Diretora Tesoureira
Publicada no Diário Oficial da União, seção
1, dia 25/10/2006, página 83.
RESOLUÇÃO CFFa nº 337, de 20 de
outubro de 2006
Dispõe sobre regulamentação dos procedimentos fonoaudiológicos clínicos no âmbito
domiciliar e dá outras providências.
RESOLUÇÃO CFFa nº 338, de 20 de
outubro de 2006
Dispõe sobre a atuação do Fonoaudiólogo
em Empresas, Representações e Centros que
comercializem Aparelhos Auditivos.
RESOLUÇÃO CFFa nº 339, de 20 de
outubro de 2006
Dispõe sobre o registro de Pessoas Jurídicas nos Conselhos de Fonoaudiologia e dá
outras providências.
RESOLUÇÃO CFFa nº 340, de 20 de
outubro de 2006
Dispõe sobre aprovação do Manual de
Orientação e Fiscalização do exercício da Fonoaudiologia, e dá outras providências.
PARECER 029/2006, de 21 de outubro
de 2006.
Dispõe sobre a triagem auditiva neonatal
quanto à necessidade, viabilidade técnica, políticas
públicas e legislação existente.
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Dia Internacional de Atenção a
Gagueira: forte campanha em 2006

N

o segundo ano consecutivo de
realização de uma campanha de
âmbito nacional vinculada ao
Dia Internacional de Atenção a
Gagueira, comemorado em 22 de outubro, foi
produzido um filme veiculado pela Rede Globo
de Televisão (disponível no sítio da Abragagueira, em http://www.abragagueira.org.br), como
parte de um amplo leque de ações desenvolvidas
na semana de 15 a 22 de outubro, sob coordenação da Associação Brasileira de Gagueira
(Abragagueira), do Instituto Brasileiro de Fluência
(IBF), do Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE-SP), do e CEFAC — Saúde e Educação.
Os resultados alcançados pela campanha,
em 2006, podem ser consultados no sítio
do Instituto Brasileiro de Fluência, em
http://www.gagueira.org.br.
Em 2005, quando da campanha
pioneira em todo o território brasileiro,
foi desenvolvido o tema “Tratamentos
para a Gagueira”. Neste ano, a campanha
nacional prosseguiu com o tema “Causas
da Gagueira”.
Muito se fala sobre as causas da
gagueira, contudo, o que é mais aceito
atualmente, na comunidade científica
mundial, é ser ela resultante do mau
funcionamento de algumas áreas do cérebro responsáveis pela fala, decorrente de

uma tendência hereditária ou de uma alteração
estrutural do cérebro.
Fatores psicológicos e os sociais podem
agravar a manifestação da gagueira, mas não
constituem a sua causa. Os sintomas típicos
da gagueira refletem a parte mais visível desta
complexa interação entre diversos fatores. Entretanto, também existem outros sintomas bem
menos visíveis para a sociedade, mas igualmente
importantes para a pessoa que gagueja: o sofrimento e a frustração por não conseguir falar
fluentemente; o medo e a vergonha de gaguejar.
Além disso, a pessoa que gagueja precisa lidar
com o preconceito e o estigma social.

MEC incentiva
atendimento a
alunos com suspeita
de baixa visão e
deficiência auditiva

M

ais de 2.400 prefeituras do País
podem buscar apoio financeiro
do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) e celebrar
convênio para atender alunos com suspeita de
baixa visão e deficiência auditiva. Cada aluno
receberá um valor per capita de 60 reais para
realização de consultas oftalmológicas, aquisição e distribuição de óculos. Serão pagos, ainda,
60 reais para atendimento otorrinolaringológico
(diagnóstico clínico) e idêntico valor para consulta fonoaudiológica (audiometria).
Podem conveniar-se municípios pertencentes à área de abrangência do município-pólo
do Programa Educação Inclusiva — Direito à
Diversidade, da Secretaria de Educação Especial
(Seesp-MEC) — e os municípios que ampliaram
o ensino fundamental para nove anos e não
foram atendidos em 2004 e 2005.
Com a efetivação da assinatura desses
convênios por parte das prefeituras municipais,
os fonoaudiólogos terão ampliados os locais em
que poderão exercer sua atuação resolutiva na
área escolar.

Universidade Federal
de Sergipe cria curso
de Fonoaudiologia

A

Fonoaudiologia é um dos sete novos
cursos aprovados para o próximo
vestibular na Universidade Federal
de Sergipe, em reunião do Conselho
do Ensino e da Pesquisa (Conep), realizada em
30 de agosto deste ano. Em duas reuniões nesse
mês, outros doze cursos foram criados, além
de dois destinados a assentados da Reforma
Agrária.
As novas graduações foram aprovadas
obedecendo a condições da Universidade e
atendendo a demanda regional por profissionais
qualificados. “O objetivo foi sempre o de fazer
da UFS uma universidade complexa, com cursos
em todas as áreas do conhecimento. Sentíamos
que havia algumas lacunas, particularmente nas
áreas de artes, engenharias e saúde”, ressalta o
reitor Josué Modesto dos Passos Sobrinho.
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Conade alerta escolas para
cumprimento da educação inclusiva

P

ara o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), a sentença proferida pelo
juiz Gustavo Santini Teodoro, da
23ª Vara Cível de São Paulo, favorável a escola
privada em São Paulo, em ação de indenização de criança com Síndrome de Down, não
interpretou corretamente a legislação vigente,
ao afirmar que as escolas da iniciativa privada
não estão desobrigadas a receber alunos com
deficiência. Recurso interposto pela autora da
ação será julgado pelo Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo.
Em Nota de Esclarecimento aprovada
em plenária realizada em 7 de novembro,
o Conade lembra que a sentença proferida
somente produz efeitos no caso concreto
específico, não respaldando qualquer entendimento que possa daí advir no sentido de
que a escola particular esteja eventualmente
desobrigada de garantir a matricula de aluno
com deficiência.
O Conade lembra às escolas públicas ou
privadas que insistem em declarar não estar

preparadas para a educação de pessoas com
deficiência que devem assim se capacitar,
cumprindo a obrigação legal de não-discriminação de públicos, sob pena de incorrer em
crime previsto pela Lei n° 7.853/89, ao negar
matrícula em razão da deficiência. A educação
de qualidade é direito de todos e, portanto,
também das pessoas com deficiência.
E você, o que acha desta questão? Dê
sua opinião, enviando e-mail para a assessora
do CFFa, Talita Freitas Leite, em assessoria2@
fonoaudiologia.org.br

FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DAS
PROFISSÕES REGULAMENTADAS

O

Homenagem a Fábio Lessa

Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas promoveu, no dia 7 de
setembro deste ano, solenidade de entrega de Comenda do Mérito personalidades que
atuaram ou ainda atuam de forma marcante nas profissões regulamentadas. A cerimônia,
no auditório da Câmara dos Deputados, em Brasília, encerrou o Seminário das Profissões
Regulamentadas realizado pelo Fórum.
O fonoaudiólogo Fábio José Delgado Lessa foi um dos homenageados, in memoriam, não
só pelo relevante papel que exerceu das questões ligadas a Saúde e como articulador entre as
entidades representativas da Fonoaudiologia.

ACADEMIA BRASILEIRA DE AUDIOLOGIA
Edital de Convocação das eleições e registro de chapas Biênio 2009/2011
A Academia Brasileira de Audiologia (ABA), situada à Rua Itapeva, 202
conjunto 61. CEP: 01332-000. São Paulo –SP, através de seu Conselho Eleitoral,
convoca seus associados para as eleições da Diretoria para o período de maio
de 2009 a maio de 2011.
A votação será realizada no dia 30 de março de 2007, das 8:00 às 12hs, na
sede da ABA transferida para o local de realização do XXII Encontro Internacional
de Audiologia, em Natal, Rio Grande do Norte.
A inscrição das chapas deverá ocorrer até o dia 26 de janeiro de 2007.
Cada chapa deverá ser constituída, sem atribuição de cargos, por 6 (seis)
Membros Titulares com título de Doutor que estejam no gozo dos direitos
sociais de associado da ABA. O registro das chapas deverá ocorrer através de
requerimento, em duas vias, endereçadas ao Presidente do Conselho Eleitoral
e assinado pelos candidatos. Deverá ainda conter a qualificação dos membros
da chapa e o programa proposto para sua gestão. O registro das chapas deverá
ser efetuado na secretaria da ABA das 8:30 às 12:00hs e das 14:00 às 17:30hs
com a Sra Marli.
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Será vetada a inscrição de um mesmo membro em mais de uma chapa.
Nos 10 dias subseqüentes o Conselho Eleitoral fará a publicação das chapas
inscritas e seus programas em Diário Oficial da União e no site da ABA.A chapa
que não cumprir os requisitos supracitados poderá ter seu registro impugnado
em requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Eleitoral até 72 (setenta
e duas) horas após a publicação, o qual terá 48 horas para apresentar sua decisão. A impugnação versará exclusivamente sobre as causas das inelegibilidades
previstas no Regimento Eleitorais. Se indeferido, o processo será arquivado e
o requerente comunicado. Caso o pedido seja deferido, a chapa candidata será
notificada para que apresente sua defesa nas 72 horas subseqüentes, que será
analisada pelo Conselho Eleitoral no prazo de 48 horas, comunicando, então,
o resultado aos interessados.
São Paulo, 16 de novembro de 2006.
Profa Dra Eliane Schochat
Presidente Conselho Eleitoral

Profª Drª Kátia de Almeida
Secretária do Conselho Eleitoral
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NA PRATELEIRA
Motricidade e Cognição
Marly Bezerra Canongia
Phoenix Editora
www.phoenixeditora.kit.net
Tel. (011) 5505-9814
Fonoaudióloga no Rio de Janeiro (RJ),
Marly Bezerra Canongia reúne, neste livro
de 82 páginas, os fundamentos básicos
para o desenvolvimento lingüístico, ao
oferecer condições teóricas e práticas que
podem ser exploradas, integralmente, nas
capacidades psicomotora, cognitiva, afetiva e social. Todo esse processo promoverá não só segurança como também bem-estar e satisfação, além de equilíbrio
emocional, garantindo aos leitores a vivência de experiências e habilidades
diversas que servirão, mais tarde, de base à aprendizagem escolar.

Ações Educativas para Pacientes
Adultos com Disfagia Orofaríngea
Carolina Castelli Silvério, Paula Cristina
Cola
e Roberta Gonçalves da Silva
Pulso Editorial
www.pulsoeditorial.com.br
Tel.(012) 3942-1302
As fonoaudiólogas autoras deste manual
prático de 28 páginas apresentam informações claras e extremamente úteis,
de fácil aplicabilidade, para aplicação
em empresas voltadas ao atendimento
domiciliar, hospitais e postos de saúde, entre outros. Na apresentação,
a fonoaudióloga Ana Maria Furkim destaca este livro como bibliografia
recomendada para centros de formação de graduação e pós-graduação e
para a população em geral.

Letramento: referenciais em saúde e
educação.
Ana Paula Berberiana, Cristiane Mori-de
Angelis e Giselle Massi
Plexus Editora
www.plexus.com.br
Tel. (11) 3872-3322
Esta publicação das fonoaudiólogas Ana
Paula Berberiana, Cristiane Mori-de Angelis
e Giselle Massi reúne estudos desenvolvidos
por pesquisadores nos campos da educação e da saúde de diferentes instituições,
a exemplo da Universidade Tuiuti, do
Paraná, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Federal
do Paraná, Universidade Metodista de São Paulo, Universidade do Vale do
Itajaí e Universidade Estadual de Campinas, entre outras.
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VOZ DO LEITOR

AGENDA
2° Composium Internacional da IALP
Data: 24 e 25 de março de 2007
Local: Blue Tree Ibirapuera Convention, São
Paulo (SP).
Informações: www.ialpsp.com.br.

22º EIA — Encontro Internacional
de Audiologia
Data: 28 a 31 de março de 2007
Local: Natal (RN).
Informações:
www.audiologiabrasil.org.br/eianatal2007

Erramos...
Em decorrência de troca de texto no processo de diagramação,
na etapa final de produção gráfica da edição 30 do Jornal do CFFa,
foi indevidamente suprimido o depoimento da fonoaudióloga Kátia
Almeida em relação a Fábio Lessa.
Embora reconheça a impossibilidade de reparar integralmente
essa falha, ao não publicar esse depoimento em conjunto com as
demais manifestações de fonoaudiólogos e de outros profissionais
de Saúde que conviveram com Fábio Lessa, o CFFa procura minimizar
esse desconforto, transcrevendo abaixo o depoimento que deveria
estar na edição anterior:
Algumas pessoas se tornam estrelas, outras nascem. Inovador
e criativo, Fábio Lessa viveu intensamente sua grande paixão, a
Saúde Coletiva, mas também buscou desbravar novos caminhos
para Fonoaudiologia.Neste tempo tão obscuro, espero que a sua
luz se perpetue em cada um de nós.
Kátia de Almeida
***
Na resenha publicada na edição de nº 29, dos livros “Era uma
Voz”, das fonoaudiólogas Gisele Gasparini, Renata Azevedo e Mara
Behlau, e “Melhorando a Atenção e Controlando a Agitação”, da
fonoaudióloga Maria Isabel Vicari, não constou o endereço da Thot
Cognição e Linguagem, que editou os dois títulos. Os contatos
devem ser feitos pelo site www.thot.com.br, pelo telefone (011)
4193-3500 ou pelo e-mail thot@thot.com.br.
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O processo legislativo no Congresso Nacional
é realmente demorado e as votações na maioria
das vezes ocorrem somente mediante pressões da
sociedade civil organizada. Por isso é de extrema
importância que os profissionais participem deste
processo, encaminhando seus posicionamentos
aos relatores e presidentes de comissão.
Diante desta realidade, liguei para o número
da Câmara dos Deputados em Brasília (0800619619) e deixei registrada minha opinião favorável ao Projeto de Lei nº 2.192,/2003 que “dispõe
sobre a jornada de trabalho do Fonoaudiólogo”,
fixando em 30 horas semanais, sem redução salarial. Eles pedem nome, endereço, fone, perguntam
para quem nós queremos que a nossa opinião seja
enviada. Respondi que era para o relator, deputado
Carlos Santana, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP).
Acredito que outros fonoaudiólogos fariam o
mesmo se conhecessem o projeto e soubessem da
possibilidade de poder estar ligando e registrando
a sua opinião. Por isso, gostaria de deixar aqui uma
dica: por que o CFFa não divulga esta informação
para todos os fonoaudiólogos, assim como tem
feito com o Projeto de Lei do Ato Médico? Acredito
que, se isso fosse feito, talvez poderíamos ter um
retorno mais rápido e a aprovação desse Projeto
de Lei.
Betânia Moreira Cangussu
Fonoaudióloga
Palmas (TO)
Excelente sugestão. Foi implementada.
Esta iniciativa de acessar o telefone 0800 da
Câmara, relatada na mensagem acima transcrita,
teve origem em um questionamento anterior
dirigido ao CFFa sobre as ações que vinham sendo
desenvolvidas pela autarquia, face a demora na
tramitação de projeto que estabelece a jornada
de trabalho do fonoaudiólogo em 30 horas . Em
resposta, a Assessoria Parlamentar do CFFa informou sobre o acompanhamento que efetua deste
e de outros projetos e as conquistas já alcançadas
como decorrência dessas ações, como a aprovação de uma emenda na Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara que veda a redução de
salário com a redução da jornada de trabalho. Na
mesma mensagem, alertou sobre a lentidão dessas
tramitações na área federal, com votações que,
na maioria das vezes, só ocorrem após pressão da
sociedade civil organizada, lembrando, ainda, que
Estados e municípios possuem autonomia para
definir a jornada de trabalho de seus servidores, e
esse processo costuma ser bem mais ágil e de mais
fácil acompanhamento.
Com conseqüência das mensagens encaminhadas pela fonoaudióloga, um texto foi
disponibilizado pelo CFFa em seu sítio na Internet
e, também, encaminhado por e-mail aos fonoaudiólogos cadastrados. Além do telefone da Câmara
(0800-619619), o Senado oferece idêntico serviço,
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através do telefone 0800 612211. A mensagem
pode ser direcionada a qualquer parlamentar, mas
a sugestão da Assessoria Parlamentar do CFFa é a
de que seja encaminhada sempre com cópia para
aquele que estiver relatando a matéria.
Fiquei extremamente satisfeita com a premiação da aluna do curso de Fonoaudiologia das
Faculdades Integradas Teresa d’Ávila (Fatea), Geórgea dos Santos Rodrigues, divulgada na edição
de nº 29 do Jornal do CFFa, principalmente pelo
tema escolhido, voltado para uma população de
usuários de drogas, que também tem sido de meu
interesse. A dissertação de Mestrado que faço em
Hebiatria, na Universidade de Pernambuco, tem
como tema “Os transtornos vocais e laríngeos
em adolescentes usuários de drogas ilícitas”.
Os dados preliminares apontam que 80% dos
usuários analisados apresentam sintomas vocais
negativos em decorrência do uso de tais substâncias. Espero, entre outros achados, demonstrar a
importância de nossa atuação nessa área, com
essa população específica. Parabéns Geórgea,
parabéns Fonoaudiologia!
Patrícia Balata
Fonoaudióloga Especialista em Voz
Recife (PE)
Gostaria de parabenizá-los pelas recentes
conquistas alcançadas, apesar de saber que muito
precisamos conquistar, como melhores salários, por
exemplo. No entanto, é bastante visível o quanto o
Conselho Federal tem lutado por nossa categoria,
principalmente na conquista de novos espaços,
com ousadia e, principalmente, com consciência.
É isso aí; somos capazes de muito mais! Outra
realização importante a ser conquistada é a de
permitir que os fonoaudiólogos percam o medo
da conquista e da ousadia, certamente dentro dos
limites impostos pela razão.
Azuíla da Silva Sousa
Fonoaudióloga
Recife (PE)
Parabéns pelo último jornal edição de nº 30.
Como sempre, gosto muito das matérias mas,
como muita tristeza, tive conhecimento da morte
do nosso colega e grande profissional Fabio Lessa...
Acompanhava sua trajetória e atuação profissional
e era sua fã. Atuo na saúde pública, e seu trabalho
era de grande referência para a Fonoaudiologia
no serviço público. Ficaremos aqui com imensa
saudade deste grande profissional, torcendo para
que sua semente na saúde pública possa nos dar
muitos frutos.
Adriana M. Ferraz
Fonoaudióloga
São Paulo (SP)

Li o artigo na última edição do Jornal do
CFFa. Muito obrigada por me prestigiar com o
texto e prestigiar minha amigo Gilda com sua foto!
Já o apresentei em dois encontros da Prefeitura
Municipal de São Paulo. Tudo ficou ótimo, tudo
ficou lindo!
Um grande abraço,
Heloisa Suzuki
São Paulo (SP)
Quero registrar que adorei o Jornal do CFFa
de nº 29. Perfeito em todas as matérias. Superimportante com relação à participação de todos
nós no processo de novas políticas e proposições
de matérias que sejam de interesse da categoria.
Precisamos da ajuda de todos e não nos podemos omitir diante dessas questões. O editorial
da Maria Tereza, como sempre, é um grande
presente para nós, fonoaudiólogos. Abraços a
todos e bom trabalho!
Adriana Ferraz
Fonoaudióloga
Palmas (TO)
Agradeço o contato e aproveito para parabenizar pela rapidez com que foi prontamente
resolvido meu questionamento sobre jornada de
trabalho. Fico feliz de saber da movimentação do
CFFa com relação também a essa causa, mas triste
em ter conhecimento de que, ainda, não há uma
situação definida para a jornada de trabalho.
Tentarei o que for preciso para modificar
essa situação em meu município, porém somos
poucas na rede pública (cinco fonoaudiólogas) e
tentamos, exaustivamente, há seis meses atrás, por
intermédio do sindicato (o mais próximo é o de
São Paulo) e não obtivemos retorno, situação que
nos parece contraditória perante tantas mensagens
de incentivo à sindicalização do fonoaudiólogo
(desculpe o desabafo.)
Thaís Maria Perez Laranja Gonçalves
Fonoaudióloga
Tatuí (SP)
Solicitamos aos fonoaudiólogos que — a
exemplo de Thais, igualmente lutam pela redução
da jornada de trabalho, — entrem em contato com
o CFFa, por e-mail (assessoria@fonoaudiologia.org.
br) ou por telefone, para trocas de experiências.
Que bom que a Fonoaudiologia vem alcançando destaque em uma novela global de grande
ibope como Páginas da Vida. A participação da
Fonoaudiologia, nesse contexto, representa excelente meio de divulgação da importância desta
profissão no processo de comunicação.
Geová Amorim
Fonoaudiólogo
(Maceió, AL)
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