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Apoio

O Sistema Único de Saúde (SUS) – maior política de inclusão social do Brasil – 

nasceu com a redemocratização do País e comemora, no ano de 2008, 20 anos de 

importantes conquistas para a população. Nesse momento, gestores, trabalhadores, 

usuários, conselheiros, prestadores de serviços, entidades e movimentos sociais unem 

esforços diante da missão de fazer cada brasileiro reconhecer a força de um sistema 

universal, que tem o desafio de atendê-lo, de forma integral e equânime, em todas as 

suas necessidades de saúde. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe cidadania à população ao estabelecer o di-

reito universal à saúde como dever do Estado, permitindo que mais de 70 milhões de 

brasileiros que não tinham emprego formal e carteira assinada, ou sem condições de 

pagar por serviços privados, passassem a ter acesso aos cuidados à saúde, pois estavam 

restritos à caridade e à filantropia, por falta de atendimento e assistência adequados. 

O Brasil partiu de um sistema centralizado, privatizado e focado na atenção médi-

co-hospitalar, para o Sistema Único de Saúde: um sistema universal, descentralizado, 

participativo, com controle social, baseado em um conceito ampliado de saúde, que 

propõe tratar da qualidade de vida com promoção, prevenção e atenção (e não somente 

da doença) e que atende a todos os brasileiros sem distinção. Temos, hoje, um modelo 

construído coletivamente, com responsabilidade nas três esferas de governo e com a 

participação dos diversos setores da sociedade representados pelos conselhos de saú-

de municipais, estaduais e nacional. O SUS modificou o paradigma da inclusão social, 

agregando em seu arcabouço os atributos de qualificação e humanização; iniciou uma 

profunda reforma do Estado brasileiro e é referência para outras políticas públicas. 

Os indicadores de saúde atuais, sob qualquer ponto de vista, demonstram avanços sig-

nificativos. O SUS está presente em todo o território nacional. Temos mais de 27 mil equipes 

de Saúde da Família acompanhando quase 100 milhões de brasileiros. A taxa de mortali-

dade infantil caiu para 21,2 por mil nascidos vivos em 2005: uma redução de 60% desde 

1990.A expectativa de vida cresceu de 69,7 anos, em 1998, para 72,3 anos, em 2006. 

O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e cerca de 6 mil 

unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos (próprios e conveniados). Por ano, 

são realizados cerca de 2 milhões de partos; 12 milhões de internações hospitalares; 132 

milhões de atendimentos de alta complexidade; e 150 milhões de consultas médicas. 

O Brasil ocupa posição de liderança em financiamento público de transplantes 

de órgãos (14 mil transplantes por ano). É reconhecido internacionalmente pela ex-

celência de seus programas de imunização – que distribui anualmente 130 milhões 

de doses de vacinas – e de DST/Aids – que atende a 184 mil pacientes soropositivos 

com distribuição de medicamentos sem custo adicional. O SUS atua intensamente com 

ações de vigilância sanitária, de promoção e educação em saúde e de regulação de um 

complexo sistema de saúde suplementar. 

Contudo, 20 anos de avanços não escondem que o SUS precisa ser ainda 

mais qualificado e eficiente. Superar o problema do subfinanciamento é um 

importante desafio a ser enfrentado, que envolve a regulamentação da Emenda 

Constitucional nº 29 e a participação adequada e estável da receita pública no 

financiamento da saúde. Além disso, diminuir a dependência que tem do setor 

privado/contratado por meio do fortalecimento da rede pública e estatal, pro-

fissionalizar a gestão e gerência dos serviços a partir dos seus próprios quadros, 

estabelecer uma política de valorização dos trabalhadores com reais perspectivas 

de carreira e investir fortemente na estruturação e valorização da atenção primá-

ria e multiprofissional, fortalecendo-se concomitantemente a participação social, 

que tem sido a sustentação do SUS, são mudanças que exigem a atuação efetiva 

de cada segmento envolvido no sistema e um intenso controle social. Mudanças 

que estão na agenda de quem ajudou a criar o Sistema Único de Saúde e de quem 

tem lutado por ele nesses 20 anos. 

Destaca-se, nesse contexto, o Pacto pela Saúde, em suas três dimensões – Pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão,  por trazer marcos históricos na gestão do SUS, 

dentre os quais vale ressaltar: a regionalização solidária e cooperativa como eixo do 

processo de descentralização, e a integração das várias formas de repasse dos recursos 

da saúde com o estabelecimento de metas e resultados, com a conseqüente superação 

da lógica de pagamentos por procedimentos. 

Diante dessa trajetória, convidamos a todos para que participem dessa história 

de justiça social e se unam à celebração de valorização do SUS. Façam solenidades e 

debates em seus municípios e estados. Toda a programação estará no sítio do SUS 20 

anos <http://sus20anos.saude.gov.br> – um espaço de convergência e integração a 

esse movimento. Este é o momento de contribuir para o crescimento do SUS e para a 

plenitude do direito à saúde. O comprometimento e o apoio de toda a sociedade são 

fundamentais para assegurar a superação dos desafios e para garantir o êxito deste que 

é o sistema de saúde de todos os brasileiros. 
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Editorial

Fonoaudiológa  
Isabela de Almeida 
Poli, tesoureira  
do CFFa

Fonoaudióloga  
Sandra Maria Vieira 
Tristão de Almeida, 
presidente do CFFa

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Saudações a todos os fonoaudiólogos! 
Nesta edição do jornal, damos especial atenção ao Congresso Brasileiro de Fono-
audiologia, que teve neste ano o tema Fonoaudiologia e Cidadania, trazendo à cena 

a contribuição da nossa profissão para a participação dos cidadãos no exercício dos seus 
direitos. Com a participação de aproximadamente 1.500 fonoaudiólogos, foram abordados 
diversos temas, demonstrando a amplitude dos campos de atuação da profissão. 

Os Conselhos participaram de forma ativa no congresso, convocando os fonoaudiólogos 
a realizarem um debate sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – Nasf. Este contou 
com a coordenação da conselheira Maria Teresa Cavalheiro, tendo como palestrantes o 
coordenador de Gestão da Atenção Básica do Ministério da Saúde e uma gestora do Estado 
de Minas Gerais e como debatedor o representante do Departamento de Saúde Coletiva da 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 

Este ano os fonoaudiólogos presentes puderam usufruir, ainda, de uma sala especial 
organizada pelos Conselhos destinada a fóruns e reuniões, para debate sobre temas im-
portantes para a Fonoaudiologia, como educação, reconhecimento social e balizadores do 
tempo de tratamento. Foi uma satisfação para todos nós constatar a expressiva presença 
dos participantes em todos os eventos que aconteceram na sala dos Conselhos.

Outro ponto importante de destaque no congresso foi o lançamento da publicação 
“Guia do Fonoaudiólogo em Saúde Suplementar”, distribuído aos presentes. O Guia já se 
encontra à disposição de todos no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia e tem por 
finalidade orientar o fonoaudiólogo sobre aspectos relacionados aos convênios de saúde 
e convidá-los a uma reflexão sobre as mudanças ocorridas após a Resolução Normati-
va 167/08. Frisamos que é papel de todos, usuários e prestadores de serviço, informar à 
Agência Nacional de Saúde (ANS), sobre possíveis inconformidades na relação entre a 
operadora e a prestação dos serviços.

Além do congresso, o jornal dá destaque a temas como a Residência Multiprofissional 
em Saúde, a Telessaúde e a Fonoaudiologia, a atuação fonoaudiológica pós-cirurgia bari-
átrica, dentre outros.

Destaque especial deve ser dado à questão da carga horária dos cursos de graduação 
em Fonoaudiologia, em discussão pelo CFFa.  Somos favoráveis às 4.000 horas para a 
formação, discordando, portanto do Parecer CNE/SES 213/08 , que propõe a carga horária 
mínima de 3.200 horas para a nossa profissão. Para conhecer o parecer e as justificativas 
do Conselho, acesse o sítio oficial do CFFa, www.fonoaudiologia.org.br.

Finalizamos desejando a todos os profissionais nossas congratulações pelo dia 9 de 
dezembro! E que todo ano neste dia possamos comemorar cada espaço, cada esforço e 
cada conquista pela Fonoaudiologia que queremos!

Sandra Maria Vieira Tristão de Almeida
Presidente

Isabela de Almeida Poli
Diretora Tesoureira

Participação e destaques
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Até agosto deste ano, 648 Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf),  
 distribuídos em 359 municípios, 

já haviam solicitado credenciamento no 
Ministério da Saúde e 178 já haviam sido 
efetivamente implantados. Destes núcleos 
implantados, 60 deles (ou 33,7%) contavam 
com fonoaudiólogos em suas equipes. 

Estes números foram apresentados 
pelo dr. Nulvio Lermen Junior, coorde-
nador de Gestão da Atenção Básica do 
Ministério da Saúde, por ocasião do 
simpósio “Estratégias de Inserção do Fo-
noaudiólogo no Nasf”, patrocinado pelo 
Conselho Federal de Fonoaudiologia e 
integrante da programação do 16º. Con-
gresso Brasileiro de Fonoaudiologia, rea-
lizado em Campos do Jordão.

A expectativa apresentada pelo repre-
sentante do Ministério da Saúde é de que 
até o final deste ano de 2008 estejam fun-
cionando 350 Núcleos. “A meta para 2011 
é de 1.500 Nasf operativos e se mantida a 
média atual, serão abertas 500 vagas para 
fonoaudiólogos, que pode ser aumentada 
com algumas ações”, calcula o dr. Nulvio.

O Nasf é uma iniciativa do Governo Fe-
deral, efetivada por intermédio da Portaria 
154 do Ministério da Saúde, que amplia o 
número de profissionais nas equipes da  

Estratégia de Saúde da Família. São cons-
tituídos por equipes compostas por pro-
fissionais escolhidos entre 13 diferentes 
ocupações (entre eles o fonoaudiólogo), 
compartilhando com as equipes do Pro-
grama de Saúde da Família as práticas 
em Saúde nos territórios sob responsabi-
lidade dessas equipes, aumentando seu 
alcance e eficiência.  

Duas modalidades de núcleos foram 
instituídas. O Nasf do tipo 1 é composto 
por, no mínimo, cinco profissionais de 
ocupações não coincidentes, vinculados 
a pelo menos oito equipes de Saúde da 
Família (cinco equipes para os municípios 
da  região Norte com até 100 mil habitan-
tes). O Nasf 2 é composto por, no mínimo, 
três profissionais de áreas não coinciden-
tes, vinculados a três equipes de Saúde 
da Família e está voltado para municípios 
com densidade populacional abaixo de 10 
habitantes por quilômetro quadrado. O 
gestor local é quem define o elenco dos 
profissionais do Nasf, de acordo com a 
necessidade da população. Em ambos, o 
fonoaudiólogo pode integrar a equipe.

NOVOS DESAFIOS. O Nasf não é porta 
de entrada do sistema e tem uma respon-

Nasf: previsão de 500 vagas 
para fonoaudiólogos até 2011

sabilização compartilhada com as equipes 
de Saúde da Família. O coordenador da 
Gestão da Atenção Básica salienta que o 
Ministério da Saúde recomenda uma revi-
são da prática dos encaminhamentos. “A 
maior parte do tempo dos profissionais do 
Nasf não deverá ser dedicada ao atendi-
mento direto da população mas a outras 
atividades junto às equipes. Em lugar do 
encaminhamento direto, no modelo de 
referência e contra-referência, o que é 
recomendado é o compartilhamento de 
projetos terapêuticos”.

O dr. Nulvio aponta inúmeros desafios 
para o profissional do Nasf. “As realida-
des que os profissionais vão encontrar 
diferem bastante da prática clínica diária, 
seja ela privada ou em ambulatório públi-
co. Existe a necessidade de apropriação 
de novas técnicas de trabalho junto às 
equipes de Saúde da Família e à comu-
nidade, como a clínica ampliada (com a 
consulta conjunta), o projeto terapêutico 
singular e o apoio matricial. As equipes 
do Nasf precisam se apropriar de novas 
técnicas, porque mais de 80% do seu 
tempo de trabalho deve ser dedicado nes-
se atendimento junto às equipes e não 
apenas com os pacientes”.

Elisiario Couto/Insert 

Elisiario Couto/Insert 

Dr. Nulvio Lermen Junior, coordenador de 
Gestão da Atenção Básica do Ministério  
da Saúde. 
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Muitas equipes multiprofissionais 
já existem no país nos moldes do Nasf, 
implantadas por gestores que se adianta-
ram à iniciativa do Ministério da Saúde. 
Uma delas é o NAR (Núcleo de Apoio em 
Reabilitação), implantado no município de 
Belo Horizonte (MG).

A fonoaudióloga Roberta Costa Ran-
gel acompanhou a implantação da pri-
meira equipe do Núcleo de Apoio em de 

Elisiario Couto/Insert 

Em Belo Horizonte, NAR antecedeu Nasf

Fonoaudióloga Roberta Costa Rangel   

Para justificar a necessidade de mu-
danças na formação profissional, o dr. 
Nulvio destaca dois estudos, o primeiro 
de 1961, replicado em 2001. Ambos ana-
lisaram 1.000 pessoas para verificar, en-
tre os que tiveram problemas de saúde, 
quantos procuraram assistência, quantos 
foram para ambulatórios e para hospitais. 
Os dois estudos mostram que entre 750 
(em 1961) e 800 (em 2001) que apresenta-
ram sintomas, apenas 0,1% necessitaram 
de atendimento hospitalar. “No entanto, 
a maioria de nossas faculdades continua 
formando profissionais apenas nos hospi-
tais universitários”, lamenta. “O grande 
desafio é a inserção de temas relacio-
nados às questões da saúde pública e 
da atenção primária de forma incisiva na 
graduação, que se torna ainda mais im-
portante agora, com a inserção de novos 
profissionais de Saúde no Nasf”.

Outro desafio apontado pelo dr. Nul-
vio é a criação de especialização ou re-
sidência multiprofissional em Saúde da 
Família (veja notícia em outro local desta 
edição) e a capacitação dos profissionais 

que já entraram no Nasf  para que ofere-
çam uma atuação adequada às necessi-
dades da população. 

NOVAS TENDêNCIAS. De acordo com o 
dr. Nulvio, a Atenção Básica (nomencla-
tura que está sendo agora alterada para 
Atenção Primária) como orientadora do 
Sistema de Saúde é a tendência regis-
trada nos principais países do mundo, 
porque alcançam melhores resultados em 
saúde, trazem maior satisfação aos usuá-
rios, menores custos e maior eqüidade. 

“Países orientados para a Atenção 
Primária – garante o coordenador da 
Atenção Básica do Ministério da Saúde 
– apresentam menor número de crianças 
com baixo peso ao nascer; menor morta-
lidade infantil, especialmente pós-neona-
tal; menor perda de anos de vida devido 
a suicídio; menor perda de anos de vida 
devido a todas as causas, exceto as exter-
nas e maior expectativa de vida em todas 
as idades, exceto na faixa dos 80 anos, o 
que justifica a Saúde da Família como a 
estratégia preconizada pelo Ministério da 

Reabilitação na capital mineira, coorde-
nou uma das equipes e hoje dirige um dos 
dois distritos sanitários da cidade. Para 
mostrar a visão do gestor, foi a convidada 
para expor os caminhos, os percalços e as 
conquistas desse programa, por ocasião 
do simpósio “Estratégias de Inserção do 
Fonoaudiólogo no Nasf”, patrocinado pelo 
Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Belo Horizonte assumiu a gestão 
plena do SUS em 1994 e a estratégia da 
Saúde da Família foi implantada em 2002. 
Hoje conta com 513 equipes de Saúde da 
Família, responsáveis pela atenção básica 
de 75% dos habitantes da capital mineira, 
distribuídos em 146 unidades de saúde.

Os Núcleos de Apoio em Reabilita-
ção, implantados em 2004, são os locais 
onde ocorre a inserção do fonoaudiólogo. 
“Nossa experiência em Belo Horizonte 
mostra como o fonoaudiólogo pode – e 
deve – estar inserido no Nasf”, garante 

Roberta. “A portaria do Ministério da 
Saúde que instituiu o Nasf veio conso-
lidar o que já fazíamos. Hoje teríamos o 
equivalente a 48 Nasf, se utilizarmos a 
proporção de um Nasf para 10 equipes 
de Saúde da Família”, contabiliza.

O apoio matricial implantado em Belo 
Horizonte é um arranjo que complementa 
as equipes de referência, para assegurar 
uma retaguarda especializada, com o ob-
jetivo de ser referência para os centros de 
saúde, “Sempre atendemos junto com a 
equipe de Saúde da Família, o que exclui 
a lógica do encaminhamento, porque não 
existe a guia de referência e contra-refe-
rência. O atendimento individual não é o 
eixo prioritário, mas sim o coletivo, a aten-
ção domiciliar e a educação permanente. 
As possibilidades são construídas de acor-
do com a demanda. A perspectiva é de tra-
balho interdisciplinar, com a utilização do  
modelo da funcionalidade”. 

Saúde como estruturante para a Atenção 
Primária à Saúde no Brasil”.

Para atingir aos objetivos à que se 
propõe, em todo o mundo a Atenção Pri-
mária em Saúde é organizada obedecen-
do a alguns princípios fundamentais que 
organizam o sistema da saúde. O primeiro 
deles, apontado por Nulvio, e a porta de 
entrada (acesso), onde um novo conceito 
está sendo introduzido, o da prevenção 
quaternária, com objetivo de prevenir in-
tervenções desnecessárias, com a identi-
ficação de riscos de supermedicalização e 
a proteção do paciente de condutas inva-
sivas desnecessárias. Os outros princípios 
são a longitudinalidade (continuidade do 
cuidado, com o desenvolvimento de uma 
relação interpessoal entre profissionais e 
pacientes ao longo do tempo); a integra-
lidade (com a disponibilização de diferen-
tes recursos paras abordagem de forma 
adequada e completa às necessidades de 
saúde do paciente e da comunidade) e a 
coordenação do cuidado, com o acompa-
nhamento do paciente mesmo que seja  
tratado por outro nível de atenção. 
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“O sucesso do 16º. Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiolo-
gia, neste ano realizado em 

Campos do Jordão, de 24 a 27 de setem-
bro,  foi evidenciado há mais de um mês, 
quando encerramos as inscrições. Con-
tamos com um público recorde de 1.500 
pagantes, com um total de 2.200 inscri-
ções, se consideramos as inscrições nas 
oficinas”.  À constatação da presidente da 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 
dra. Fernanda Dreux Miranda Fernandes, 

junta-se a mudança do perfil dos partici-
pantes, que ela também aponta. “Nunca 
tivemos tantas pessoas nas salas de pa-
lestras, sempre lotadas. Apesar de Cam-
pos do Jordão ser uma cidade maravilho-
sa, não tivemos ninguém dispersando sua 
atenção, o que é um feedback muito posi-
tivo em relação a qualidade do evento”.

As ações sociais e ambientais parale-
las caracterizam a atual diretoria da SBFa. 
Os dois últimos congressos evidenciaram 
essas vertentes e essa  preocupação em 

trabalhar essas preocupações ao 
longo do ano. “A temática am-
biental é constante nas nossas 
ações e propostas. A temática 
social também está presente, 
não por uma questão de caridade 
ou de benemerência, mas de res-
ponsabilidade social, no sentido  
da multiplicação da informação 
sobre a Fonoaudiologia e do me-
lhor aproveitamento dos recursos 
de comunicação das pessoas. 

“Cidadania envolve direitos 
individuais exercidos no contex-
to social – disse a presidente da 
SBFa na solenidade de abertura 

Vandeir Rodrigues/Vandeir Foto Studio
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Congresso da SBFa debate
cidadania e valoriza ações sociais

Além da presidente da SBFa, Fernanda Dreux Miranda Fernandes,a mesa de abertura do congresso foi composta por Ieda Russo,  
presidente da ISA e vice presidente da SBFa; Amin Soares Ferreira Filho, secretário de saúde de Campos de Jordão e representante do 
prefeito João Paulo Ismael; Sandra Vieira Tristão de Almeida, presidente do CFFa; Doris Lewis, representante da presidente da ABA e  
Paulo Melo, representante dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia.    

do congresso, que teve como tema jus-
tamente Fonoaudiologia e Cidadania – o 
que inclui comunicação e qualidade de 
vida como direito da pessoa que deve 
ter oportunidade de desenvolvimento de 
todas as suas potencialidades. Para isso 
demos continuidade a política de consci-
ência ambiental. O material é reciclável 
nas bolsas, crachás e nos programas, 
instalamos pontos de coletiva seletiva 
de lixo, os anais estão disponibilizados 
online evitando a poluição ambiental.... 
Em continuidade aos projetos que propor-
cionam envolvimento individual, iniciados 
em Gramado, a doação de livros para a bi-
blioteca municipal de Campos do Jordão 
e a formação de uma brinquedoteca para 
o hospital municipal foram as ações de-
senvolvidas neste ano. Ao mesmo tempo, 
buscamos um bom local para a realização 
do congresso, com conforto e aconchego, 
que valorizasse o fonoaudiólogo, Isso faz 
parte da auto-estima do fonoaudiólogo”.

Ao usar da palavra na cerimônia de 
abertura do congresso, Sandra Maria 
Vieira Tristão de Almeida, presidente do 
CFFa, destacou o empenho dos Conse-
lhos Federal e Regionais de Fonoaudio-

Salas lotadas, característica comum aos eventos do 
congresso em Campos do Jordão     
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logia em manter e prestigiar parceiros 
importantes, como a SBFa,  para a am-
pliação da atuação fonoaudiológica. Em 
seguida relatou as conquistas políticas 
alcançadas que complementam a cienti-
ficidade da profissão, como a entrada do 
fonoaudiólogo no Rol de Procedimentos 
da Saúde Suplementar, possibilitando ao 
usuário o direito a consulta e avaliação, 
mas ainda não assegurando a integrali-
dade do tratamento fonoaudiológico para 
a maioria das pessoas. No âmbito da 
Saúde Coletiva, destacou a inserção nos 
Núcleos de Atenção à Saúde da Família, 
cuja presença será efetivada mediante a 
decisão do gestor municipal, em função 
do critério de necessidade do território. 
Lembrou ainda recente portaria que es-
tabelece ações das equipes de Saúde 
da Família nas escolas. Entre as ações 
está prevista a avaliação audiológica dos 
escolares que, para ser efetiva, precisa-
rá estar integrada às equipes de Saúde 
da Família. Nesse quadro, motivou os 
congressistas a participarem das discus-
sões que foram programadas pelo CFFa 
durante todo o congresso e, mais ainda, 
aplicarem em suas regiões as estratégias 
que seriam discutidas nos dias seguintes, 
para a efetivação dessas conquistas.

Na cerimônia de encerramento foi 
divulgado o nome do vencedor do Prêmio 
Excelência em Fonoaudiologia, recebido 
pela fonoaudióloga Irene Queiroz Mar-
chesan, também ganhadora do Prêmio 
Destaque em Motricidade Orofacial.  

O Destaque em Voz foi a fonoaudióloga 
Juliana Algodoal. 

O 17º. Congresso Brasileiro de Fono-
audiologia foi confirmado para a cidade 
de Salvador(BA), no Pestana Bahia Ho-
tel e no período de 21 a 24 de outubro 
de 2009. O evento deverá ter caráter 
ibero-americano.

ESPAÇO PARA OS CONSELHOS.  Além 
do espaço reservado ao estande dos Con-
selhos Federal e Regional de Fonoaudio-
logia na área dos expositores (neste ano 
duplicado e com localização privilegiada), 
um auditório foi também reservado para 
a discussão de temas político-sociais da 
profissão, em complemento a temática 
científica do congresso, para estimular um 
grande painel da Fonoaudiologia brasileira, 
com atividades em diferentes formatos.

A importância deste espaço foi re-
conhecida pela presidente da SBFa. “A 
ampliação da parceria com o Conselho Fe-
deral de Fonoaudiologia e seus Regionais 
gerou um espaço importantíssimo, utiliza-
do em praticamente todos os momentos 
do congresso para discutir estratégias para 
a consolidação dos avanços e para novas 
conquistas da Fonoaudiologia Brasileira”.

 Na análise do CFFa, este espaço foi 
realmente importantíssimo para a troca de 
idéias nos diferentes assuntos que os Con-
selho Federal e Regionais estão envolvidos, 
em diferentes esferas, tanto nas questões 
da Educação como da Saúde. A satisfação 
foi ainda maior por constatar que, em todos 

os eventos programados, as salas estavam 
completamente lotadas e, em alguns casos, 
com profissionais nas portas ou sentados 
no chão, sem arredar pé. 

A programação do Conselhos Federal 
e Regional teve início no dia 25 de setem-
bro, com o debate sobre as estratégias de 
inserção do fonoaudiólogo nos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), coorde-
nado por Maria Teresa Pereira Cavalheiro 
e com a participação do coordenador de 
Gestão da Atenção Básica do Ministério 
da Saúde, Nulvio Lermen Júnior e da dire-
tora de distrito sanitário de Belo Horizon-
te (MG), Roberta Costa Rangel.

No período da tarde desse mesmo dia, 
as questões relacionadas aos balizadores 
do tempo de tratamento fonoaudiológico 
foram abordas sob a ótica das diferentes 
especialidades da Fonoaudiologia. Delas 
se encarregaram as fonoaudiólogas Débora 
Maria Beffi Lopes (Linguagem), Irene Quei-
roz Marchesan (Motricidade Orofacial), 
Beatriz Caiuby Novaes (Audição) e Mara 
Behlau (Voz), sob coordenação da conse-
lheira Cláudia Regina Charles Taccolini.

A inserção (ou reinserção) do fonoau-
diólogo na Educação foi o tema da mesa 
redonda promovida pelos Conselhos no dia 
26, sob coordenação da conselheira Silvia 
Maria Ramos. Foram responsáveis pelas 
apresentações as fonoaudiólogas Maria Te-
resa Pereira Cavalheiro (CFFa), Cláudia Ma-
ria de Lima Graça (CRFa – 1ª. Região e Carla 
Monteiro Girodo (CRFa – 6ª. Região). 

Fonoaudióloga Sandra Maria Vieira Tristão 
de Almeida, presidente do CFFa  

Elisiario Couto/Insert                                                                                        
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B alizadores de tempo de tratamen-
to fonoaudiológico constituem 
parâmetros importantes para o 

planejamento, acompanhamento e ava-
liação de serviços de saúde. Na perspec-
tiva de aprimorar o exercício profissional 
e ampliar a atuação do fonoaudiólogo 
nas ações e serviços de saúde públicos 
e privados, impõe-se para toda a clas-
se fonoaudiológica o desafio de refletir, 
debater e estabelecer consensos sobre 
estes parâmetros. Estes devem refletir a 
prática fonoaudiológica quanto ao tempo 
médio de tratamento dos diversos qua-
dros da clínica fonoaudiológica, sempre 
tendo como base o coletivo e visando o 
planejamento, controle, monitoramento, 
avaliação e auditoria de serviços.

O estabelecimento dos balizadores 
não deve modificar ou substituir a conduta 
profissional, que é norteada pelo seu co-
nhecimento, experiência e pela situação 
específica do paciente em atendimento. 

No entanto, são subsídios fundamentais 
para a regulação dos serviços prestados 
por operadoras de planos privados de 
saúde, bem como para o planejamento e 
implementação de políticas públicas re-
lacionadas à Fonoaudiologia no Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Com o objetivo de dar continuidade 
e ampliar as discussões acumuladas no 
âmbito dos Conselhos Federal e Regio-
nais junto aos profissionais, Sociedades 
Científicas e Universidades, foi organi-
zado pelos Conselhos um fórum sobre o 
assunto. O fórum ocorreu no dia 25 de se-
tembro deste ano, por ocasião do último 
congresso da Sociedade Brasileira de Fo-
noaudiologia. Quatro profissionais – das 
especialidades de Linguagem, Motricida-
de Orofacial, Audição e Voz – foram con-
vidados para expor seus posicionamentos 
para uma platéia que lotou o auditório de-
signado para a reunião. Pessoas do lado 
de fora da sala e outras sentadas no chão 

Elisiario Couto/Insert

Balizadores do tempo de tratamento  
aprimoram atuação do fonoaudiólogo

mostraram como este assunto é impor-
tante para os profissionais.

MOMENTO HISTóRICO. A conselheira 
Claudia Taccolini Manzoni moderou os 
debates em nome do CFFa e resume o en-
contro como um momento histórico para a 
Fonoaudiologia. “Ao ampliar a discussão 
sobre balizadores de tempo de tratamen-
to, estamos delineando novos caminhos 
para o fortalecimento da Fonoaudiologia 
na Saúde. Outros avanços são vislumbra-
dos com a introdução da CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Capaci-
dade e Saúde) de forma complementar à 
CID (Classificação Internacional de Doen-
ças), entre outras propostas para a saúde 
pública e para a saúde suplementar”.

A conselheira ressalta que a intenção 
do fórum foi promover uma reflexão entre 
os fonoaudiólogos sobre o tema e identifi-
car consensos de parâmetros médios que 
permitam a interlocução junto a gestores, 
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Fonoaudióloga dra. Débora Maria Béfi-Lopes

possibilitem maior inserção no mercado 
de trabalho e fortaleçam o exercício pro-
fissional do fonoaudiólogo.

LINGUAGEM: NÃO INVENTEM A 
RODA. “Mais importante do que saber o 
quanto o convênio ou o SUS vão pagar, é 
termos um instrumento que defina protoco-
los para curto, médio e longo prazo... Esse 
programa balizador tem que estar claro 
tanto para o gestor como para o familiar 
e diretamente vinculado a funcionalidade. 
Só então vamos ter visibilidade e credi-
bilidade”. Assim sintetiza a Dra. Débora 
Maria Befi-Lopes, a primeira a ter partici-
pação na mesa organizada pelo CFFa, em 
relação às questões da linguagem.

Para a docente da USP e ex-diretora 
científica e ex-presidente da SBFa, embo-
ra sejam realidades sociais bem diferen-
tes, a gravidade e os protocolos necessi-
tam ser sempre levados em conta. “Na 
Espanha, visitei a associação que congre-
ga pais de crianças com transtornos espe-
cíficos, em Valença. Essa entidade criou 
protocolos de evolução, para que os pais 
pudessem acompanhar por medidas e cri-
térios claros a evolução das crianças...”.

A Dra. Débora enfatiza a urgente ne-
cessidade de traduzir, adaptar e validar 
protocolos internacionais para medidas 
de avaliação. “Em linguagem, nós não 
temos que fazer protocolo novo algum, 
porque levaríamos 20 anos... Nós te-
mos alguns poucos, principalmente de 
desenvolvimento, que podemos usar 
como critério e, a partir de agora, pensar 
e pensar na adaptação e validação das 
normas internacionais. Não existe outro 

jeito. Temos que canalizar esforços para 
aproveitar o que o mundo já fez e não 
inventar a roda de novo”. 

“O CFFa tem um papel fundamental, 
juntamente com as sociedades científi-
cas e as universidades”, lembra a dra. 
Débora. “É a hora do Conselho Federal 
de Fonoaudiologia localizar as pessoas 
e motivá-las, para começarmos a trazer 
esses protocolos com consistência e evo-
luirmos para um patamar internacional. 
Talvez isto não ocorra a curto prazo, mas 
em linguagem isso vai mudar o padrão de 
avaliação da Fonoaudiologia brasileira. 
Será um balizador e dará a resposta para 
a empresa de convênio e para o gestor e 
também dará a credibilidade que estamos 
buscando há anos”.

VOZ: PROTOCOLOS EM VALIDAÇÃO. 
Este posicionamento é compartilhado 
pela fonoaudióloga dra. Mara Behlau, que 
também participou do fórum como deba-
tedora: “os estudos multicêntricos devem 
ser uma preocupação, uma necessidade 
e uma solução estratégica importante, 
com a identificação de novos lideres, com 
competências e habilidades necessárias 
para que o trabalho não seja em vão”.

 Para a dra. Mara Behlau, que é pre-
sidente da IALP (International Associa-
tion of Logopedics and Phoniatrics), “um 
balizador importante na área de voz é o 
protocolo de auto-avaliação de voz, que 
examina funcionalidade, participação, 
qualidade de vida e o impacto da voz na 
vida diária, no exercício profissional, na 
expressão das emoções, as três verten-
tes mais importantes”. 

“A qualidade vocal tem uma varia-
bilidade enorme na sua manifestação. 
Jamais será a avaliação perceptiva audi-
tiva, jamais será a avaliação acústica e 
não será também um exame de laringe. 
Estas três avaliações caracterizam a qua-
lidade vocal, o tipo de voz, que ajudam 
o clínico. Quem coloca ou tira o paciente 
da terapia é a percepção do paciente do 
impacto na sua vida”. 

Uma das grandes contribuições para 
as questões de balizamento na área da 
voz, destacada pela dra. Mara Behlau, foi 
a publicação da Classificação dos Distúr-
bios Vocais, um esforço sistêmico da ASHA 
(American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation), iniciado em 1995. Esse documento, 
que está sendo traduzido para o português 
(a previsão de disponibilidade é para o pró-
ximo ano), trabalha com cinco dimensões 
para efetuar a classificação de um progra-
ma vocal. “A primeira dessas dimensões é a 
definição das categorias das condições que 

Elisiario Couto/Insert                                                                                       
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podem contribuir com o problema de voz; a 
segunda é o nível da certeza da classifica-
ção; a terceira é a intensidade da condição 
atual; a quarta é a percepção do paciente e 
a quinta, o curso clínico da condição médica 
e o curso da função vocal”. 

A dra. Mara Behlau apresentou os re-
sultados de uma pesquisa que realizou so-
bre a cobertura oferecida nos diversos es-
tados norte-americanos e no Reino Unido. 
No estado da Pennsylvania, são cobertas 
12 sessões (uma por semana) na área de 
voz, independente do diagnóstico. Ao final, 
se o paciente não evoluiu, o atendimento 
é suspenso. No estado de Michigan, a co-
bertura é monetária (1.800 dólares anuais 
para a Fonoaudiologia e Fisioterapia), ge-
ralmente empregados em 12 sessões, se o 
paciente vai para cirurgia. Após a cirurgia, 
mais oito sessões são autorizadas. 

De modo geral, as companhias norte-
americanas de seguro cobrem 12 sessões 
por ano. Já no Reino Unido não existe 
um número fixo, mas de modo geral são 
de seis a oito sessões, que podem ser 
ampliadas para até 10 sessões no pós-
operatório ou quando foi mostrada uma 
evolução no atendimento inicial.

A dra. Mara Behlau observa nas ques-
tões de voz: o tempo médio de tratamento 
corresponde ao curto prazo, ou seja de até 
seis meses, se considerarmos como mé-
dio prazo entre sete meses e dois anos e 
como longo prazo, de dois a quatro anos. 
“No Brasil, temos desenvolvido uma série 
de protocolos, todos em fase final de va-
lidação, que provavelmente, serão baliza-
dores na área de voz”.

MOTRICIDADE OROFACIAL: NECES-
SIDADE DE CONTROLE. “Há anos que 
nós, da motricidade orofacial, falamos so-
bre a necessidade da publicação e valida-
ção de protocolos, para contabilizarmos 
o antes e o depois e ter parâmetros para 
saber se o paciente melhorou ou não. 
Além do mais, o paciente se sente muito 
mais seguro quando sabe o tempo médio 
do atendimento, facilita o reconhecimen-
to das operadoras de saúde e, com isso, 
cresce a profissão”, confirma a dra. Irene 
Queiroz Marchesan, que também partici-
pou como palestrante do encontro promo-
vido pelo CFFa em Campos do Jordão.

Os jovens fonoaudiólogos me pergun-
tam muito sobre o tempo de terapia que 
devem dar para situações específicas. 

A dra. Irene Marchesan alerta que 
“a terapia miofuncional ainda possui ní-
veis baixos de evidência clínica e não há 
dados disponíveis para saber qual é a 
freqüência ideal de exercícios e nem do 

período de recupe-
ração dos músculos 
orofaciais. Também 
não existem estudos 
sistemáticos de re-
visão para decidir a 
duração de freqüên-
cia dos exercícios. E 
não estou falando do 
Brasil. Estou falando 
dos Estados Unidos 
e do Canadá... Este, 
portanto, não é um 
problema só nosso”.

Mesmo com esse quadro, o Brasil 
possui uma experiência clínica enorme. 
“O que fazemos aqui é uma experiência 
clínica controlada, usada de forma siste-
matizada para compreender e ver o que 
dá certo e o que não dá”.  

A constatação da dra. Irene Marche-
san é de que o tempo médio para fonote-
rapia tem variado entre seis e oito meses 
para crianças e entre dois a quatro meses 
para adultos, para pacientes sem proble-
mas neurológicos. 

“Na clínica, o controle do que faze-
mos é fundamental para encontrarmos 
parâmetros de ações terapêuticas e de 
tempo. São duas coisas diferentes. O fo-
noaudiólogo aprendeu a trabalhar muito 
livre, no sentido de entender o paciente 
como único. Realmente é único como ser 
humano, mas as características do proble-
ma que ele tem podem ser iguais e vistas 
novamente em outro indivíduo. É possível, 
portanto ter um controle” garante a espe-
cialista em motricidade orofacial.

“O que temos proposto é uma coisa ób-
via, mas que muita gente não faz: trabalhar 
com tabelas que permitam conhecer o perfil 
de nosso paciente. É verdade que estamos 
trabalhando no miúdo, no pequeno, mas é 
um bom caminho, pois está sendo reprodu-
zido por inúmeros fonoaudiólogos”.

AUDIÇÃO: LADOS A ATENDER. “Na 
deficiência auditiva sempre existe o longo 
prazo ou o prazo indeterminado e isto cria 
um problema. A fonte pagadora não é o 
normalmente o cliente, mas o SUS ou a 
operadora de saúde”, diferencia a dra. Bea- 
triz Caiuby Novaes, que igualmente parti-
cipou do Fórum do CFFa.  “Por outro lado, 
este longo tempo – muitos anos – faz com 
que dificilmente a atuação do fonoaudió-
logo seja questionada, ao contrário de ou-
tras especialidades da Fonoaudiologia”.

“Temos uma classe média crescente 
e deixamos de ter uma elite que paga o 
fonoaudiólogo do próprio bolso. Ou ele é 
atendido pelo SUS ou por uma outra fonte 
pagadora, na saúde suplementar, que tra-
balha com a prática baseada em evidên-
cias. A fonte pagadora pagará pelo ponto 
de chegada? Quem estabelece o que é 

Fonoaudióloga dra. Irene Queiroz Marchesan
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melhor?”, questiona a fonoaudióloga, que 
é docente da PUC.

A decisão da escola é a primeira bali-
za na deficiência auditiva e cada indivíduo 
tem o seu ponto de chegada, pois depen-
de de como ele se percebe.

A expectativa de quem busca o tra-
tamento também é absolutamente des-
conhecida. A prevalência é alta, mas em 
geral, em famílias com pais ouvintes, 
eles nunca conheceram outra criança 
com perda de audição.

Na saúde suplementar, existem dois 
lados de satisfação, o cliente e a fonte 
pagadora. “Isto é perverso, porque é um 
sistema de soma zero: quem usa não 
está pagando o prestador, quem presta 
o serviço não recebe do usuário e quem 
paga não é quem presta o serviço. Daí a 
necessidade de sistematizar os níveis de 
expectativa de cada área”.

Na reabilitação com a criança, o 
adulto ou o idoso, os critérios de duração 
devem considerar a funcionalidade, as-
pectos sociais, escolaridade, além da lin-
guagem oral ou de sinais. O envolvimento 

familiar é extremamente importante, mas 
de difícil mensuração.   

 “No projeto multicêntrico que é coor-
denado pelo curso de Fonoaudiologia da 
FOB-USP, de Bauru (SP), temos discutido 
o número de sessões necessárias para 
ocorra efetividade com o adulto, que esse 
sujeito use o aparelho e tenha uma boa 
utilização, com satisfação e benefício”.

Um grande desafio para dra. Beatriz No-
vaes é o fonoaudiólogo ingressar na CIF – 

Classificação Internacional de Funcionalida-
de, Capacidade e Saúde. “É mais trabalhoso 
e difícil de ser preenchido, mas para quem 
faz reabilitação é uma maneira muito eficaz, 
porque é uma baliza que leva em considera-
ção a inserção do sujeito na sociedade”.

Outros desafios na área da deficiência 
auditiva estão relacionados ao estabeleci-
mento de instrumentos de avaliação, indica-
dores de saúde e critérios para recomenda-
ção de tratamento, de evolução e de alta. 

Elisiario Couto/Insert

Fonoaudióloga dra. Mara Behlau

O CFFa elaborou recurso administra-
tivo para contestar o Parecer da 
Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, CNE/CES 
213/2008, favorável a 3.200 horas como 
Carga Horária Mínima do curso de Fono-
audiologia. Como o Sistema CFFa/CRFa é 
favorável ao mínimo de 4.000 horas, en-
caminhou esse documento às Instituições 
de Ensino Superior, direcionando aos co-
ordenadores de cursos para que tenham 
conhecimento do documento matriz e co-
laborem com argumentos par contestá-lo. 

O CFFa entende que 3.200 horas de 
graduação são insuficientes para a forma-
ção de um profissional generalista, huma-
nista, crítico e reflexivo, como previsto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, capaci-

CFFa contesta carga horária  
mínima sugerida pelo CNE

tado para oferecer atendimento com qua-
lidade aos usuários nos diversos campos e 
áreas de atuação da Fonoaudiologia. 

O relatório apresentado pela CES/
CNE contradiz as Diretrizes Curriculares 
Nacionais. Desde 2002 o Sistema CFFa/
CRFa defende, intercede e discute a Carga 
Horária Mínima de 4.000 horas, apoiado 
pelo Fórum dos Conselhos Federais da 
Área da Saúde- (FCFAS), pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Trabalhadores 
da Área de Saúde (Fentas) e pela Socie-
dade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa). 
A 12ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada no final de 2007,  também apro-
vou proposta para que os cursos da área 
da saúde possuíssem no mínimo 4.000 
horas. Nos dias 20 e 21 de novembro, o 

CFFa compareceu a audiência com o Che-
fe de Gabinete do Ministro da Educação 
e com a Secretária da SESu, reiterando a 
necessidade de uma carga horária mínima 
de 4000 horas na formação, que garanta o 
padrão de qualidade profissional em todas 
as áreas da saúde de forma a qualificar o 
atendimento ao usuário do Sistema Único 
de Saúde  SUS. 

No recurso, disponível no site do 
CFFa, em www.fonoaudiologia.org.br, 
são destacados os seguintes itens: A 
Fonoaudiologia; Formação em Saúde e 
Educação; Carga Horária Mínima ver-
sus Educação Continuada/Permanente; 
Estágios e Atividades Complementares. 
O Parecer CNE/CES 213/2008 também 
está disponível no site do CFFa. 
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“Já era tempo de discutir o lu-
gar e a política da inserção do 
fonoaudiólogo com uma nova 

visão, sem aquele arcabouço de fazer tria-
gem, triagem, triagem...”

O elogio da fonoaudióloga Mariângela  
Bittar, que desde 1972 atua em Fonoau-
diologia Educacional e que acompanhou 
atentamente a mesa redonda realizada 
pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia 
sobre o tema, por ocasião do último con-
gresso da SBFa, dá a dimensão da reper-
cussão alcançada.

Coordenada pela conselheira Silvia 
Maria Ramos, com um auditório lotado, 
três palestrantes dividiram as apresenta-
ções, dentro da proposta dos Conselhos 
Federal e Regionais de dar continuidade 
à discussão deste tema, abordado na úl-
tima edição do Jornal do CFFa para, no 
futuro, promover novos debates e fóruns 
com mostras de experiências positivas. 

“Vamos trabalhar com as comissões de 
Educação dos Regionais todas as estra-
tégias possíveis para que seja garantida 
uma discussão continuada”, garantiu  
Silvia Ramos.

ORIGEM NA EDUCAÇÃO. Maria Teresa 
Pereira Cavalheiro, conselheira do CFFa, 
carrega uma larga bagagem como docen-
te, em Campinas (SP) e na atividade em 
serviço público, em Mogi Mirim (SP). Foi 
ela quem fez, nesse encontro promovido 
pelo CFFa, o resgate histórico da profissão 
na área educacional, em sua preocupação 
com a inserção do fonoaudiólogo nos di-
ferentes setores da vida pública.

“Há evidências de que o nossa rela-
ção com as questões da Educação vem 
da época da concepção do que seria o 
profissional fonoaudiólogo e até mesmo 
nos primórdios,ainda no império, com o 
Instituto Nacional de Surdos, que conta-

Educação: resgate da origem da profissão
va com o trabalho de profissionais que 
seriam os atuais fonoaudiólogos”, reme-
mora a fonoaudióloga.

Nas décadas de 20 e 30, em um 
movimento de valorização da língua 
nacional, quando todos os estrangeiris-
mos eram considerados como desvios e 
que necessitavam de tratamento, surge 
o profissional para fazer a profilaxia e 
tratamento dos distúrbios dessas al-
terações. Maria Teresa lembra que os 
primeiros fonoaudiólogos eram educa-
dores que, formados por lingüistas ou 
por médicos, trouxeram essa discussão 
que até hoje persiste.

Com a consolidação do SUS, nos anos 
90, surgiu a tendência de colocar o fono-
audiólogo dentro das políticas de Saúde, 
onde o financiamento estava mais claro 
do que para a área da Educação.

“Entendo claramente que, apesar 
da legislação apontar o fonoaudiólogo 

Elisiario Couto/Insert
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como profissional da Saúde, pressupõe 
uma clara relação com a educação e é 
necessário avaliar, política e administra-
tivamente, essa inserção. A educação 
está na nossa veia, não há como se li-
vrar dela. A própria ação clínica é uma 
ação educativa de dupla mão, porque 
nós também vamos aprender o tempo 
todo na relação que se estabelece com 
os sujeitos com quem trabalhamos, quer 
seja doente ou saudável”.

Em outra mesa redonda em que parti-
cipou no mesmo congresso, Maria Teresa 
reforçou esse seu posicionamento, quan-
do apontou como as políticas públicas de 
hoje têm feito esse diálogo Saúde-Edu-
cação, que considera importantíssimo e 
fundamental para que consiga constituir 
no país os direitos da Constituição.

Atentos a essa questão, Maria Tere-
sa destacou as ações desenvolvidas pe-
los Conselhos de Fonoaudiologia, tanto 
Federal como Regionais, para resgatar 
essa identidade. Relembrou os primeiros 
pareceres, em 1994, do CRFa - 2ª. Região 
sobre o que então se denominava Fono-
audiologia Escolar e a publicação, em 
1999, de resolução do CFFa sobre a atu-
ação do Fonoaudiólogo na Educação. Em 

2205, uma nova resolução detalhou ainda 
mais esse envolvimento.

PRESENÇA NA EDUCAÇÃO. As ques-
tões legais que envolvem a atuação do fo-
noaudiólogo na Educação foram ressalta-
das por Carla Monteiro Girodo, conselheira 
da 6ª. Região, que destacou as estratégias 
necessárias para a inserção (ou reinser-
ção) do fonoaudiólogo na Educação. 

“Provavelmente o fonoaudiólogo é o 
único profissional que tem penetração e  
interface nas duas áreas – Saúde e Edu-
cação – o que dá segurança em participar 
de programas de forma muita efetiva”, 
destacou a fonoaudióloga. “A Lei de Dire-
trizes e Bases mostra claramente como o 
fonoaudiólogo se insere na Educação e o 
muito que tem a fazer no campo da asses-
soria e consultoria e até na prevenção de 
problemas ocupacionais e na proposição 
de estratégias e treinamentos para a ga-
rantia do padrão de qualidade”. 

Carla lembrou ainda as resoluções do 
Conselho Nacional de Educação relacio-
nadas à educação básica, que tratam da 
necessidade da escola organizar o aten-
dimento de crianças com necessidades 
educacionais especiais e  que propõe 

estratégias de promoção de educação e 
não de tratamento. O MEC defende que 
a escola é um espaço de aprendizagem 
e não pode ser desvirtuado.

Lembrou ainda portaria do MEC de 
2007, que propõe uma política nacional 
de educação especial, na perspectiva da 
educação inclusiva, cujo objetivo é asse-
gurar a inclusão dos alunos com trans-
tornos globais no desenvolvimento para 
garantir a inserção deles na escola. 

“Para essa formação dos professores 
no atendimento educacional especializa-
do, o fonoaudiólogo tem muito a contri-
buir”, enfatizou Carla. “E também com 
sua participação na comunidade da fa-
mília, com acessibilidade a uma articula-
ção intersetorial,  que já está começando 
a acontecer. Cabe a nós oferecer estraté-
gias em nível nacional de promoção de 
aprendizagem em todos os grupos, sem 
perder o nosso espaço”.

FUTURO NA EDUCAÇÃO. Cláudia Ma-
ria de Lima Graça, vice-presidente do 
CRFa – 1ª. Região, trouxe para o debate 
três reflexões. “Como o fonoaudiólogo 
está se preparando no âmbito da Fono-
audiologia Educacional frente a avalan-
cha de mudanças da educação brasileira 
que vem ocorrendo nas últimas décadas?  
Qual o perfil a ser adotado para atuar 
nas diversas modalidades existentes na 
área educacional? E, finalmente, quais 
os conhecimentos que podem garantir a 
competência, habilidade e atitude para 
ampliar as conexões sociais do fonoaudi-
ólogo e, com isso, promover a profissão?”

Para Cláudia, na visão atual de empre-
endedorismo, talvez o fonoaudiólogo não 
esteja qualificado para ocupar todo esse 
espaço e salienta a necessidade de se 
buscar ou validar conhecimentos em rela-
ção às questões técnicas e científicas e de 
como ser parceiro entre ciência e ética.

“O fonoaudiólogo precisará adotar 
outras posturas em relação a se repen-
sar como agente de informações, o seu 
lugar como educador com instrumentos 
da área de saúde e como ser um facili-
tador dessa rede, totalmente diferente 
da clínica”. 

A conselheira Silvia Ramos (à direita na foto) coordenou a mesa, que contou com a  
participação (da esquerda para a direita) das fonoaudiólogas Cláudia Maria de Lima Graça, 
Carla Monteiro Girodo  e Maria Teresa Pereira Cavalheiro.     

Elisiario Couto/Insert
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Em pelo menos 46 cidades, de 15 
estados brasileiros, o Dia Inter-
nacional de Atenção à Gagueira 

foi comemorado com palestras, oficinas, 
orientações, triagens, distribuição de ma-
terial informativo e ações na imprensa, de 
acordo com levantamento, ainda não fina-
lizado, efetuado pelo Instituto Brasileiro 
de Fluência (IBF). A data foi também lem-
brada pela Associação Brasileira de Ga-
gueira (Abragagueira) no Rio de Janeiro.

Neste ano o IBF definiu Intervenção 
Precoce como tema nacional da cam-
panha, que teve inserções publicitárias 
sem ônus na rede Globo de TV de 8 a 
22 de outubro e diversas entrevistas 
em programas jornalísticos da mesma 
emissora.A escolha do tema pelo IBF 
levou em conta que a intervenção preco-
ce é muito mais efetiva do que a inter-
venção tardia. A fonoaudióloga Sandra 
Merlo, do IBF,  explica que foi levada em 
conta a grande plasticidade do cérebro 
infantil, que  propicia resultados do tra-
tamento melhores e mais rápidos. “Além 
disso, o impacto emocional e social da 
gagueira (tanto para a criança, quanto 

para seus pais) é bastante minimizado. 
Os pais são esclarecidos e orientados 
sobre como interagir com a criança de 
forma a promover a fluência da fala. É 
fortemente recomendado que os pais 
procurem um fonoaudiólogo especiali-
zado em gagueira assim que o distúrbio 
surgir. O fonoaudiólogo avaliará a fala da 
criança e poderá estimar a probabilidade 
de a gagueira regredir”. 

“A cura da gagueira é diferentes de 
outras curas. A pessoa passa a falar bem 
e passa a se enquadra socialmente. Ele 
não deixa de gaguejar, mas fala muito 
bem”, explicou em entrevista para a rede 
Globo a fonoaudióloga Leila Nagib, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
instituição que neste ano aderiu à cam-
panha. Leila integrou a comissão organi-
zadora deste ano, juntamente com as fo-
noaudiólogas Ignês Maia Ribeiro, Eliana 
Maria Nigro Rocha e Sandra Merlo. 

A fonoaudióloga Sandra Merlo des-
taca que o tema da campanha deste ano 
faz coro com o relatório britânico sobre os 
serviços de saúde para crianças e adoles-
centes com dificuldades de comunicação. 

“A intervenção precoce foi entendida pelo 
primeiro-ministro do Reino Unido e pelos 
secretários de estado da Saúde e da Edu-
cação como fundamental, tendo em vista 
que a comunicação está no âmago de 
toda a interação social, que é uma habili-
dade fundamental para a vida e que é um 
direito fundamental do ser humano”. 

SÃO PAULO E RIO... O principal even-
to do IBF ocorreu na capital paulista, em 
25 de outubro, no auditório do Hospital 
do Servidor Público do Estado de São  
Paulo (HSPE), em uma parceria com a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Cefac – Saúde e Educação e o próprio 
HSPE. Com público superior a 160 pessoas, 
contou com a presença de professores e 
diretores de escolas, pessoas que gague-
jam e seus familiares, fonoaudiólogos, es-
tudantes de Fonoaudiologia e profissionais 
de áreas afins. O grupo Microsom, patro-
cinador da reunião, efetuou apresentações 
sobre o uso do dispositivo SpeechEasy 
(veja notícia na página seguinte)

Coordenado pelas fonoaudiólogas Ig-
nês Maia Ribeiro, Eliana Maria Nigro Ro-
cha e Sandra Merlo, que também integra-
ram a comissão organizadora nacional, a 

Intervenção precoce  
foi tema da campanha de 2008

Dia Internacional de Atenção à Gagueira

Hospital do Servidor Público Estadual foi local de evento promovido pelo IBF em São Paulo.

Arquivo IBF                                                                                            

Da esquerda para a direita: Érica Ferraz 
(Microsom), Maria do Carmo Branco 
(Microsom), Mirela Pollini Caputo (IBF), 
Eliana Maria Nigro Rocha (HSPE-SP e IBF) 
e Dr. Samir Cahali (diretor do Serviço de 
Otorrinolaringologia do HSPE-SP)      

Arquivo IBF 
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programação contou com palestras efetuadas pelas fonoaudiólogas 
Leila Nagib e Maria do Carmo Branco e pelo médico psiquiatra Pedro 
Alvarenga, além da exibição do filme Fala Logo (Spit It Out), seguido 
de debates e apresentação do cantor Fernando Augusto.

Um diferencial da campanha deste ano foi justamente o docu-
mentário Spit It Out, originalmente apresentado pelo canal NY1, de 
New York (Estados Unidos), que mostra um contundente relato dos 
esforços de Jeff Shames para superar a gagueira e a negação da 
família. O IBF obteve autorização para inserção de legendas em por-
tuguês. Além de São Paulo, ele foi também exibido em Cuiabá (MT). 
Arquivo, em formato Flash, de uma reportagem sobre esse documen-
tário está disponível no site da IBF, em http://www.gagueira.org.br/
diainternacional.shtml. O documentário em inglês pode ser adquirido 
via Internet em http://newday.com/films/spititout.html. A versão le-
gendada em português não está disponível para aquisição.

Além desse documentário, o canal HBO também exibiu no mês 
de outubro, no Brasil, o filme Rocket Science que relata a vida de um 
adolescente que gagueja, que decide entrar para o time de debates 
da escola. O filme foi produzido e dirigido por Jeffrey Blitz, também 
uma pessoa que gagueja.

No Rio de Janeiro, triagens e orientações foram realizadas no 
Instituto de Neurologia Deolindo Couto e no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho, ambos da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), sob coordenação regional da fonoaudióloga Leila Na-
gib, que representa o IBF na região. Como professora de Transtornos 
de Fluência, do curso de graduação em Fonoaudiologia da Faculdade 
de Medicina, Neila Nagib estruturou trabalhos com a mesma fina-
lidade e, na semana do Dia Internacional de Atenção à Gagueira, 
foram realizadas triagens e orientações com o público em geral, para 
esclarecer e encaminhar à terapia aqueles com queixa de gagueira e 
outros transtornos de fluência. Esse trabalho foi realizado nos campi 
da UFRJ da Praia Vermelha e Ilha do Fundão. 

A fonoaudióloga Leila Nagib também participou de várias in-
serções jornalísticas da Rede Globo no Rio de Janeiro. Em 21 de 
outubro, participou do RJTV 1ª. Edição; em 22 de outubro do Bom 
Dia Rio, na coluna Bem Estar e do Bom Dia Brasil. Na mesma data, 
a professora Luciana Mendes, também da UFRJ, foi entrevistada no 
programa Bom Dia Rio. 

A data foi também marcada pela Associação Brasileira de Ga-
gueira (Abragagueira) que, em parceria com a Universidade Veiga de 
Almeida (UVA), realizou no Rio de Janeiro (RJ) o I Encontro Brasileiro 
de Pessoas que Gaguejam, também sob o patrocínio da Microsom. 
Nesse encontro atualizações sobre avaliação da gagueira foram 
apresentadas pelas fonoaudiólogas Mônica Brito Pereira, Silvia Frie-
dman e Fabíola Juste, além de mesa redonda sobre grupos de apoio 
para pessoas com gagueira, depoimentos, orientações e experiên-
cias pessoais em diferentes linhas terapêuticas. 

O site do Instituto Brasileiro de Fluência (www.gagueira.org.br) 
registra detalhadamente dezenas de eventos realizados no país. 
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Introduzido no Brasil por ocasião 
do congresso da SBFa em 2007, re-
alizado em Gramado (RS),  mas dis-
ponível nos Estados Unidos desde 
2001, o SpeechEasy é um produto 
visualmente muito semelhante a um 
aparelho auditivo intra-auricular mas 
que possui outra função: promete 
promover a fluência das pessoas que 
gaguejam em até 80% dos casos. O 
dispositivo é registrado na Anvisa e é 
importado e comercializado pela Mi-
crosom (empresa que também repre-
senta os aparelhos auditivos Unitron) 
a um preço médio pouco inferior a 10 
mil reais, em valores de setembro de 
2008. O dispositivo é adaptado a par-
tir da necessidade individual de cada 
paciente, tal qual o aparelho auditivo 
(AASI) e pode ser usado como retro 
e intra-auricular. No Brasil o produ-
to chega apenas na segunda versão, 
mais discreta e menos perceptível.

Durante o mês de outubro des-
te ano, por ocasião de dois eventos 
que marcaram o Dia Internacional de 
Atenção à Gagueira, o primeiro da 
Associação Brasileira de Gagueira 
(Abragagueira), no Rio de Janeiro e 
o segundo,do Instituto Brasileiro de 
Fluência (IBF), em São Paulo, o dispo-
sitivo foi apresentado e demonstrado 
exaustivamente.

O dispositivo SpeechEasy é ba-
seado no fenômeno chamado “efeito 
coro” , O aparelho combina o Retor-
no Auditivo Atrasado (DAF – Delayed 
Auditory Feedback) com o Retorno da 
Frequência Alterada (FAF – Frequency 
Altered Feedback) e cria um pequeno 
atraso e modificação na freqüência, 
para produzir digitalmente o efeito 
coro. Essas características podem 
ser programadas por software, o 
que permite que seja personalizado 
para adequar às necessidades de 

Tecnologia para enfrentar a gagueira

cada usuário. A tecnologia do aparelho 
disponibiliza algumas características 
fundamentais, como 16 bandas de fre-
qüência, atenuação de ruído e ativação 
efetiva da voz.

O dispositivo foi desenvolvido pelo 
pesquisador Joseph Kalinowski, ele pró-
prio portador de distúrbio de fluência, do 
Departamento de Ciência da Comunica-
ção e Distúrbios da East Carolina Univer-
sity, nos Estados Unidos, ao longo de 12 
anos em pesquisas até chegar, em 2001, 
ao produto final. 

Segundo Bianca Miguel Jorge, da 
Unitron, o aparelho é ainda mais eficaz 
quando associado a uma terapia fonoau-
diológica. “Os fonoaudiólogos estão des-
cobrindo o aparelho com uma ferramenta 
apropriada para a melhoria da fluência”, 
conta. Para Dilson Pavezi, diretor comer-
cial do Grupo Microsom, “o produto já foi 
apresentado para os grandes nomes da 
Fonoaudiologia do país e todos os que co-
nhecem o produto e as pesquisas desen-
volvidas são favoráveis a comercialização 
do SpeechEasy no Brasil”.

A Unitron faz questão de enfatizar 
que o dispositivo não é solução para 
todos os tipos de gagueira e muito me-

nos sua cura. “É uma alternativa que 
esperamos seja benéfica para grande 
parte dos pacientes com esse proble-
ma”, afirma Bianca.

De acordo com a Unitron, o Spe-
echEasy passou por quatro anos de 
testes no Brasil,  acompanhados pelo 
Instituto Brasileiro de Fluência,  para 
comprovar a sua funcionalidade. Nos 
Estados Unidos, uma pesquisa de sa-
tisfação realizada em 2004 em 489 
pacientes mostrou que  mais de 80% 
dos usuários estão satisfeitos com o 
aparelho e mais de 90% recomen-
dam o seu uso. 

A presidente da Abragagueira, 
fonoaudióloga Daniela Verônica Za-
ckiewicz revelou, em entrevista para 
a publicação do CRFa – 2ª. Região, a 
existência de um recurso com custo 
mais baixo porém mais limitado: é 
um software que pode ser usado no 
computador ou no celular, que capta 
a voz do paciente pelo microfone, 
efetua a alteração e devolve para o 
fone de ouvido. Não há amplificação 
e sua utilização depende exclusiva-
mente do usuário, sem a possibilida-
de de apoio externo. 

Arquivo M
icrosom
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A reportagem “Carreira Militar: um 
desafio fascinante”, publicada na 
última edição do Jornal do CFFa, 

provocou inúmeras manifestações de fo-
noaudiólogos que exercem sua atividade 
na área militar, que adicionaram informa-
ções importantes ou que, em alguns casos, 
se sentiram preteridas na abordagem. Em 
respeito a essas profissionais, o Jornal do 
CFFa consolida essas novas informações 
recebidas, que dão –  felizmente – uma 
maior dimensão da presença do fonoaudi-
ólogo nas Forças Armadas.

A reportagem – pautada com o ob-
jetivo de dar luz a um campo de atuação 
ainda pouco conhecido da maioria dos 
profissionais fonoaudiólogos e, por isso 
mesmo, sujeita a erros ou omissões, 
que embora indesejáveis são inerentes 
às dificuldade na coleta de informações 
– pinçou atuações de quatro fonoaudió-
logas (uma do Exército, outra da Marinha 
e duas da Aeronáutica) com o elo comum 
de serem egressas de uma mesma insti-
tuição de ensino (a Universidade Federal 
de Santa Maria) e possuirem laços com o 
município que concentra o segundo maior 
contingente militar do Brasil: Santa Ma-
ria, no Rio Grande do Sul.

A 1º tenente Isabella Fortini, do Hos-
pital de Aeronáutica dos Afonsos, no Rio 
de Janeiro (RJ) complementou as informa-
ções em relação ao quadro da Força Aérea 
Brasileira. Ela informa que atualmente na 
Força Aérea Brasileira existem 41 fono-
audiólogas, sendo oito tenente-coronéis, 
um major (todas do quadro efetivo) e 32 
tenentes (do quadro complementar e tem-
porário), que atuam em todo o Brasil, em 
hospitais, bases aéreas, casas gerontoló-
gicas, dentre outros. 

A tenente coronel Cybele Belschansky, 
do Quadro Feminino de Oficiais  (QFO) da 
FAB e fonoaudióloga do Hospital de Aero-
náutica de São Paulo, é uma das 41 fono-
audiólogas do quadro da FAB e – corrigin-

do informação publicada na reportagem 
– é uma das pioneiras mulheres militares 
do quadro: ingressou na Aeronáutica em 
1982, na primeira turma de oficiais do 
Corpo Feminino, formada – como outras 
pioneiras – na Unifa, no Campo dos Afon-
sos (RJ). Ela lembra, inclusive, que essa 
primeira turma de Oficiais da Aeronáutica 
foi homenageada no Centro de Instrução 
e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) em 
2007 pelos seus 25 anos. Hoje, as fono-
audiólogas que ingressam na FAB perten-
cem ao quadro de Oficiais Temporários.

A tenente coronel Cybele também 
esclarece que, no Hospital de Aeronáuti-
ca de São Paulo, com ela atua a tenente 
coronel Francisca, que também realiza 
instrução de voz (oratória e locução) em 
militares em São José dos Campos (SP). 
Na capital paulista, as.duas fonoaudiólo-
gas são responsáveis por cerca de duas 
mil inspeções mensais de Saúde em ae-
ronavegantes (pilotos, comissários, me-
cânicos, militares...). Ela ainda destaca os 
nomes da tenente coronel Christiane, em 
Guaratinguetá (SP) e, da turma de 1984, 
a tenente coronel Neyla Lara, em Belém 
(PA), com atuação  junto a uma das uni-
versidades da capital paraense.

Mencionada na reportagem, a te-
nente Karynne Kelly Rezende Carvalho 
Marins, relata que foi oficial da FAB e 
hoje é da carreira da Marinha, a única 
das Forças Armadas que disponibiliza o 
quadro de fonoaudiólogos para o Corpo 

de Saúde de modo definitivo, além do 
quadro temporário.

“Vale a pena o Conselho Federal 
de Fonoaudiologia falar mais sobre a 
nossa carreira, pois o trabalho das fo-
noaudiólogas no local que eu trabalho 
– Hospital Marcílio Dias – é fantástico, 
além de despertar o interesse de vários 
futuros profissionais, por ter boa remu-
neração, excelente infra-estrutura e 
possibilidade de crescimento”, informa 
a tenente Karynne.

A fonoaudióloga Ana Paula Almeida 
do Nascimento escreveu para confirmar 
o relato da tenente Karynne. “Sou ofi-
cial da Marinha do Brasil, não no quadro 
temporário, mas no definitivo, faço parte 
do Corpo de Saúde da Marinha. Hoje sou 
primeiro-tenente e no final do próximo 
ano serei promovida a capitão-tenente e 
trabalho com mais quatro  colegas que 
também são de carreira. 

A fonoaudióloga Sumaia Keisse, 
do Rio de Janeiro (RJ) também escre-
veu, mas para questionar a ausência de 
menção aos profissionais que atuam no 
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro. Ela foi uma das aprovadas no 
primeiro concurso para a carreira mili-
tar para fonoaudiólogos, que admitiu 
15 profissionais com a patente de 2º.  
tenente. “Essa corporação tão querida 
pela população brasileira que tem como 
lema salvar vidas não foi lembrada”. O 
reparo está feito. 

Fonoaudiologia na área militar:  
novas informações
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Três novas publicações, editadas no segundo semestre 
de 2008 pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, com o 
envolvimento dos seus Conselhos Regionais e mais uma, 

editada pelo Ministério da Saúde com a colaboração do CFFa e 
seus Regionais, estão à disposição dos fonoaudiólogos sob a for-
ma de arquivo eletrônico (no formato PDF) ou impressa (a última 
delas, sobre disfagia). A apresentação dos quatro títulos ocorreu 
por ocasião do 16º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, em 
Campos de Jordão, em setembro último.

Os títulos publicados são os seguintes:

Fonoaudiologia – Um 
assunto do interesse de 
toda a família. Em formato 
de folheto com dobra dupla, 
apresenta o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf), 
recentemente instituído pelo 
Ministério da Saúde e as inú-
meras possibilidades de atua-
ção do fonoaudiólogo. Além de 
apresentar o perfil deste profis-
sional, detalha as ações que o 
fonoaudiólogo está capacitado 
a desenvolver na reabilitação, 
na saúde mental e na saúde 
da criança. Além de informar o 
profissional, o folheto visa es-
clarecer o gestor municipal (a 

quem cabe a decisão final em relação a inclusão deste profissio-
nal) sobre o papel do fonoaudiólogo na Saúde Pública.

Guia do Fonoaudiólogo 
em Saúde Suplementar. 
Com a publicação da Resolu-
ção Normativa ANS 167/08, 
que estabeleceu novas regras 
para o credenciamento e fun-
cionamento da prestação de 
serviços fonoaudiológicos nos 
planos de saúde, tornou-se 
necessária a elaboração de 
um instrumento útil e prático 
de orientação aos fonoaudi-
ólogos na sua relação com a 
Saúde Suplementar. Em forma de folheto com 24 páginas, a 
publicação historia a regulamentação dos planos de saúde no 

CFFa disponibiliza quatro novas publicações

Brasil, analisa o novo Rol de Procedimentos e orienta o fonoau-
diólogo sobre a relação do fonoaudiólogo com a operadora de 
saúde e com o usuário dos planos. As dúvidas mais freqüentes 
são também respondidas na publicação.

Viver a vida sem perder 
o sabor é envelhecer com 
saúde. Sobre disfagia, este 
folhe publicado pelo Ministério 
da Saúde, com duas dobras, é 
resultado de uma ação coor-
denada com os Conselhos de 
Fonoaudiologia (veja notícia 
sobre esta atuação conjunta na 
edição 35, na entrevista com o 
dr. José Luiz Teles de Almei-
da, diretor da área técnica de 
Saúde do Idoso do Ministério 
da Saúde). O folheto identifi-
ca a disfagia, seus sintomas e 
apresenta orientações ao usu-
ário final, a quem é destinado 

o material, o que justifica a elevada tiragem, de três milhões de 
exemplares. Desse total, um milhão de exemplares foi destinado 
ao CFFa, que deverá repassá-los em parte aos Conselhos Regio-
nais e desenvolver outras ações de divulgação.

O conteúdo integral de todos os folhetos pode ser obtido no 
site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, em www.fonoaudio-
logia.org.br. O formato disponibilizado, PDF, é lido pelo programa 
gratuito Adobe Reader, que pode ser obtido em www.adobe.com.
br, entre outros endereços eletrônicos. Em relação ao material 
impresso sobre disfagia, o fonoaudiólogo interessado deverá 
contatar o CFFa ou o Conselho Regional de sua jurisdição, para 
obter orientações sobre a obtenção do folheto.

O que você precisa sa-
ber sobre Fonoaudiologia 
& Educação. Também vol-
tado para o público interno 
(o fonoaudiólogo) e o externo 
(os gestores da área educa-
cional), o folheto com dobra 
dupla mostra porque o fono-
audiólogo é fundamental na 
equipe pedagógica e aponta 
a complexidade do processo  
de aprendizagem. 
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N o Amazonas – mais precisa-
mente em sua capital, Manaus 
– uma fonoaudióloga há quase 

29 anos exerce sua atividade na área 
educacional de forma ininterrupta e 
exclusiva. Humildemente reconhece en-
contrar dificuldades para atuar na área 
da Saúde, que passou a ser foco de atu-
ação da grande maioria dos profissionais 
formados mais recentemente. 

O resgate da atividade profissional 
de Dulcinéia Fonseca de Lima é uma feliz 
coincidência, no momento em que são re-
avivados os debates sobre a importância 
e a necessidade da reinserção da Fono-
audiologia na área educacional, com a 
reconquista desse espaço. Este Jornal do 
CFFa, nesta e em edições anteriores, vem 
recuperando fatos históricos da origem 
da profissão na área escolar, que estavam 
esquecidos por muitos profissionais.

A fonoaudióloga Dulcinéia é um 
exemplo vivo dessa dedicação com as coi-
sas e as causas da Educação. Desde que 
se formou, em julho de 1979, no Centro 
de Pesquisa em Terapia da Palavra (hoje 
Universidade Estácio de Sá), no Rio de Ja-
neiro (RJ), Dulcinéia Fonseca de Lima já 
pensava em atuar na educação especial.

Dulcinéia trabalhou com a população 
indígena entre 1993 e 1995, coordenando 
e supervisionando professores da Funai 
em municípios do alto Rio Negro e implan-
tou a primeira sala de educação especial 
em Manaus, em 1980, trabalho precursor 
em educação de deficientes auditivos na 
capital amazonense.

Manauara de nascimento e de cora-
ção, assim que se formou, retornou para 
Manaus (AM) e de lá nunca mais se afas-
tou. “Via com tristeza profissionais que 
chegavam e que partiam, sem se fixar. 
Ficavam pouco tempo e iam embora...”

Na época em que começou sua vida 
profissional, as pessoas nem sabiam o 
que era Fonoaudiologia, lembra ela. “Na 
época nossa profissão era mais conheci-

Na Educação, sempre

Homenagem

da como Logopedia. Foi com esse nome 
que comecei o curso superior que, só 
no seu último ano alterou o nome para 
Fonoaudiologia”.  Depois de atuar na  
Fundação Pestalozzi e na Apae, uma por-
ta que se abriu na Secretaria Estadual de 
Educação. “No entanto, só havia vagas 
para professoras e assim comecei, como 
professora, com tantas outras fonoaudi-
ólogas, para prestar serviço na profissão 
que havia escolhido”.

“Logo descobri que havia uma vaga 
para atendimento da educação especial 
e me ofereci, juntamente com colegas 
de outras áreas para preencher esse es-
paço”, lembra. “Consegui. Estruturamos 
o Centro de Triagem e Diagnóstico, que 
já existia mas que não funcionava bem, 
onde começamos a fazer avaliação das 
crianças e orientação aos pais, individu-
almente ou em grupo. Hoje trabalho com 
deficientes visuais, mas sempre como 
fonoaudióloga, ao lado de minha carrei-
ra paralela como professora, que nunca 
abandonei. Também dou aula, mas sou 
antes de tudo fonoaudióloga”. 

“Não fui a primeira fonoaudióloga do 
Estado”, reconhece Dulcinéia, “e preciso 
lembrar o nome da fonoaudióloga Márcia 
Grijó. Foi ela quem me orientou a traba-
lhar em educação especial e, na amizade 
que se formou, chegamos até a montar 
uma clínica, em sociedade”.  

Com a estruturação, em 2000, do pri-
meiro curso de Fonoaudiologia no Amazo-
nas, no hoje Centro Universitário Nilton 
Lins, foi ali professora até 2006. Na Fa-
culdade Martha Falcão (FMF) é professora 
convidada em cursos de pós-graduação. 
Em paralelo, ministra cursos e profere 
palestras.

A fonoaudióloga Dulcinéia foi uma 
das fundadoras do de um núcleo de Fono-
audiologia no Amazonas. “Encontramos 
muitas dificuldades, justamente porque 
muitos profissionais não se radicavam 
no Estado. Éramos sempre procurados 

por médicos - otorrinolaringolistas, neu-
rologistas e pediatras – e por psicólogos, 
em busca de profissionais habilitados. 
Tentamos criar uma associação – a Apro-
feam – mas não tivemos muito sucesso, 
pois o número de profissionais era muito 
reduzido. Só agora, com a estruturação da 
área acadêmica em Manaus esse quadro 
começou a mudar”.

“Cheguei a começar a trabalhar no 
Instituto de Previdência do Amazonas – 
Ipasea  – hoje absorvido pela estrutura 
federal – mas não fiquei muito tempo”, 
recorda-se a fonoaudióloga. “Não con-
templavam no quadro o fonoaudiólogo 
voltado para a área educacional, o que 
não me agradava. Quem trabalhava na 
área de Saúde ficou, mas eu preferi sair. 
Continuo na ativa, seja como fonoaudi-
óloga, seja como professora, mas hoje 
não tenho vínculo com nenhuma uni-
versidade, por alguns problemas parti-
culares que enfrentei, mas o que surgir 
na área da Fonoaudiologia Educacional, 
continuo fazendo...” 
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E ntre as tendências pedagógicas mais presentes no coti-
diano dos profissionais da Saúde e da Educação, a me-
todologia da problematização é a que pode contribuir 

mais fortemente para a melhoria da qualidade da assistência 
à saúde, com a mudança do processo de formação do profis-
sional de Saúde.

Este é o caminho apontado, por unanimidade, pelas três 
palestrantes da oficina sobre Metodologia de Problematização 
realizada pela Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia em 24 de setembro, uma das seis que antece-
deram a abertura do congresso em Campos de Jordão.

A fonoaudióloga Vera 
Lúcia Garcia, da Comissão 
de Ensino da SBFa; a enfer-
meira Elisabete de Fátima 
Pólo de Almeida Nunes, 
docente da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) 
e  a médica Regina Luga-
rinho,  do Fnepas – Fórum 
Nacional de Educação das 
Profissões na Área de Saú-
de, foram unânimes em 
reconhecer que a metodo-
logia da problematização é 
uma tendência que contri-

bui para formar um aluno crítico e criativo, que busque enfren-
tar e apresentar soluções para os problemas.

“Temos hoje políticas públicas que procuram implemen-
tar uma aproximação do SUS às práticas nos cursos de gra-
duação. Nesse viés, para tornar o profissional de Saúde mais 
crítico, reflexivo e autônomo, a metodologia da problemati-
zação é a estratégia pedagógica ideal para propiciar esse 
tipo de evidência”, garante Vera Lúcia Garcia, “Com essa 
utilização nos cursos de Fonoaudiologia , os professores e 
os alunos têm a oportunidade de vivenciar e transferir para a 
prática tudo o que eles detêm”.

Para Elisabete de Fátima Pólo de Almeida Nunes, que tra-
balha há vários anos com a metodologia da problematização, 
“há necessidade do envolvimento de todos os sujeitos que es-
tão envolvidos no processo, sejam eles gestores, professores, 
alunos ou os  próprios usuários. A questão do controle social 
é vital para ampliar a capacidade de análise e as discussões 
sobre seus direitos”.

Metodologia da problematização

“Fizemos uma reflexão 
sobre como inserir essas 
metodologias mais proble-
matizadoras e críticas den-
tro dos currículos dos cur-
sos, para que tenhamos um 
profissional que contribua 
para a melhoria da qualida-
de de saúde da população, 
compreendendo a complexi-
dade do mundo que estamos 
vivendo hoje”.

A docente da UEL res-
salta uma condição impor-
tante: “as universidades 
privadas são responsáveis, hoje, por cerca de 75% dos alunos 
que estão inseridos no ensino superior e, se nós pretendermos 
formar alunos críticos e criativos, que busquem a informação, 
temos que repensar as propostas pedagógicas que devem ser 
trabalhadas nessas instituições. Todos sabemos que as dificul-
dades são bem maiores para se efetivar mudanças dentro de 
uma instituição particular mas essas mudanças podem come-
çar a ocorrer dentro da sala de aula, em cada uma das discipli-
nas e no conteúdo que está sendo ministrado”.

Para Regina Lugarinho, também docente da Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro – UniRio e da Associação Brasileira 
de Educação Médica, a oficina foi muito produtiva, especialmente 
por ter sido uma demanda que teve origem na própria SBFa, em seu 
congresso anterior, realizado em Gramado. “Todos os participantes 
– em sua maioria docentes – detinham um grande volume de infor-
mações sobre esta proposta pedagógica e foi um momento precioso 
para a troca de experiências, 
como objetivo de se efetuar 
um planejamento para os 
profissionais da Fonoaudio-
logia, sem perder de vista a 
visão multiprofissional. Vá-
rios dos participantes tinham 
participado dos cursos de fa-
cilitadores e de ativadores de 
mudança, promovidos pelo 
Ministério da Saúde em con-
junto a Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP)”. 

muda processo de formação  
do profissional de Saúde

Dra. Elisabete de Fátima Pólo 
de Almeida Nunes

Fonoaudióloga  
Vera Lúcia Garcia

Dra. Regina Lugarinho

Elisiario Couto/Insert                                                                                              
Elisiario Couto/Insert                                                                                              

Elisiario Couto/Insert                                                                                              
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O Conselho Federal de Fonoaudiologia, representado pela 
conselheira Silvia Maria Ramos, participou com conse-
lheiros da 5a.Região da II Jornada Cientifica do CRFa 

– 5ª. Região e do 14º. Seminário Paraense de Fonoaudiologia, 
eventos que ocorreram de 31 de outubro a 01 de novembro no 
auditório David Mufarrej, no campus da Unama. 

A II Jornada e XIV Seminário contaram também com a parti-
cipação das conselheiras do CRFa – 5ª. Região, Almira de Souza 
Resende (presidente), Claudia Câmara (diretora-secretaria), Már-
cia Salomão e Liliane Teles (conselheiras efetivas) e da fonoaudi-
óloga Silvia Pierotti, convidada para o evento cientifico. 

O projeto “Conselho Itinerante - O CRFa 5a Região vai até 
você”  já visitou, em 2008, os estados do Acre, Rondônia, Ama-
zonas e Pará,. O projeto surgiu em razão da cobertura territorial 
do CRFa – 5ª. Região: são nove estados, entre eles os de maior 
extensão territorial do país, o que dificulta a comunicação entre 
a autarquia e o profissional.

A presidente do CRFa 5ª. Região, fonoaudióloga Almira de 
Souza Rezende explica os fundamentos do projeto: “através 
de contatos presenciais com os profissionais, o projeto busca 
estreitar laços; informar os profissionais sobre seus direitos, 

A regulamentação da prática da Telefonoaudiologia (ou 
da Telessaúde em Fonoaudiologia ou da Teleprática/
Teleatendimento em Fonaoudiologia – a nomenclatura 

apropriada ainda não está definida) será objeto de um Grupo de 
Trabalho integrado por representantes do Conselho Federal de 
Fonoaudiologia, dos seus Conselhos Regionais, das associações 
científicas e das instituições de ensino superior que já se envol-
vem com esse tema. 

Este Grupo de Trabalho será responsável por propor ações 
destinadas a regulamentar e regular esta atuação e para isso 
efetuará revisão das resoluções que tratam do assunto, no âmbi-
to da Fonoaudiologia; analisará os documentos legais existentes 
sobre o tema em outras profissões e também a literatura exis-
tente sobre o assunto. O cronograma está sendo preparado para 
que o tema seja debatido em profundidade, com a participação 
de todos os segmentos envolvidos nessa questão.

 Em razão do estágio avançado em que se encontra a utiliza-
ção dos recursos da tecnologia da informação no campo da Fono-
audiologia, deverão ser pleiteadas vagas no Conselho Brasileiro 
de Telemedicina e Telessaúde (CBTMS). 

A decisão foi resultado de reunião realizada em 17 de ou-
tubro na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) com o dr. Chao Lung Wen, fundador do CBTMS e profes-

Conselho Itinerante em Belém

Grupo de  Trabalho vai analisar Telessaúde na Fonoaudiologia

deveres e fortalecer a participação dos fonoaudiólogos nos 
segmentos da Saúde e da Educação, ao mesmo tempo em 
que buscamos a aproximação com os governos locais para a 
obtenção desse objetivo. Além disso, de acordo com e neces-
sidade da região, levamos informações políticas e científicas 
com a formação de parcerias com profissionais de destaque 
na Fonoaudiologia”. 

Na capital paraense, a equipe do Conselho Itinerante reuniu-
se com a secretária muni-
cipal de Saúde de Belém, 
Rejane Jattene,  com o obje-
tivo de mostrar a importân-
cia do fonoaudiólogo nos 
Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família e inseri-los nes-
se programa. Na Jornada 
Científica foram abordados 
temas relacionados às áre-
as de voz, audição, lingua-
gem, motricidade orofacial 
e saúde coletiva. 

sor da disciplina de Telemedicina da FMUSP e com as fonoaudi-
ólogas Débora Viviani Ferrari e, por teleconferência, Wanderleia 
Quinhoneiro Blasco e Giédre Berretin Felix, todas do curso de 
Fonoaudiologia da FOB-USP de Bauru, que desenvolvem ações 
pioneiras nesse campo há pelo menos quatro anos.

Coordenada pela conselheira Silvia Maria Ramos, do CFFa, a 
reunião contou com a participação de representantes de Conse-
lhos Regionais. Estiveram presentes, presencialmente ou por te-
leconferência, as fonoaudiólogas Cláudia Maria de Lima Graça, 
do CRFa 1ª. Região, Cristina Lemos Barbosa Fúria, do CRFa – 2ª. 
Região; Tânia Terezinha Tozi Coelho, do CRFa 3ª. Região e Themis 
Maria Kessler do CRFa  7ª. Região. 

Durante a reunião foram discutidas questões relacionadas 
ao limite do diagnóstico em teleatendimento, o limiar da relação 
terapeuta-paciente sem a atuação presencial do profissional e  a 
própria relação do fonoaudiólogo com outro fonoaudiólogo, sem 
a presença do paciente.

Os limites e as fronteiras na relação com outros países, com 
o qual o Brasil não tem igualdade de legislação ou de áreas es-
pecíficas de atuação foi outro aspecto discutido nesse encontro, 
tal como o mercado de trabalho, de forma a se criar mecanismos 
de proteção contra estranhos que possam se aproveitar dos co-
nhecimentos específicos da área. 
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A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde (CNRMS), instituída por portaria interministerial 
dos Ministérios da Educação e da Saúde, propôs a defi-

nição de áreas temáticas, nas quais foram inseridas as profissões 
da área da saúde. A Fonoaudiologia, inicialmente, foi incluída em 
cinco áreas, sendo que a proposta ainda está em fase de discus-
são. A apresentação  das áreas temáticas ocorreu por ocasião 
de reunião com os Conselhos Federais e Associações de Ensino 
da área da Saúde. Foi apresentada a composição e o papel das 
Câmaras Técnicas, instâncias de assessoramento permanente na 
definição de requisitos de desenvolvimento de programas de re-
sidência para várias profissões da saúde, nas diferentes áreas de 
especialização, em áreas profissionais e multiprofissionais.

Em setembro deste ano, foi realizado o III Seminário Nacional 
de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saú-
de, que propôs o trabalho em grupo para discutir a constituição 
destas Câmaras Técnicas e as áreas temáticas. Para finalizar o 
documento, as Associações de Ensino e Conselhos Profissionais, 
entre  outros, serão convidados para uma nova oficina.

De acordo com a apresentação feita pela CNRMS, as áreas 
temáticas foram baseadas em critérios que articulam espaços 
institucionais e campos de atuação. São elas:

•	 Especialidades	 Clínicas	 (Enfermagem,	 Odontologia,	 Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, 
Farmácia);

•	 Especialidades	Cirúrgicas	(Odontologia,	Enfermagem,	Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, 
Farmácia);

•	 Saúde	Funcional	(Enfermagem,	Fisioterapia,	Fonoaudiologia, 
Terapia Ocupacional, Nutrição, Educação Física, Serviço Social);

•	 Intensivismo	(Enfermagem,	Fisioterapia,	Psicologia,	Nutrição)
•	 Urgência/trauma	 (Enfermagem,	 Fisioterapia,	 Odontologia,	

Serviço Social);

Fonoaudiologia Inserida na  
Residência Multiprofissional em Saúde 
e em Área Profissional da Saúde 

•	 Saúde	 Mental	 (Psicologia,	 Terapia	 Ocupacional,	 Enferma-
gem, Serviço Social)

•	 Atenção	Básica/	Saúde	da	Família	(Enfermagem,	Odontolo-
gia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Serviço 
Social, Educação Física, Nutrição, Psicologia);

•	 Saúde	 Coletiva	 (Enfermagem,	 Odontologia,	 Fisioterapia,	
Serviço Social, Educação Física, Nutrição, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Farmácia, Veterinária)

•	 Apoio	 Diagnóstico	 e	 Terapêutico	 (Biomedicina,	 Farmácia,	
Biologia);

•	 Saúde	Animal	(Veterinária,	Fisioterapia).	
Nessa apresentação, foi comunicada a alteração do termo 

“reabilitação física” para “saúde funcional”, considerado de 
maior abrangência para definir o trabalho da Fonoaudiologia e de 
outras profissões enquadradas nessa área temática. 

Os mnistérios da Saúde e da Educação criaram a CNRMS por 
meio da Portaria Interministerial N° 45, de 12 de janeiro de 2007. 
A comissão é o órgão de coordenação dos programas de Residên-
cia Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da Saúde. 
A portaria define que os programas devem se constituir em ensino 
de pós-graduação lato sensu destinado às profissões que se rela-
cionam com a saúde, sob a forma de curso de especialização. 

A norma prevê que os programas de residência sejam desen-
volvidos a partir de parceria entre gestores e instituições formado-
ras, de acordo com a realidade local, e orientados pelos princípios 
e diretrizes do SUS. A portaria abrange as profissões de Biome-
dicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmá-
cia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

A CNRMS realizou o cadastramento e deve credenciar os 
Programas, de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área 
Profissional da Saúde, e as instituições habilitadas para oferecê-
los; avaliar e acreditar os programas de acordo com os princípios 

e diretrizes do SUS e que atendam às 
necessidades sócio-epidemiológicas da 
população brasileira; e renovar, sugerir 
modificações ou suspender o creden-
ciamento dos Programas de Residência 
Multiprofissional em Saúde e Residên-
cia em Área Profissional da Saúde que 
não estiverem de acordo com a regula-
mentação aplicável, entre outras atri-
buições, como registrar certificados e 
propor carga horária aos programas. 
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C erca de 350 especialistas (a grande 
maioria profissionais pós-gradua-
dos, segundo o levantamento da 

empresa patrocinadora) participaram do 
5º. Encontro Internacional de Fonoaudio-
logia Widex, nos dias 21 e 22 de agosto, 
no Centro de Convenções do Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo (SP). O evento foi 
aberto a todos os profissionais de Fonoau-
diologia, sem restrição (apenas a doação 
de um quilo de alimento não perecível).

As palestrantes norte-americanas San-
dra Abbott Gabbard, audiologista com vasta 
experiência em recém-nascidos e Jane Au-
riemmo, referência mundial por suas pesqui-
sas e trabalhos com crianças, focaram temas 
como diagnóstico audiológico, amplificação 
precoce, adaptação de próteses, a eficácia 
da tecnologia em próteses auditivas infantis 
e avaliação contínua em bebês e crianças. 
Em complemento a interatividade do even-
to, foi realizada uma mesa redonda com as 
palestrantes internacionais, sob o comando 
da fonoaudióloga Anna Maria Jensen, coor-
denadora científica do Encontro.

 “Estamos muito satisfeitos com a 
realização deste encontro, que traz atu-
alização, estimula discussões, soluciona 
dúvidas, enfim, promove a oportunidade 
para troca de experiências e educação con-
tinuada”, diz a fonoaudióloga Anna Maria 
Jensen. “Nos últimos três anos a temática 
foi voltada à audiologia infantil e aos cui-
dados da criança.  Este é um assunto que 
gera mobilização entre os profissionais da 
área e é preciso ficar atentos a todos os 
aspectos que envolvem esse universo para 
atingir as necessidades sociais e educacio-
nais das crianças e para que suas famílias 
tenham mais informações e recursos”.

Widex promove novo Encontro Internacional de Fonoaudiologia

GOF. Outra ação recentemente criada 
pela Widex no Brasil foi o Grupo de Ope-
rações Fonoaudiológicas (GOF), coorde-
nado por Anna Maria Jensen e Fernando 
Caggiano Jr. O projeto foi idealizado no 
último Encontro Internacional de Audio-
logia, em Itajaí (SC) e o objetivo é ofe-
recer treinamento unificado a todos os 
fonoaudiólogos da empresa. As reuniões 
ocorrem a cada dois meses. O último en-
contro, na véspera do congresso da SBFa, 
em 22 de setembro, trouxe informações 
do Congresso de Audiologia Pediátrica 
realizado pela Widex na Holanda e do 
Congresso Mundial de Audiologia In-
fantil, em Amsterdã, principalmente no 
que se refere ao diagnóstico da criança 
deficiente auditiva com surdez central”, 
relata Fernando Caggiano Jr.

MARATONA. A organização de desafios 
esportivos é uma tradição que está con-

solidada em todos os 85 países em que 
a Widex atua. Depois da maratona da 
Grande Muralha da China em 2007 (que 
contou com a participação da fonoaudi-
óloga Nara Elisa Cardoso, da equipe da 
empresa em Porto Alegre), em 2 de no-
vembro foi a vez da maratona de New 
York, com 10 maratonistas brasileiros, de 
um total de 100 treinados pela empresa 
em diversos países. 

“Nosso objetivo de promover inte-
gração, motivação, treinos e conscienti-
zação a respeito de uma maratona, suas 
dificuldades e peculiaridades foram atin-
gidos”, comemorou Marcelo Smith de 
Vasconcellos, diretor da Widex Brasitom, 
que vê reflexos positivos também no lado 
corporativo. “Desde que iniciamos os 
desafios, funcionários, representantes e 
colaboradores se mostraram muito mais 
motivados. E a imagem da empresa só 
ganha com isso”. 

Arquivo W
idex

As palestrantes Jane Auriemmo e Sandra Abbott Gabbard, ao lado de Kjeld Roslyng-Jensen, 
Marcelo Smith de Vasconcellos, Anna Maria Jensen e Fernando Caggiano Jr. 

O Diário Oficial da União publicou em 30 de outubro a sanção, pelo presidente da República, da lei nº 11.796, de 29 de outubro de 
2008, que institui o Dia Nacional dos Surdos. A data deverá ser comemorada em 26 de setembro. O texto é originário do Congresso 
Nacional.

Pesquisa no site da Câmara dos Deputados indica a existência de 147 projetos e lei e proposições semelhantes relacionados à 
deficiência auditiva. No Senado Federal tramitam 14 outros projetos. 

26 de setembro será Dia Nacional dos Surdos
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O Curso de Fonoaudiologia do Cen-
tro Universitário Metodista do IPA 
comemorou sua maioridade com 

diversas atividades realizadas no Audi-
tório Elizabeth Lee, entre os dias 31 de 
outubro e 1º de novembro. O curso foi o 
segundo instalado no Rio Grande do Sul 
(o primeiro foi o da Universidade Federal 
de Santa Maria) e realizou seu primeiro 
vestibular em 1990.

A conselheira federal Marlene Dane-
si Canarim foi convidada para represen-
tou o CFFa na cerimônia oficial de abertu-
ra do evento e integrou a mesa redonda 
sobre a construção da Fonoaudiologia no 
Rio Grande do SUl e sua relação com os 
18 anos do curso do IPA. A conselhei-
ra Marlene foi também homenageada, 
como uma das fundadoras do curso.

IPA: 18 anos
Alunos e professores foram envol-

vidos nas atividades, com termas di-
versificados. Foram oferecidos quatro 
minicursos, sobre Análise Acústica em 
Pesquisas com Voz; Interelações entre a 
Fonoaudiologia e a Neuropsicologia; Atu-
ação Fonoaudiológica em Câncer de Ca-
beça e Pescoço e Aspectos Tecnológicos 

Facilitadores do Processo de Adaptação 
de Aparelhos Auditivos.

“Estas atividades são importante para 
a visibilidade do curso, que tem uma tra-
dição muito forte na formação de profis-
sionais em Porto Alegre”, justifica a co-
ordenadora do curso de Fonoaudiologia, 
professora Fabiana de Oliveira. 

O trabalho de mestrado da fonoaudió-
loga Ana Cristina Viana da Silva foi 
publicado na revista Dysphagia de 

junho de 2008. A publicação é o veículo ofi-
cial da Dysphagia Research Society (DRS), 
com sede em Houston (Estados Unidos).

O artigo intitula-se A scintigraphic study 
of oral, pharyngeal and esophageal transit 
in patients with stroke e  relata pesquisa 
realizada na Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (USP), sob a orientação do prof. 
dr. Roberto Oliveira Dantas. A fonoaudiólo-
ga encontra-se atualmente no programa de 
Doutorado no Departamento de Otorrinola-
ringologia dessa faculdade e exerce sua ati-
vidade profissional na prefeitura municipal 
de São José do Rio Preto (SP).

Nesta mesma revista, foi também 
publicado o trabalho de mestrado da 
fonoaudióloga Ana Paula Duca intitula-
do Evaluation of Swallowing in children 
with vomiting after feeding, sob a orien-
tação do mesmo professor. Atualmente, 
a fonoaudióloga trabalha na AACD da 
cidade de Joinville (SC). O Abstract dos 
dois trabalhos publicados estão disponi-
bilizados no Medline, que pode ser aces-

Teses de mestrado sob disfagia publicados no exterior
sado em http://bases.bireme.br/cgi-bin/
wxislind.exe/iah/cys/?IsisScript=iah/iah.
xis&base=MEDLINE&lang=p 

Para divulgação do teor de seu mestra-
do e do trabalho fonoaudiológico realizado 
com pacientes com AVE, a fonoaudióloga 
Ana Cristina Viana da Silva foi convidada a 

participar do programa de televisão Opinião 
Cidade, em 27 de agosto deste ano. O pro-
grama é exibido em São José do Rio Preto 
e região e nele foram debatidos questões 
relacionadas com o tratamento e reabilita-
ção em pacientes com AVE e as áreas em 
que a Fonoaudiologia está inserida. 

Arquivo pessoal

Fonoaudióloga Ana Cristina Viana da Silva participou do programa de televisão Opinião 
Cidade para falar sobre disfagia.
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Bateria Montreal de 
Avaliação da Comu-
nicação (MAC) 

Rochele Paz Fonseca, 
Maria Alice de Mattos 
Pimenta Parente, Hé-
lène Cote, Bernadette 
Ska, Yves Joanette e colaboradores
Editora Pró-Fono  
Tel. (0 ** 11) 4688-2220
www.profono.com.br 

Traduzido e adaptado do instrumento 
original canadense Protocole Montréal 
d`Évaluation de la Communication – Proto-
cole MEC, foi desenvolvida para a avalia-
ção dos indivíduos lesados de hemisfério 
direito, que geralmente apresentam seqüe-
las mais sutis, que não afetam diretamente 
a forma da linguagem como a fonologia ou 
a sintaxe, mas seguramente prejudicam os 
componentes do discurso e da pragmática.

A Bateria MAC avalia quatro proces-
samentos comunicativos por meio de 14 
subtestes: discursivo, pragmático, léxico-

semântico e prosódico. Pode ser utilizada 
na clínica com populações neurológicas 
com os quadros de lesão de hemisfério 
direito, lesão frontal, traumatismo crânio-
encefálico, demências, afasias etc.

Este instrumento de avaliação é 
composto por um manual introdutório, 
um Protocolo de Registro, um Manual de 
Aplicação e de Pontuação, um Livro de Es-
tímulos, duas triagens de avaliação (ver-
são para profissionais da saúde e versão 
para familiares), um CD com os estímulos 
prosódicos e arquivos para impressão. 

Expedições do 
Vini: Famílias                                   

Vinicius Campos 
(Vini)
Thot
Tel. (0 ** 11) 4193-3500
www.thot.com.br

O livro foi escrito para as crianças 
que convivem com as novas possibili-
dades de estruturação familiar, muito 

comuns na vida moderna, inclusive as 
que não têm a experiência em sua pró-
pria casa, mas sim no contato com ou-
tras crianças. Indicado para crianças até 
10 anos, o autor relata a história de um 
garotinho que em conversa com seu avô, 
descobre porque as pessoas se casam e 
como chegam os filhos. Aborda, também, 
a questão de filhos adotivos.   

As crianças que têm outros tipos de 
família aprendem que sua família poderá 
crescer com a chegada de novos irmãos, 
dos meio-irmãos, dos novos avós, tios e 
primos. Aprenderá também que o impor-
tante é sempre tentar se dar bem com to-
dos e fazer com que a nossa casa seja um 
lar bem feliz e cheio de harmonia.

Gagueira: um Distúrbio 
da Fluência

Eliana Maria Nigro Rocha 
(coordenadora)
Santos Livraria Editora
Tel. (0 ** 11) 5574-1200
www.editorasantos.com.br 

Na prateleira

Um dos destaques do Congresso da 
Federação Internacional de Cirurgia 
Bariátrica e Disfunções Metabó-

licas, realizado em Buenos Aires, de 24 a 
27 de setembro, foi a participação efetiva 
da Fonoaudiologia, que mostrou como pode 
contribuir de forma efetiva nessa área de 
atuação, já que a obesidade é uma doença 
de Saúde Pública em ascensão, segundo 
dados epidemiológicos.

A fonoaudióloga Marlei Braudi Can-
terji, do Rio Grande do Sul, relata sua ex-
planação nesse encontro, como integrante 
da equipe multidisciplinar que apresentou 
contribuições relacionadas à cirurgia bari-
átrica. “Os congressistas tiveram a opor-
tunidade de observar como é realizado o 
trabalho fonoaudiológico com pacientes 
submetidos à cirurgia do tipo Fobi-Capella. 

Cirurgia bariátrica: fonoaudióloga mostra como atua
Foi explicado como são as fases do pro-
cesso fonoaudiológico, desde as noções 
básicas de anatomofisiologia oral, cons-
cientização, modificação das funções de 
mastigação, sucção e deglutição, treino, 
aquisição de padrões adequados e, final-
mente, o alcance da automatização”.

Foram apresentados nessa ocasião os 
resultados de pesquisa realizada, que evi-
denciavam a melhora significativa na intro-
dução de alimentos sólidos, carne branca e 
vermelha, após o procedimento cirúrgico. 
Marlei continua. “O público permaneceu 
atento, demonstrando interesse no tema 
abordado que, além de novo, mostrou atu-
ação interdisciplinar com a Nutrição. Logo 
após, algumas pessoas parabenizaram o 
trabalho que vem sendo desenvolvido no 
Rio Grande do Sul. Alguns congressistas 

comentaram nunca terem se dado conta da 
importância da Fonoaudiologia e os bene-
fícios que esse trabalho pode trazer ao pa-
ciente, que busca na cirurgia bariátrica uma 
melhora da sua qualidade de vida”.

O congresso reuniu mais de 1.200 parti-
cipantes de diversas áreas: cirurgiões, pneu-
mologistas, endocrinologistas, psiquiatras, 
gastroenterologistas, hematologistas, psi-
cólogos, nutricionistas, enfermeiros, fisiote-
rapeutas e fonoaudiólogos, entre outros. 

No programa científico, extenso e di-
versificado, destaque para um simpósio, 
das especialidades associadas (o segmento 
de profissionais não cirurgiões) pertencen-
tes à equipe bariátrica. Esse simpósio con-
tou com a participação de fonoaudiólogos 
e psicólogos,  juntamente com médicos de 
diversas especialidades médicas. 
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O livro, com 25 colaboradores, bus-
ca apresentar a questão da gagueira de  
maneira ampla, fornecendo uma visão 
global do tema. Enfoca vários ângulos de 
análise: estudos sobre gagueira efetuados 
por pessoas que gaguejam e por doutores 
na área da fluência, estudos em áreas que 
costumam apresentar alterações conco-
mitantes à ocorrência de gagueira, textos 
escritos por fonoaudiólogas terapeutas 
de gagueira e depoimentos de pessoas 
que gaguejam. 

Dois objetivos nortearam a revisão 
dos textos, sempre que possível: que a 
linguagem fosse acessível aos não inicia-
dos nas subáreas de estudo da fluência e 
que os autores dos textos fizessem colo-
cações sobre seu percurso, seja em sua 
trajetória profissional seja em sua convi-
vência com a gagueira. 

Guia Prático para 
Ajudar Crianças 
com Dificuldades 
de Aprendizagem: 
Dislexia e outros 
Distúrbios

24º. Encontro Internacional  
de Audiologia
Data: 18 a 21 de abril de 2009
Local: Universidade Sagrado Coração 
(USC) – Bauru (SP)
Realização: Academia Brasileira de 
Audiologia (ABA)
Informações: www.audiologia.org.br,
tel. (0 ** 11) 3253-8711 ou fax (0 ** 11) 
3253-8173

30º. Congresso Internacional de 
Audiologia (XXXth International 
Congress of Audiology)
Data: 28 de março a 1º de abril de 2010
Local: São Paulo (SP)
Realização: International Society of 
Audiology (ISA)

Jaime Zorzi
Editora Melo
(0 ** 41) 3033-8100
www.editoramelo.com.br 
ou no Cefac (www.cefac.br) 

Os distúrbios da linguagem oral, lin-
guagem escrita e aprendizagem fazem 
parte de foco de atuação do fonoaudiólogo 
Jaime Zorzi, autor de vários livros e outras 
publicações. Seus trabalhos de pesquisa e 
de sistematização de procedimentos para 
intervenção em programas escolares e clí-
nicos têm tido projeção na Fonoaudiologia, 
na Psicopedagogia e na Educação.

Como guia, este livro busca contem-
plar os personagens que habitam o uni-
verso da aprendizagem: os professores, 
a escola enquanto instituição, a família, 
os profissionais especialistas e, acima de 
tudo, os próprios aprendizes. Seu propó-
sito é o de apontar direções e formas de 
agir, mais do que discutir definições. Seu 
maior enfoque está voltado para a aná-
lise de um conjunto de atitudes, crenças 
e valores que podem ser os grandes de-
terminantes daquilo que chamamos de 
êxito ou fracasso.

EscutAção
Ingrid Gielow com tex-
tos de J.R. Damásio
Thot
Tel. (0 ** 11) 4193-
3500
www.thot.com.br

Fundamentado na neuroplasticida-
de, o livro propõe diversas atividades 
para estimular as habilidades auditivas. 
Indicado a partir de 6 anos de idade, 
vem acompanhado de dois CDs de áudio 
e contém textos para ler, ouvir e proces-
sar. EscutAção explica de uma maneira 
fácil e clara a importância de se estimu-
lar as habilidades auditivas e potencia-
liza o treino auditivo associando-o a es-
tratégias de compreensão e expressão 
da linguagem.

Além de auxiliar o desenvolvimento 
de habilidades em quem tem diagnos-
ticado algum transtorno de processa-
mento auditivo, as atividades podem 
melhorar a competência em processar 
os sons daqueles que queiram apenas 
se exercitar, independentemente da 
faixa etária.

Informações: http://www.ica2010.com.
br/ ou e-mail cong@rhamam.com.br 

17º Congresso Brasileiro  
de Fonoaudiologia
Data: 21 a 24 de outubro de 2009
Local: Pestana Bahia Hotel, em Salvador 
(BA)
Realização: Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia
O Congresso deverá ter abrangência ibe-
ro-americana.
Informações: www.sbfa.org.br

Exterior
28th International Congress of the IALP
22 a 26 de agosto de 2010 
Local: Atenas (Grécia), no International 

Conference Centre, the Athens Concert 
Hall. 
Informações:  www.ialpathens2010.gr 
ou e-mail: info@ialpathens2010.gr

6º. Congresso Mundial de Distúrbios 
da Fluência
Data: 5 a 8 de agosto de 2009 
Local: Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo (SP) 
Realização:  Laboratório de Investigação 
Fonoaudiológica da Fluência da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São 
Paulo em conjunto com a IFA, com o apoio 
do Comitê de Fluência da SBFa. 
Informações sobre a submissão dos 
trabalhos: prof. John Van Borsel (john.
vanborsel@UGent.be) 

Agenda
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Parabéns.
Gostaria de demonstrar a minha sa-

tisfação ao ver que o profissional fono-
audiólogo está cada vez mais inserido 
em campanhas de ações de saúde comu-
nitária, como foi publicado na ultima edi-
ção com as seguintes matérias: Triagens 
vocais em professores, Operação Sorri-
so, Dia Mundial da Saúde em Brasília, 
Vez da voz e, em Fortaleza, a campanha 
contra a rubéola. 

Fonoaudiólogo Ulisses Lacerda – 
Fortaleza (CE)

Parabenizo o nosso jornal pelas repor-
tagens com uma gama imensa de exce-
lentes informações.Dentre elas destaco 
os textos sobre carreira militar, gerencia-
mento de carreira e Vez da Voz.  Que bom 
saber que a mulher fonoaudióloga a cada 
dia quebra muitos tabus e ganha desafios 
em nossa profissão.

Fonoaudióloga Ana Karla Cordeiro  
Studart Gurgel – Fortaleza (CE) 

Fonoaudiologia na Educação
Excelente a nova edição da revista 

do CFFa! Excelente a matéria da capa! 
Acredito que temos muito a fazer nas es-
colas! Eu e outra colega fonoaudióloga, 
temos apresentado um Programa de Fo-
noaudiologia Escolar em algumas escolas 
e, felizmente, temos recebidos algumas 
respostas positivas. Diversas pedagogas, 
proprietárias, professoras reconhecem a 
excelência do nosso trabalho dentro da 
escola. Mas também tivemos respostas 
negativas, ouvimos que nosso trabalho 
poderia ser feito por outro profissional 
já inserido dentro da escola. Ouvimos de 
uma pedagoga, que ela estava decepcio-
nada com alguns profissionais que iam até 
lá, faziam palestra, triavam e atendiam em 
consultório e depois não traziam nenhuma 
devolutiva para a escola, sumiam... Gos-
taria de deixar aqui a minha indignação 
e tristeza por perceber que, infelizmente, 
alguns profissionais não tem seguido as 
diretrizes do CFFa. 

Gostaria de relembrar a declaração da 
Fonoaudióloga Ana Luiza que destaca:“a 
realização de triagens fonoaudiológicas 
sem critérios científicos e com o único 
propósito de angariar pacientes para os 
consultórios particulares causou (e ainda 
causa!) muitos atritos”. Qualquer que seja 
a atuação do fonoaudiólogo envolvendo 
processos educacionais, esta deve ser fei-
ta com muito cuidado e respeito. Trata-se 
de somar, e complementar o olhar espe-
cífico ao escolar e/ou ao professor. Não 
quero aqui criticar algum profissional, mas 
acredito que esse tipo de trabalho só vem 
diminuindo a importância do Fonoaudiólo-
go no processo ensino-aprendizagem, que 
tem como objetivos principais a PREVEN-
ÇÃO e PROMOÇÃO da saúde comunicativa 
do escolar e do educador.Como o dr. Jai-
me Zorzi falou nessa matéria, para que as 
portas sejam abertas (como tem que ser), 
é preciso que haja uma mudança da for-
mação do profissional..Acredito que, alem 
da formação, falta a busca pelo conheci-
mento e a valorização da profissão pra que 
portas sejam abertas, pra que o trabalho 
seja reconhecido e pra que a remuneração 
seja feita como nós merecemos! 

Fonoaudióloga Michelly Pires V.  
de Martins – Vila Velha (ES)

Nasf
Gostaria de sugerir uma matéria sobre 

as equipes transdisciplinares do SUS den-
tro da Apaes, pois aqui na região onde eu 
moro, depois da entrada do SUS a nossa 
jornada de trabalho aumentou, assim como 
a remuneração. A Fonoaudiologia vem ga-
nhando maior espaço na área de deficiên-
cia mental, seja nas Escolas Especiais ou 
futuramente nos Centros de Atendimento. 

Fonoaudióloga Aline Schilling Medeiros 
Michalski – Dois Vizinhos (PR)

Informo que o Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (Nasf), será implantado na cidade 
onde resido, São João da Boa Vista (SP), com 
a participação do fonoaudiólogo. Ingressan-
do ao Nasf, poderei estar enviando esta rica 
experiência para divulgação do trabalho do 
fonoaudiólogo em novos desafios.
Fonoaudiólogo Ivanoel Gonçalves Vieira – São 

João da Boa Vista (SP)

Grato pelas sugestões, que foram 
anotadas. Certamente as próximas edi-
ções do Jornal do CFFa contarão com no-
vas abordagens sobre a inserção do fono-
audiólogo  na Saúde Pública. Aliás, nesta 
mesma edição, esse tema está presente, 
por sua relevância e importância. 

Neste Natal de 2008 e  
no Ano Novo que se aproxima,  
auguramos que o fonoaudiólogo 
continue desempenhando  
seu papel fundamental  
para a valorização da  
comunicação humana.

Conselho Federal de Fonoaudiologia.

Voz do Leitor
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