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A Fonoaudiologia ciência,

técnica e arte!

G

ostaria de registrar a admiração que, neste
mês de dezembro, ao comemorar o Dia do
Fonoaudiólogo, prestamos a nossa plural
profissão, nesse marco de renovação da promessa de
fidelidade em favor de uma das carreiras mais belas, a
Fonoaudiologia. Com isso, transmitir também a homenagem do Conselho Federal de Fonoaudiologia ao profissional que escolheu a Fonoaudiologia para dedicar seu dia a
dia, em sua vida plena.
Presidente do CFFa,
Ciência é sinônimo de conhecimento, definida pelo
Leila Nagib.
saber que se adquire pela leitura, instrução, erudição e
sabedoria. A ciência investiga o conhecimento, elabora teorias, leis e aplica o método
científico com rigor.
Na tentativa de entender a ciência menos teórica, busca-se a definição então de técnica, aquela que transforma e opera uma realidade, aplica normas e procedimentos com rigor
sobre a base de um programa objetivamente definido. A técnica relata sobre a prática. Sendo assim, ciência e técnica reunidas somam o conhecimento realimentado por informações
que lhe permitem avaliar, confirmar ou modificar o fundamento teórico. O fonoaudiólogo
trabalha com a ciência Fonoaudiologia, faz uso de técnicas para a prática das cinco grandes
áreas reconhecidas e cria, com suas bases conceituais e executando a práxis fonoaudiológica, toda a sua ampla compreensão do que a ciência é capaz.
Assistimos nas duas últimas décadas à real inserção da Fonoaudiologia na saúde pública,
à evolução científica de grande relevância para toda a população, a execuções desenvolvidas
em prol da saúde e da educação, um verdadeiro diálogo entre usuários e terapeutas, na busca
por unificar a linguagem, sem hierarquias e abstenções, não mais um segmento de reta orientado, agora uma ação recíproca, criando novos horizontes do fazer em saúde.
Nessa tela apresentada, abordaremos o retorno às discussões sobre especialidades,
tão solicitado pelos fonoaudiólogos e levada ao Congresso Brasileiro da SBFa, evento que
a cada ano se torna sucesso maior e conta com a parceria da ABA e do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, principalmente com os temas relacionados aos 21 anos de SUS e
a todos os temas relevantes trazidos pela comissão de educação e de Saúde. O crescente
sucesso da Campanha do Dia Internacional de Atenção à Gagueira também está marcado
em nosso jornal, pois neste ano, além da mídia nacional, a internacional valorizou o assunto abordado em nosso país inteiro, atingindo objetivos do Instituto Brasileiro de Fluência
em parceria com o CFFa, assim como a criação da cartilha para o professor, que brinda o
tema do ano: Gagueira na Escola. Nosso destaque desta vez é para a Fonoaudiologia no Rio
de Janeiro, mostrando a experiência de uma representante querida por todos, Rosa Ramos,
fonoaudióloga e docente, a quem devemos toda nossa admiração.
Portanto, unir ciência à experiência prática é perfeito, mas ter a arte aplicada à Fonoaudiologia faz que o real ato da interação aconteça, suscita no outro o desejo de renovação
e gera a real dimensão de pertencer ao mundo, reforçando o estar vivo aqui e agora, a
construção do artesão no coletivo, a efetividade comunicacional, razão que palpita no lado
esquerdo de nosso peito.
Um feliz 2010 a todos!
Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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para preservar a eleição, o Comitê
Eleitoral preferiu adiar a votação,
que será realizada no dia 23 de dezembro. O CRFa 3ª Região já não ia
passar pelo processo eleitoral agora em dezembro. A sua diretoria só
será renovada em 2010.
O voto é obrigatório
a todos os fonoaudió-

logos. Quem não votou, terá de justificar sua ausência sob o risco de
ser penalizado em 50% do valor da
anuidade do CRFa.
Para saber mais detalhes sobre a
eleição, entre em contato com seu
CRFa.

NASF

Editorial

N

o dia 11 de dezembro, fonoaudiólogos de todo o País
elegeram seus representantes nos Conselhos Regionais. Veja,
no quando abaixo, as chapas vencedoras de seis dos oito CRFas.
Na 5ª Regional, houve um questionamento o regulamento que definia as modalidades de votação e

26

Chapas vitoriosas
CRFa 1 (RJ)
Chapa única: A Fonoaudiologia que eu quero
Cláudia Graça, Rita Leniza, Adriana Dile, Christiane
Albuquerque, Cláudia D’Oliveira, Henrique Carvalho, Ana Paula Viana, Maria Aparecida de Abreu,
Isabel Mannarino, Joyce Forte.
CRFa 2 (SP)
Chapa 1: Fono em Foco
Ana Camilla Pizarro, Ana Leia Berenstein, Andréa
Lopes, Fabiana Cipriano, Maria do Carmo Redondo,
Mariene Hidaka, Monica Petit, Sílvia Tavares, Teresa Maria Momensohn, Thelma Costa.
CRFa 4 (AL, BA, PB, PE, SE)
Chapa única: Fonofaz
Nádia de Azevedo (PE), Ana Cristina Montenegro
(PE), Denise Menezes (PE), Cleide Teixeira (PE), Sandra Maria de Oliveira (PE), Giorvan Alves (PB), Pedro
Menezes (AL), Maria da Glória de Sousa (BA), Natalie Ponte (BA), Rafael Taveira (SE).

CRFa 6 (ES, MG, MS, MT)
Chapa única: Comunica Fono
Andrea Gattoni (MG), Constança Rocha (MG), Cristiane Corrêa (MG), Érika Bottero (MG), Graziela Zanoni
(MG), Juliana Lopes (MG), Rafaela Taboada (MG), Vitória Valentim (ES), Cybele Rispoli (MS), Roberta de
Freitas (MT).
CRFa 7 (RS)
Identidade Profissional e Novas Perspectivas
Cíntia Gonçalves, Cristiane Volcão, Cristina Moreira,
Cristina Soldera, Pricila Sleifer, Marlene Danesi, Themis Kessler, Viviane Etcheverry, Cristina Schneider,
Nádia Lopes.
CRFa 8 (CE, PI, MA, RN)
Chapa Integração e Ética
Cláudia Uchoa (CE), Danielle de Almeida (CE), Hyrana
Frota (CE), Maria Salete Macedo (CE), Adilsa Machado
(MA), Manoel Cardoso (MA), Maria Cecília Baldi (PI),
Rita de Cássia Lopes (PI), Valéria Ferreira (RN), Yara
Saads (RN).

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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Dia Internacional de

Mais sobre o assunto

Atenção à Gagueira

promove campanhas em todo o Brasil

Entre as ações desenvolvidas em Fortaleza, no Ceará, houve um seminário específico para
estudantes de Fonoaudiologia que têm interesse em atuar em escolas

A equipe do Nasf de Juiz de Fora, em Minas Gerais, também abraçou a campanha e
esteve em escolas, distribuindo a cartilha elaborada pelo CFFa
O foco da campanha deste ano foi “Gagueira na Escola”. Em Ribeirão Preto, em São Paulo, fonoaudiólogos visitaram escolas para conversar
com pais e alunos

E

m comemoração ao Dia Internacional de Atenção à Gagueira
(22/10), o Instituto Brasileiro de
Fluência (IBF) promove desde 2005,
em todo o Brasil, campanhas voltadas
para a divulgação das causas, incidências infantis e prevenções da gagueira
como um distúrbio que não tem graça,
tem tratamento.
Neste ano, o Conselho Federal de
Fonoaudiologia constituiu uma parceria com o IBF e, sob o tema “Gagueira
na Escola”, especialistas debateram o
assunto em 49 cidades em 16 estados
do País, com objetivo de aumentar a
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compreensão dos casos dentro das
instituições públicas e privadas de
ensino fundamental. A série de atividades, que contou com palestras,
debates e conferências mundiais online, começou em 17 de outubro e se
estendeu até 8 de novembro.
O tema foi escolhido devido aos
muitos questionamentos de professores em relação a como lidar com
alunos que gaguejam, ao reconhecimento do papel essencial do docente
no acolhimento à criança e ao adolescente que gaguejam, bem como à
importância de sensibilizar os fonoaudiólogos para essa faceta de atuação.

A fonoaudióloga Leila Nagib,
presidente do CFFa, apontou que em
todas as cidades brasileiras a repercussão foi imediata, como por exemplo em Salvador, durante o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, no
próprio Dia Internacional de Atenção
à Gagueira, o Diag, quando o Federal
foi convidado para falar em programa
de saúde realizado ao vivo pela rádio
Metrópole Salvador. “O público demonstrou bastante interesse e isso
foi notório, dada a quantidade de perguntas e solicitação de orientações
sobre o tema e sobre Fonoaudiologia
em geral”, destacou.

Para contribuir com o assunto,
Leila lembrou, ainda, que o IBF, com
apoio do CFFa, lançou no Diag a cartilha Gagueira: conversa com professores, direcionada a docentes do
ensino fundamental. Composto de 18
páginas, o material traz orientações
e dicas de como professores devem
lidar com alunos que apresentam o
transtorno, além de esclarecer o que
é gagueira, as causas e o tratamento,
entre outras informações relevantes.
“Em vez de pedir para o aluno ler um
texto sozinho em voz alta, por exemplo, o professor pode sugerir uma
leitura em dupla, em grupo, assim a
criança que gagueja deixa de ser o
foco das atenções e isso pode minimi-

No dia 22 de outubro de 1998
foi criado o Dia Internacional de
Atenção à Gagueira (Diag). Essa
data foi escolhida pela International Fluency Association (IFA
Associação Internacional de Fluência) e pela International Stuttering Association (ISA Associação Internacional de Gagueira).
De acordo com especialistas, a gagueira pode ser tanto
de origem genética quanto uma
lesão neurológica desenhada
pela história de vida de cada
pessoa. Tanto nas dificuldades
na fala como na linguagem, na
voz e em outras manifestações
na comunicação, deve-se sempre levar em conta a conduta
individual na hora de fazer uma
avaliação. É isso que vai nortear
toda a conduta terapêutica, desde a entrevista inicial até a avaliação, o processo terapêutico e
o prognóstico.

zar o problema, ao ler em coro,
a criança deixa de ter como
responsável o sistema prémotor medial, que é integrado
pelos núcleos da base, que tende
a estar comprometido, mas passa
a fazer uso do sistema pré-motor
lateral, responsável pela fala não
espontânea.”, explicou.
Todo o conteúdo das cartilhas estará disponível gratuitamente na internet em janeiro de 2010, nos sites
do Conselho (www.fonoaudiologia.
org.br) e do IBF (www.gagueira.org.
br). “A ideia é mobilizar conselhos
estaduais e municipais para fazer a
distribuição direta das publicações
mediante a demanda das escolas”,
estimou a fonoaudióloga.

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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Núcleos de Apoio de Saúde da Família pelo Brasil

Atenção à Saúde Básica é
prioridade na Paraíba

O

s Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) são equipes multiprofissionais que apoiam as Equipes de
Saúde da Família (ESF), ampliando a abran-

gência, a diversidade e a resolutividade das
ações dessa estratégia na atenção básica. O
trabalho é principalmente com a promoção, a
reabilitação e a prevenção em saúde. Nesta

edição, o Jornal do CFFa traz depoimentos
de fonoaudiólogos atuantes no programa no
Paraíba. A cada edição, são contadas experiências de um estado diferente.

Arquivo pessoal

PAULA míriam TORRES CAMPOS, fonoaudióloga de Campina Grande.
Sempre me inquietei com as questões de educação em saúde, e sentia necessidade de mostrar o
quanto o fazer fonoaudiológico pode proporcionar qualidade de vida, viabilizando a inserção da profissão nas políticas públicas. Quando o Nasf começou aqui, em maio deste ano, me chamaram.
Quando há um fonoaudiólogo na comunidade, o cidadão sabe dizer que é daquele especialista que
ele precisa. Creio que a população já sabe onde podemos ajudar. Auxiliamos as ESFs em ações com
creches, escolas, Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e associações comunitárias. Traçamos estratégias para buscar os principais problemas na comunidade e montamos as ações. No início
havia um pouco de resistência de algumas ESFs, mas pensamos em um plano para estreitar relações.
O Nasf é um projeto de sensibilização, em que as equipes estabelecem vínculos.

Angelise Vanessa Correia Vaz Cordeiro,
fonoaudióloga de Campina Grande
Eu diria que atuar no Nasf requer mudanças na
maneira de perceber os problemas, como também,
na forma de realizar a atenção em saúde. A maneabilidade do profissional de Fonoaudiologia na comunidade não requer modelo pronto, pois as ações
coletivas devem ser pautadas nas necessidades
percebidas e identificadas.
Desde que entrei no Nasf, em maio deste ano,
um dos maiores desafios que encaro é a busca
constante de novas formas e técnicas de atuação
com as equipes de saúde da família e a comunidade, dando ênfase à prevenção e à promoção da saúde, garantindo o acesso e a equidade nas ações.
Vejo como de vital importância a qualidade do serviço prestado perante as comunidades, contribuindo dessa forma na conscientização e na segurança
da população nas ações ofertadas pelos Núcleos.
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Fátima Guedes, enfermeira sanitarista,
coordenadora do NASF em Campina Grande
Começamos o treinamento no início deste ano. Os profissionais foram ambientados no trabalho do SUS e do PSF,
depois visitaram os seis distritos de Campina Grande para
conhecer as necessidades de cada lugar. De acordo com
isso é que fizemos a divisão das equipes.
Temos nove Nasf, apenas três com fonoaudiólogo.
Gostaríamos de ampliar esse leque. Nos outros locais só
há fonos na média e na alta complexidade, e a fila leva a
maior demora no atendimento. Eles fazem ações em escolas e creches, atendem crianças com dificuldades de fala
e em situações em que os próprios pais não sabiam que
precisavam de fono. A população está identificando melhor
as funções de cada profissional e desfazendo a imagem de
que o Saúde da Família não resolvia tudo.
Há um projeto chamado Cuidando do Cuidador que
atende os próprios trabalhadores do SUS. Conseguimos
assim melhorar as próprias relações interpessoais, minimizando aquele primeiro estranhamento que há com o Nasf.

Camila de Carvalho Pereira, fonoaudióloga,
Guarabira – PB
Somos seis profissionais na equipe e só eu de fonoaudióloga. Sempre atuamos juntos e procuramos
nos ajudar de todas as maneiras. O maior desafio que
encontramos no Nasf é o fato de lidar com pessoas
de baixa renda. Tem vezes que chegamos às casas
de pessoas carentes que raramente têm o acompanhamento de profissionais da saúde. Por isso é fundamental que as pessoas que desejam atuar na área
de Atenção à Saúde se especializem, já que damos
maior ênfase nos níveis primários e secundários de
saúde.
É muito gratificante resolver problemas das pessoas carentes que visitamos. Chegar à residência
dessas pessoas, que, por vezes não têm nem banheiro em casa, e saber que ajudamos de alguma maneira
é muito bom. Com certeza saímos revigoradas para a
próxima visita.

Cammille Emmanuelle Sebadelhe Formiga,
fonoaudióloga do município de Sumé
Como o Nasf de Sumé é consorciado com mais três municípios (Congo, Camalaú e Amparo), nos organizamos para viajar duas vezes por semana para os demais municípios, onde
priorizamos os trabalhos realizados em grupos, como grupo de
gestantes, grupo de idosos, grupo de mulheres, creches e escolas, trabalhando na promoção à saúde, prevenção e orientações. Também são realizadas as visitas domiciliares e terapias
individuais.
Saber trabalhar em equipe, realizar um trabalho interdisciplinar, visando não só a seus resultados, e sim aos da equipe
como um todo é de fundamental importância. Independentemente da formação de cada um, o trabalho só vem a ser engrandecido, complementado e qualificado, quando se tem experiências,
pensamentos ou até mesmo críticas construtivas por mais de um
profissional, o resultado é sempre somado, e os objetivos, sempre alcançados. Costumamos dizer da seguinte forma: aqui não
existe o meu, o seu trabalho: aqui existe o nosso trabalho.

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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Comemoração do

Dia do Fonoaudiólogo

tem sabor de trabalho em equipe

H

á 28 anos, no dia 9 de dezembro
de 1981, o presidente da República João Baptista Figueiredo
assinava a Lei nº 6.695, que dispõe sobre
a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo. Foi necessário muito esforço
da categoria para chegar até lá, mas
isso não cessou com a conquista. Hoje
são 33.400 fonoaudiólogos no Brasil,
atuando em áreas tão variadas quanto
Linguagem, Motricidade, Audiologia,
Voz e Saúde Coletiva.
Com quase três décadas, uma das
principais lutas da categoria ainda é
pelo reconhecimento pela população e
por outros profissionais. Para a presidente do CFFa, Leila Nagib, a situação
tem melhorado, mas não está resolvida.
“Temos muito a propagar. Hoje buscamos mais a população, os lugares onde
o fono tem de entrar, num movimento de
dentro para fora. Os próprios fonoaudiólogos pegam o material das campanhas
do Sistema Conselhos e distribuem em
seus estados”, diz.
Leila pontua como conquistas da
Fonoaudiologia, por meio do CFFa nos
últimos anos ,o convite do Ministério
da Educação (MEC) para participação
na avaliação de cursos superiores, a
vaga na Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep), a publicação de documentos como o Manual de Orientação e
Fiscalização, o novo Código de Processo
Ético, a Classificação Brasileira de Procedimentos e outros.
No plano legal, o Projeto de Lei do
Ato Médico, em tramitação no Congresso Nacional, é o campo mais recente em
que a Fonoaudiologia tem defendido sua
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atuação perante outras categorias da
Saúde. O CFFa se manifestou a favor do
projeto original concebido no Senado,
mas que foi alterado na Câmara dos Deputados e ainda passa por amplo debate.
Outro ponto controverso é a definição das Novas Especialidades em Fonoaudiologia. Em consulta pública nos
sites dos Conselhos até o dia 23 de novembro, o tema foi posto em debate em
espaços como Instituições de Ensino Superior (IES), sindicatos e associações. A
participação de cada um é novamente o
que vai contribuir para a formação desse
lado da identidade profissional.
A presidente da International Society of Audiology (ISA), Iêda Russo, vê os
últimos cinco anos como um período de
desenvolvimento da Fonoaudiologia no
País. “Estamos mais em órgãos de fomento à pesquisa e como consequência
cresceu o apoio à área. Vejo cada vez
mais artigos brasileiros em publicações
internacionais, e nunca tivemos tanta
quantidade e qualidade de trabalhos no
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
como neste ano”, diz.
SAÚDE E EDUCAÇÃO. Este foi o primeiro ano de funcionamento dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (Nasf), iniciativa criada em 2008 e que desde o início
teve integração do fonoaudiólogo. Como
pode ser visto em cada Jornal do CFFa,
ele tem contribuído para a conscientização de pacientes e trabalhadores da saúde sobre o papel da categoria, além de
ampliar o campo de trabalho e o retorno
social que ela oferece.

A presidente da Comissão de Saúde
do CFFa, Cláudia Taccolini, afirma que
há grande potencial de crescimento do
número de fonoaudiólogos na atenção
básica e na atuação hospitalar. “Na área
de Saúde Mental também estamos aumentando”, afirma. Ela cita alguns mecanismos que têm proporcionado mais
visibilidade à profissão, como a Política
Nacional de Saúde Auditiva, de 2004, o
Programa Saúde na Escola, de 2007, e o
Método Canguru de Atenção ao RecémNascido de Baixo Peso.
O Rol de Procedimentos Mínimos em
Saúde, que regula os planos de saúde, é
outro espaço de busca de inserção para
a Fonoaudiologia. Colocado recentemente em consulta pública para sugestões
de atualização, oferece hoje apenas seis
atendimentos fonoaudiológicos por ano,
o que não permite nem a realização de
um tratamento de médio prazo.
Criado por uma portaria conjunta
do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério da Educação (MEC) em 2008,
o Programa Saúde na Escola trabalha
com a perspectiva de que não é possível ter uma boa educação sem saúde,
e vice-versa. Ambos os ministérios têm
orçamento previsto para a iniciativa, e os
fonoaudiólogos serão beneficiados com
vagas para atuação nas escolas.
A conselheira do CFFa Maria Teresa
Cavalheiro lembra ainda a possibilidade
da criação de uma especialização para
fonoaudiólogos escolares, a Residência
Multiprofissional em Saúde, o Programa
Nacional de Reorientação da Formação
Profissional (Pró-Saúde), e o Programa de Educação para o Trabalho (PET

Saúde), todas políticas que integram a
profissão na vida escolar. “A origem da
Fonoaudiologia é a Educação. Um dos desafios agora é qualificar a categoria para
atuação no ensino regular”, disse.
A exemplo do Pró-Saúde, que antes
só tinha participação da Medicina, da
Enfermagem e da Odontologia e passou a
incluir outras categorias, e do PET Saúde,
que tem a Fonoaudiologia desde o início,
Maria Teresa vê o ganho na inserção na
atenção básica. “No início só atendíamos
na atenção especializada, quando havia
encaminhamento do médico ou de outro

especialista”, lembra.
DESAFIOS. Defensora da educação continuada, Iêda Russo afirma que hoje são
mais de 500 doutores em Fonoaudiologia
no Brasil. “São decisivos para obtenção
de fomento, campo de trabalho e orientação de pesquisa. Nos Estados Unidos,
onde os profissionais são os mais bem pagos, há 900 doutores. Não estamos muito
atrás”, afirma. Apesar disso, considera o
número ainda pequeno.
Para Iêda, ainda é um desafio a informação geral a respeito da Fonoaudiologia, de que é possível ter salários

adequados e ocupar espaços importantes. Ela destaca que duas brasileiras são
presidentes de dois dos mais importantes
órgãos internacionais da área, ela na ISA
e Mara Behlau na International Association of Logopedics and Phoniatrics, o que
demonstra o prestígio do País. Por isso, o
International Congress of Audiology vem
para São Paulo em 2010.
No momento atual, um espaço que
necessita da manifestação da categoria é
a Conferência Nacional de Educação, que
visa a discutir soluções para o sistema
educacional brasileiro. Com etapas regio-

Campanha Federal
Aproveitando a data, o Sistema Conselhos fez uma campanha nacional de divulgação da profissão à comunidade que foram divulgados em sites, jornais e revistas, e rádios. As peças da campanha estão disponíveis para download no site do CFFa, gratuitamente,
para qualquer fonoaudiólogo que queira usá-las. São cartazes, um spot de rádio e um vídeo publicitário de 15 segundos. O Conselho
Federal pede apenas para ser informado sobre o uso e a veiculação das peças, por e-mail, no imprensa@fonoaudiologia.org.br.
Veja abaixo, algumas das peças produzidas.

Cartaz

Cartaz

Busdoor

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009

11

nais ocorrendo até o fim de 2009, a conferência deve ter um encontro nacional final
entre 28 de março e 1º de abril de 2010.
Além desse, Leila Nagib aponta outros desafios para os próximos anos, como
a continuidade de questões como residência multiprofissional, saúde escolar,
Ato Médico, novas especialidades, Rol
de Procedimentos dos planos de saúde e
atividades com os Conselhos Regionais.
“Também há temas novos, como saúde
do homem, que têm surgido e entram em
nossa pauta”, diz. O aniversário da profissão mostra que ainda há muito por vir.
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O Dia do Fonoaudiólogo

nas
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regionais

Pelo sexto ano seguido, a 1ª Região
(RJ) realizou a Campanha da Atenção à
Comunicação Humana. Entre 7 e 13 de
dezembro, o Conselho Regional disponibilizou material próprio de apoio, como
folders e publicações, sobre a atuação
fonoaudiológica, e ainda veiculou painéis
e banners em metrôs e ônibus, para divulgar a profissão.

A 2ª Região (SP) teve uma sessão
solene comemorativa ao Dia do Fonoaudiólogo na Assembleia Legislativa do
Município de São Paulo. A cerimônia
ocorreu no próprio dia 9, às 18h30. E no
dia 10 houve uma festa no Bar Restaurante Consagrado, para celebrar a data.
Já a 3ª Região (PR, SC) preparou
eventos para toda a semana. No dia 8
foi realizada uma triagem auditiva no
Hospital Infantil Joana de Gusmão, em
Florianópolis. No dia 9, houve uma confraternização no Manezinho’s Bar, também na capital catarinense. Dia 10 houve

mais uma triagem auditiva, como direito
ao teste da orelhinha e triagem fonoaudiológica na Fundação Catarinense de
Educação Especial (FCEE), em São José
(SC), e triagem auditiva na Policlínica Municipal Florianópolis Centro. Finalizando
a semana, no dia 11 houve um encontro
para discutir ações da categoria, na Câmara Municipal de Florianópolis.
Em Curitiba, no dia 9, profissionais e
estudantes realizaram atendimentos e entregaram doações de itens de higiene pessoal a mais de 90 idosos do Lar Tarumã. Em
Londrina, a Delegacia Regional organizou
um “Plantão no Calçadão” para orientar a
população sobre os problemas do fone de
ouvido, com direito a medição da altura
dos fones de quem quisesse participar.
O CRFa 6ª Região (ES, MG, MS, MT)
disponibilizou 5 mil folders para fonoaudiólogos interessados em divulgar a profissão durante a data. Os temas do material
foram Voz, Disfagia e Saúde da Comunicação Humana. Além disso, houve a palestra Fonoaudiologia ontem e hoje: Lutas
e Avanços, com a presidente do Conselho
Regional Cláudia Maria Basbaum e a fonoaudióloga Celeste Maria Cabral.
Na 7ª Região (RS), a UFCSPA realizou palestra comemorativa em seu
salão nobre, também no dia 9. Foram
abordados a origem da profissão e seu
cenário atual no estado. Houve ainda
uma apresentação artística de surdos
da Escola Concórdia. No dia 10, foi realizado, em Santa Maria, o I Encontro
de Fonoaudiologia do Centro-Oeste
Gaúcho, que teve como tema Políticas
públicas para a Saúde e a inserção da
Fonoaudiologia.
Na 8ª Região o CRFa apoiou eventos realizados em conjunto com outras
instituições, como o Sindicato dos Fonoaudiólogos do Ceará, a Universidade
de Fortaleza (Unifor), a Faculdade de
Tecnologia Intensiva de Fortaleza (Fateci) e o Hospital Valdemar de Alcântara. A Fateci promoveu uma caminhada
na praia e uma série de palestras para
divulgação da profissão.

Espaços de representação do Conselho Federal
Lutando por uma categoria cada vez mais integrada, o CFFa busca participar de
todos os espaços de discussão e deliberação de importância para a Fonoaudiologia.
Veja a lista abaixo.
Conselho Nacional de Saúde (CNS) – um dos espaços mais importantes sobre
políticas nacionais da área. Composto por gestores, usuários e trabalhadores. O
CFFa é um dos representantes dos trabalhadores, ocupando o cargo de primeirosuplente. Das 25 comissões instaladas, participa da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (Conep) e de cinco Comissões Intersetoriais: de Comunicação e Informação
em Saúde (Cicis); Permanente de Saúde do Idoso (Cipsi); Permanente de Deficiência
(Cispd); de Saúde Suplementar (Ciss); Permanente de Saúde Bucal (Cipsb).
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) – instância do CNS. Objetiva examinar aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres humanos, coordenando
a rede de Comitês de Ética em Pesquisa das instituições científicas. Tem caráter consultivo e educativo, recebe denúncias e encaminha sua apuração. Está organizando
sistema de acompanhamento das pesquisas no País.
Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores na Área da Saúde (Fentas) – o CFFa assumiu a Secretaria do fórum em 2008, e a Coordenação Adjunta em
2009. Um dos objetivos principais do Fentas é analisar a pauta das reuniões do CNS.
Fórum dos Conselhos Profissionais das Profissões Regulamentadas (Conselhão) – reúne os Conselhos Federais para debater matérias de interesse comum,
aponta soluções, providências e encaminhamentos, representa os conselhos nos
poderes constituídos, atua na defesa das Diretrizes Curriculares de modo a garantir
excelência na formação profissional
Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS) – criado para discutir e deliberar sobre assuntos das profissões da saúde, constituído pelos Conselhos
Federais da área. O CFFa participa da reunião do fórum e de dois grupos de trabalho:
Saúde Suplementar e Educação.
Fórum Permanente Mercosul para o Trabalho em Saúde – espaço de diálogo
e cooperação entre gestores e trabalhadores da saúde. Visa a construir uma posição
comum do Brasil no que diz respeito aos itens da pauta negociadora da Subcomissão de Desenvolvimento e Exercício Profissional do MS, discutida em debates das
instâncias integrantes do Fórum.
Câmara de Regulação do Trabalho na Área da Saúde – é uma instância permanente de caráter consultivo e natureza colegiada que permitirá ao poder público
reassumir seu papel na regulação do trabalho em saúde, conforme mandamento
constitucional. Promove discussão entre gestores do SUS e representações profissionais com vistas à construção coletiva de respostas para questões relacionadas à
regulação do trabalho em saúde.

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009

13

17º Congresso Brasileiro e

1º Ibero-Americano de Fonoaudiologia

A presidente da SBFa, Fernanda Dreux, fala durante a abertura do 17º Congresso, ao lado da vice-presidente, Ieda Chaves Pacheco Russo (D), e
da presidente do CFFa, Leila Nagib (E)

A

capital baiana recebeu, entre 21
e 24 de outubro, o 17º Congresso
Brasileiro e 1º Ibero-Americano de
Fonoaudiologia, um dos eventos anuais
mais aguardados pela categoria. Houve
participação de profissionais de diversos
países latino-americanos e europeus,
compondo mesas-redondas, palestras,
debates e exposições científicas.
O encontro foi organizado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa).
Para a presidente da entidade, Fernanda
Dreux, a primeira conquista foi o número de participantes. Foram quase 1,6 mil
inscritos, 900 participantes das oficinas,
200 palestrantes nacionais e oito internacionais. “Arriscamos ao repetir o lugar em
um tempo tão curto. O congresso de 2006
também aconteceu em Salvador. Superamos as expectativas, tivemos 70% mais
inscrições que no ano passado”, disse.
Entre os inscritos, havia número significativo de estudantes. Tendo passado
antes apenas por encontros estudantis,
as alunas do 4º semestre da Universida-

14

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009

de Federal da Bahia (UFBA) aproveitaram
a nova experiência. “Foi bom encontrar
autores que estudamos durante o curso.
Tivemos contato com pessoas de outros estados, e pudemos ver que os problemas são
os mesmos”, conta Ana Carolina Gonçalves.
Visando o aperfeiçoamento, Ana Carolina sugeriu melhor distribuição temática da programação científica. Já a colega
Milena Farias sentiu falta de tradução simultânea nos espaços internacionais e de
orientação aos novatos. “Não sabia como
eram as oficinas, deixei para o final. Podia ter participado mais”, disse. Mayara
Souza, da mesma turma, aproveitou para
se concentrar nas preferências da futura
profissão. “Já deu para delinear a Linguagem como uma área de interesse”, disse.
PREMIAÇÃO. A cerimônia de encerramento começou com a então presidente da Comissão de Mérito Fonoaudiológico da SBFa,
Irene Marchesan, apresentando o resultado
da eleição do homenageado do ano. A eleita
foi Maria Cecília Bevilacqua, que concorreu

com Jaime Luiz Zorzi e Cláudia Regina
Furquim de Andrade. O prêmio é dado,
todo ano, a um fonoaudiólogo que tenha
grande importância para a profissão. O
escolhido torna-se também presidente da
comissão durante o ano.
Em seguida, houve premiação dos
trabalhos expostos durante o evento. Dez
títulos receberam o prêmio Excelência em
Fonoaudiologia 2009 e 15 levaram Menção Honrosa. A pesquisadora Glaucya
Madazio foi uma das premiadas. Seu trabalho incluiu oito meses de coleta de gravação de vozes para constituição de um
diagrama de desvio fonatório, mapeando
e quantificando problemas vocais.
Para ela, a premiação incentiva o
rigor metodológico. “Havia concorrido
em outro congresso e não ganhei. Não
esperava ser premiada neste, sabia da
qualidade dos outros. Foi uma surpresa
prazerosa!”, disse.
Confira no site do CFFa a lista completa dos premiados.

Participação internacional mostra
necessidade de intercâmbio
Durante os quatro dias do evento,
houve espaços para debate sobre produção científica e mercado de trabalho na
América Latina e na Península Ibérica,
além de conferências internacionais sobre temas específicos, como Linguagem.
Entre os palestrantes convidados estiveram presentes os chilenos Exequiel
Plaza e Luis Fernando Martinez Jimenez,
as venezuelanas Ana Ilse Arraga Moreno
e Beatriz Valles Gonzalez, a colombiana
Ângela Maria López e a argentina Norma
Pallares de Garcia. De além-mar, vieram
o espanhol Victor Acosta Rodríguez e a
portuguesa Isabel Rodrigues do Amaral.
Todos os visitantes viram como positiva a rede de contatos formada durante
o encontro e destacaram a importância
da cooperação internacional. Além de
sugestões de programas para formação
de especialistas e redes de colaboração
e investigação, Luis Martinez destacou
a comunicação. “É importante que haja
mais difusão. No continente, não sabemos o que nossos vizinhos estão fazendo. Poderia haver uma instituição única
de divulgação”.
A professora da Universidade Estadual Paulista de Marília (Unesp), Simone
Capellini, é exemplo do que isso é possível. Viajando à Espanha constantemente,
desde 2001, para cursos de atualização,
ela conseguiu, neste ano, formalizar parceria entre as Universidades de Valência, Católica de Valência e Unesp para o
desenvolvimento de um protocolo de ortografia para avaliação em conjunto das
populações brasileira e espanhola. “O
Brasil possui um corpo científico consolidado e de qualidade. Cooperação internacional é fundamental, para mim esse
foi o ponto alto do Congresso”, afirmou.

Para a presidente da Associação Colombiana de Audiologia, Angela María
López, seu país tem muitas similaridades com o Brasil. “Somos dois pioneiros,
temos práticas boas e fortes”, disse. Na
Colômbia, Fonoaudiologia e Audiologia
se dividem, e as preocupações recaem
sobre as normas estatais de controle
profissional e os planos de saúde.
Já a presidente da Associação Por-

tuguesa dos Terapeutas da Fala, Isabel
Amaral, falou que os profissionais lusitanos aproximam-se mais dos belgas,
ingleses e holandeses que dos brasileiros. “Não fazemos Audiologia, por
exemplo”, explica. Lá são apenas 600
associados, muito menos que o número
de participantes do Congresso. “Ver o
tamanho da SBFa é um estímulo”, completou.

Palestrantes internacionais da América Latina, Portugal e Espanha assistem à
abertura do evento

Doutora Maria Cecília Bevilacqua participa de mesa internacional durante o 17°
Congresso
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Sala dos Conselhos recebe
diversos debates

O espaço reservado para o Sistema
Conselhos de Fonoaudiologia no 17º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, em
Salvador, foi palco de vários temas de
interesse da categoria. Promoveu o encontro de representantes de conselhos,
sindicatos, associações, Ministério da
Saúde e universidades. Veja como foram
os encontros.
FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL.
Uma conversa sobre a atuação do fonoaudiólogo nas escolas encheu a Sala
dos Conselhos, no Congresso Brasileiro
de Fonoaudiologia de Salvador. O debate foi marcado pela percepção de que a
categoria precisa definir melhor seu papel
no sistema de ensino perante gestores e
comunidades.
A presidente do CRFa 1ª Região,
Cláudia Maria Graça, considerou este
um momento histórico de mudança da
Fonoaudiologia e sugeriu uma análise
ocupacional. “Qual o vínculo que estamos
querendo com a escola?”, perguntou.

A conselheira do CFFa Maria Teresa
Cavalheiro falou sobre as conquistas na
área e a importância de os fonoaudiólogos tomarem iniciativas para inserção no
sistema educacional. “Há fonoaudiólogo
dentro da escola sem saber o que fazer”.
Maria Teresa esclareceu que há pessoas interessadas em rediscutir a Resolução do CFFa nº 309/2005, que dispõe
sobre a atuação do Fonoaudiólogo na
educação, e citou políticas interministeriais de aproximação entre Fonoaudiologia e Educação.
O fonoaudiólogo Jaime Zorzi, de São
Paulo, defendeu a conscientização de
gestores e diretores de escolas. “Eles fazem contas, mas não consideram o gasto
que vão ter com um repetente. Nós, fonoaudiólogos, melhoramos o processo
comunicacional e esse número cai. Podemos mostrar como somos necessários”.
A presidente do CRFa 5ª Região, Almira Souza Resende, falou de conversas
que teve com prefeitos durante visitas iti-

Fonoaudiólogo Jaime Zorzi participa do debate sobre Fonoaudiologia Educacional na Sala dos
Conselhos
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nerantes do conselho. “Em Roraima, perguntamos ao secretário de Educação de
uma cidade quantos professores e alunos
se afastam por distúrbios vocais, falamos
da economia. No ato ele perguntou: ‘De
quantos fonoaudiólogos eu preciso para
cada escola? Vou fazer um edital agora
mesmo’. O secretário de Saúde, médico
do trabalho, não sabia que auxiliávamos
em audição, voz, aleitamento materno.
Também pediu para elaborarmos um
projeto para inserir fonoaudiólogos em
equipes deles” disse, defendendo que a
categoria precisa fazer campanha voltada
aos gestores.
REDE DE CUIDADO EM SAÚDE. No
terceiro dia do 17º Congresso, o Sistema
Conselhos promoveu uma mesa sobre a
participação do fonoaudiólogo na rede
de cuidados em saúde. Mediada pela
conselheira do CFFa Sandra Maria Vieira,
contou com participação da coordenadora da Área Técnica de Saúde da Pessoa
com Deficiência do Ministério da Saúde,
Érika Pisaneschi, e da médica do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (Nasf) Tânia
Palacios.
A conselheira do CFFa Cláudia Taccolini falou de iniciativas em que a Fonoaudiologia está inserida, como os programas
Saúde da Família, Nasf e Saúde na Escola
e mencionou a atuação dos CRFa em fóruns regionais sobre os temas. Também
registrou o interesse e as dúvidas observadas pelos profissionais, bem como sua
atuação em reabilitação, amamentação,
saúde do idoso e saúde mental.
Érika lembrou o reconhecimento da
Fonoaudiologia nos campos de atuação já
conquistados e reforçou o crescimento que
a profissão ainda pode alcançar em outros
espaços. Como gestora, Tânia falou sobre
a importância de o usuário manifestar a
demanda pelo profissional, e de o gestor
de saúde conhecer a atuação deste.

SAÚDE SUPLEMENTAR. A Sala dos
Conselhos no 17º Congresso Brasileiro
de Fonoaudiologia recebeu, na sextafeira (23/10), a mesa Saúde Suplementar: avanços e desafios. O debate teve
coordenação da conselheira do CFFa
Cláudia Taccolini e participação da vice-presidente do CRFa 1ª Região, Nise
Cardoso.
Cláudia falou de espaços nos quais
o CFFa discute os planos, como o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Fórum dos Conselhos Federais de Saúde
(FCFAS) e a Câmara de Saúde Suplementar da ANS, em que participa indiretamente, por meio do FCFAS.
A conselheira historiou as solicitações encaminhadas à ANS para tratar
de questões como a inclusão de procedimentos listados na Classificação Brasileira de Procedimentos, editada pelo CFFa,
e a ampliação do número de sessões
fonoaudiológicas cobertas pelas operadoras, atualmente apenas seis por ano.
A Consulta Pública sobre o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde,
feita pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), também foi discutida. Aberta até 30 de outubro, a consulta
foi o mecanismo usado para ouvir população e trabalhadores da área a respeito
dos atendimentos oferecidos pelos planos de saúde.

De E para D, conselheira Sandra Vieira, médica Tânia Palacios, Erika Pisaneschi e conselheira
Cláudia Taccolini

Stand dos Conselhos Regionais e Federal fica cheio durante os intervalos do evento. Participantes tiveram contato com material e orientações do Sistema Conselhos

Órgãos de classe fortalecem

Fonoaudiologia
Reunidos durante o 17º Congresso
de Fonoaudiologia, sindicatos e conselhos de todo o país discutiram a importância da participação individual para o
fortalecimento da profissão. A reunião
ocorreu na Sala dos Conselhos.
A presidente do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Rio de Janeiro (Sinferj),
Sheila Marino, levou dados que chamam
a atenção. Segundo ela, os sindicatos de
São Paulo e da Baixada Santista estão

ambos desativados, deixando 10.842 fonoaudiólogos desassistidos.
Sheila explicou que nos estados onde
o número de associados é pequeno fica
difícil dar um bom suporte. “Poderíamos
oferecer bolsas de estudo, estender a assistência jurídica, mas não conseguimos.
A consciência do profissional reflete nas
ações do sindicato, ele é o responsável
pelas vitórias”, disse. Ela citou ainda o
problema das cooperativas de saúde no

estado, que em geral não assinam carteira, não respeitam acordos coletivos nem
contemplam outros direitos trabalhistas,
precarizando o trabalho.
Uma das preocupações levantadas
foi a falta de clareza com que alguns fonoaudiólogos veem cada organismo. “Muita
gente confunde. Os sindicatos têm o papel principal na reivindicação de melhores
salários, direitos, condições e campo de
trabalho”, disse a presidente do SindicaJornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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Entenda as diferenças entre entidades
Conselhos Regionais e Federal

Sindicatos

Atribuições: fiscalização do exercício profissional.
Publicam normas para o controle e uniformização
da atividade, realizam exames para títulos de especialização, além de outras medidas.
Reconhecimento legal: a partir da regulamentação
da Fonoaudiologia com a Lei n° 6.965 em 1981
foram criados também os Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia. Hoje são oito Regionais
distribuídos pelo país.
Filiação: obrigatória, mediante contribuição anual.

Atribuições: defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Participam das
mesas de negociação e Acordos Coletivos com representantes do setor empregador e de colegiados de órgãos públicos onde sejam discutidos interesses
da categoria.
Reconhecimento legal: o Artigo 8º da Constituição Federal de 1988 torna livre
a associação profissional ou sindical a todos os trabalhadores. É permitido
apenas um sindicato por categoria em uma mesma região.
Filiação: facultativa, mediante contribuição geralmente anual. Há também
uma contribuição compulsória aplicada a todos, que não garante filiação.

to dos Fonoaudiólogos do Ceará (Sindfono CE), Danielle Levy, lembrando que a
função dos conselhos é organizar, fiscalizar e controlar o exercício profissional
para que não haja abusos, além de ter
outra representatividade perante as instituições oficiais de governo.
Uma iniciativa cearense aplaudida
durante a mesa foi a de listar valores
regionais na Classificação Brasileira de
Procedimentos, publicada recentemente
pelo CFFa. A tarefa é dificultada pela
pluralidade de situações envolvidas. Danielle exemplificou os problemas do estado com os pregões de serviços feitos
por empresas. “Há exames de audiologia
contratados por R$ 1,00 cada, é um absurdo”, afirmou. Ela contrapôs o caso ao
fato de o Ceará ter o maior piso salarial
da categoria, de R$ 1 mil por 20 horas.
A representante do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais (Sinfemg),
Fernanda Braga, disse que a boa relação
com o Conselho Regional facilita a inserção entre os profissionais. “A finalidade,
Fonoaudiologia, é a mesma”, afirmou.
Há também parcerias com outros sindicatos para realização de cursos. “Temos
de buscar isso com Conselhos e outros
estados. Apesar da desinformação entre
os não associados, já há uma nova mentalidade”.
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APROXIMAÇÃO. Como estratégia para
buscar mais associados, cada organização
trabalha de forma diferente. No Ceará,
membros do sindicato visitam cursos de
graduação para buscar os profissionais
ainda durante a formação. “Oferecemos
vantagens, realizamos ações comemorativas”, explicou Danielle. Mesmo assim, ela
considera pouco que apenas cerca de 39%
dos fonoaudiólogos no estado sejam sindicalizados, e menos de um terço destes
mantenha-se em dia com o sindicato.
No Rio de Janeiro a organização promove anualmente um seminário de qualificação que premia os cinco melhores
graduandos de cada Instituição de Ensino
Superior baseada no rendimento acadêmico, e oferece a primeira anuidade grátis.
“Também visitamos universidades e procuramos mostrar a importância da participação dos profissionais nos Conselhos de
Saúde”, disse Sheila Marino.
Em Minas, o Sinforma, boletim eletrônico do sindicato, é impresso e distribuído
junto com o Jornal do Conselho. O espaço
físico do Sinfemg recebe debates e palestras de formação profissional e política. Os
sindicalizados têm descontos em cursos
e advogado trabalhista. Fernanda faz um
apelo: “O foco da gestão atual é a realidade do fonoaudiólogo. É ele quem tem de
mostrar esta realidade para nós. Ainda não
chegou onde queremos”, afirmou.

Aniversário de 21
anos do SUS ganha
espaço no congresso
Lembrando a comemoração dos 21
anos de criação do Sistema Único de
Saúde (SUS), o Congresso Brasileiro de
Fonoaudiologia teve uma mesa com a
presença de Jairnilson Paim, especialista
na área de saúde pública no Brasil.
O SUS foi criado pela Constituição
Federal de 1988 para atender toda a população, independentemente de a pessoa
ser ou não contribuinte do sistema. Seu
antecessor, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(Inamps), era restrito aos contribuintes da
Previdência Social. O SUS inclui centros e
postos de saúde, hospitais, laboratórios,
bancos de sangue e fundações e institutos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Vital Brazil.
Poucos sabem, mas também fazem
parte do SUS as Agências de Vigilância
Sanitária, Epidemiológica e Ambiental.
“Quem diz que não usa o SUS está muito
enganado”, disse Jairnilson. Ele apresentou dados como a redução da mortalidade
infantil em 20% desde a criação do Programa Saúde da Família, além de outras

conquistas conseguidas com orçamento de apenas 7,4% do PIB brasileiro em
2008, o que dá U$ 271 per capita ou R$
1,41 por pessoa por dia. “Em outros países latino-americanos gasta-se o dobro.
Na Europa ou no Japão são dez vezes
mais”, afirmou.
Jairnilson destacou avanços como o
aumento do controle de doenças transmissíveis e crônicas, a universalidade
do atendimento, a redução de barreiras
burocráticas e econômicas, a maior consciência da população do direito que tem à
saúde e a participação popular por meio
dos conselhos. Entre os problemas, falou
sobre a forma atual de financiamento,
as carreiras profissionais e a vinculação
político-partidária na gestão do SUS.
Jairnilson falou ainda da escassa
regulação dos planos privados de saúde,
dos usuários que, quando não conseguem
atendimento particular, vão ao SUS e furam fila quando podem, do contrassenso
em se destinar 49% da verba pública ao
SUS e 51% aos atendimentos particulares
e da Lei nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que limita a contratação
de pessoal. “Nenhum governo nunca cumpriu a Constituição. Se cumprissem, teríamos hoje R$120 bilhões em vez de R$ 50
bilhões, só de verba federal” afirmou.
Um ponto polêmico da mesa foi a defesa das Fundações Estatais de Saúde como
modelo de gestão do SUS. Jairnilson falou
que elas acabaram se aproximando da
administração direta, e teriam vantagens,
como não ter de obedecer à LRF. “Os funcionários passam a receber mais, há mais
contratações”, disse.
Os defensores da ideia dizem que
ela evita a privatização que ocorre hoje
por meio de fundações e terceirizações.
Quem é contra afirma que ela vai rumo
à privatização, no mesmo caminho das
fundações públicas de direito privado.
Enquanto o debate necessário acontece,
Jairnilson afirma: “O SUS só pode melhorar com apoio da população, e as pessoas
estão cobrando mais seu direito”.

Para conhecer melhor o SUS
Leis:
Constituição Federal de 1988, artigos nº 196 a 200 – Da Saúde.
Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/1990 – sobre condições para promoção, proteção
e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
Sites:
Ministério da Saúde: www.saude.gov.br.
Rede de Escolas Técnicas do SUS: www.retsus.epsjv.fiocruz.br.
Conselho Nacional de Saúde: conselho.saude.gov.br.

Formação em Fonoaudiologia é
debatida no congresso
O debate em torno do currículo e das “Políticas e movimentos para mudança
práticas dos cursos de Fonoaudiologia na formação em fonoaudiologia”, coordefoi um dos destaques do congresso, com nada pela Fga M. Cecilia Bonini Trenche,
apresentação de palestrantes de diversas que contou com a participação da fonoinstituições . Logo no primeiro dia (21), a audióloga e representante da Secretaria
Comissão Permanente de Ensino da SBFa de Gestão do Trabalho e da Educação na
(CPE) promoveu uma reunião com o CFFa, Saúde (SGTES) do Ministério da Saúde
diretores e professores de cursos superio- (MS), Edinalva Nascimento, a professora
res para tratar das normativas ministeriais da Unesp de Marília, Luciana Sebastião,
sobre Carga Horária Mínima (CHM), da Re- e a representante da Escola Nacional de
solução do CNE nº 4, de 6 de abril de 2009, Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, a
e a Lei do Estágio, nº 11.788/2008.
enfermeira Milta Torres.
Uma das questões discutidas foi a
Milta Torres promoveu uma reflexão
necessidade de ampliar, na graduação, sobre o objetivo das mudanças na formaos estágios obrigatórios no Sistema Úni- ção, de um lado, focadas na grade currico de Saúde (SUS). Foi destacado que cular ou de outro, como parte do projeto da
faltam fonoaudiólogos suficientes no reforma sanitária brasileira.
SUS para acompanhar estagiários de Fo“Toda mudança tem de ser viabilizadonoaudiologia. Entretanto, “não podemos ra do direito à saúde, e cada conquista tem
esperar, que o profissional esteja na rede de ser muito celebrada”, disse Milta.
pública para iniciar
a formação, pois
isso levaria muito tempo”, disse
a conselheira do
CFFa Maria Teresa
Cavalheiro. Participaram também
dessa reunião a
presidente do Conselho, Leila Nagib,
e a representante
da CPE, Carla Gentile Matas.
No dia 23,
A enfermeira Milta Torres incentiva a integração da reforma curricular a outras políticas de saúde durante palestra
foi a vez da mesa
Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009
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Debate sobre novas especialidades
agita o 17º Congresso
No espaço reservado para a apresentação das novas especialidades propostas pelo Sistema dos Conselhos de
Fonoaudiologia houve grande participação. A presidente do CFFa, Leila Nagib,
fez uma retrospectiva da discussão desde
gestões anteriores do conselho e mediou
o debate. Explicou, ainda, como participar
da Consulta Pública das Especialidades,
que ficou disponível no site do CFFa até o
dia 15 de novembro.
A presidente do CRFa 1ª Região, Cláudia Maria de Lima Graça, falou sobre o
funcionamento da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), mecanismo utilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para oficializar as áreas de
atuação de cada categoria profissional.
“As novas especialidades vão constar
nesse cadastro, precisamos construir isso
coletivamente”, disse.
O conselheiro do CFFa Charleston
Palmeira mostrou a proposta da especialidade Fonoaudiologia do Trabalho, e
a presidente Leila Nagib falou sobre a
Fonoaudiologia da Fluência, explicitando
campo de trabalho, função do fonoaudiólogo e procedimentos das áreas.
A vice-presidente do CRFa 6ª Região,
Carla Girodo, apresentou a especialidade
de Disfagia e citou reuniões com profissionais de Motricidade Orofacial favoráveis à divisão. Para ela, está cumprida a
exigência de que a área candidata tenha
acúmulo de conhecimentos em um setor
específico não abarcado por outras especialidades, já que existem mais de 40 mil
trabalhos acadêmicos brasileiros com a
palavra Disfagia no título ou no resumo.
QUESTÕES. Com o microfone aberto,
posicionamentos contrários e opiniões
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Fonoaudiólogos participam do

Pró-Saúde e PET Saúde
O Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde
(Pró-Saúde) foi amplamente discutido
com a representante do Ministério da
Saúde, Edinalva Nascimento, durante o
Congresso. Ela apresentou um gráfico
mostrando que 16 dos projetos selecionados em 2009 envolvem Fonoaudiologia, número próximo aos 13 do Serviço
Social, e aos 19, da Educação Física. No
topo, estão as três habilitações priorizadas no primeiro edital do programa:
Odontologia, com 45; Medicina, com 57;
e Enfermagem, com 70.
Edinalva explicou que todos os projetos apresentados que contavam com
participação de fonoaudiólogos foram
selecionados.
Ela aproveitou o debate para informar que, no dia 17 de setembro, foi

lançado um edital de uma das principais
estratégias do Pró-Saúde, o Programa
de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET Saúde), e que as inscrições para novas iniciativas para o biênio 2010/2011
estão abertas até o dia 15 de janeiro.
Podem participar Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas ou privadas sem
fins lucrativos, que tenham parcerias
com Secretarias Municipais de Saúde.
O Pró-Saúde surgiu em 2005, com a
intenção de mudar o foco da formação
profissional, geralmente centrada na
doença, para uma perspectiva voltada
ao desenvolvimento social de maneira
integral. Ele oferece recursos financeiros
de até três anos aos projetos candidatos
que mostrem capacidade de transformação do modelo de formação por meio de
articulações entre IES e serviços públi-

cos de saúde. Seus três eixos principais
são: orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica.
O PET Saúde, braço do Pró-Saúde,
contempla ações de atenção básica de
acordo com as necessidades do SUS e
oferece bolsas para ações que visam
à educação pelo trabalho, com a integração ensino-serviço-comunidade. As
equipes são formadas por um tutor acadêmico, seis preceptores (profissionais
dos serviços de saúde) e 30 estudantes.
Em 2009, foram escolhidos 306 grupos,
totalizando 5.814 bolsistas e 5.508 não
bolsistas.
Para conhecer mais os programas,
visite www.prosaude.org e www.saude.
gov.br/sgtes/petsaude.

A presidente do CRFa 1, Cláudia Maria Graça, introduz o debate sobre novas especialidades
e explica os critérios utilizados para os títulos sugeridos

favoráveis às novas especialidades se
confrontaram. O primeiro questionamento
foi feito pela fonoaudióloga Michelly Andrade, professora da Unicentro (PR). Ela
considerou a discussão necessária, mas
fora de tempo.
Para a professora, é preciso discutir
antes um norte para o que é esperado
da graduação do fonoaudiólogo. “A partir
daí, os alunos poderão escolher suas especializações baseados em necessidades
e demandas sociais, não no que está na
moda ou é favorecido pelo mercado”, disse. Michelly sugeriu que o debate seja recolocado em espaços acadêmicos e profissionais antes de uma decisão baseada
apenas na Consulta Pública na internet.
A professora Maria Inês Gonçalves,
da Unifesp, que atua em Voz e em Disfagia, se manifestou favorável às novas
especialidades, desde que sirvam como

afirmação do trabalho do fonoaudiólogo,
e não criem apenas divisões internas.
“Não há na lei obrigatoriedade do título
de especialista para atuar em qualquer
área, mas as novas denominações devem
‘demarcar território’ para o fonoaudiólogo
perante outros profissionais, fortalecendo
a profissão”, disse.
Na mesma linha, os representantes
dos conselhos esclareceram que a intenção não é limitar a atuação. “Vamos garantir reserva de mercado”, disse Cláudia
Maria Graça, chamando a atenção para o
efeito da decisão nas políticas públicas.
“Como gestor, posso precisar localizar um
profissional de uma área específica, e os
títulos das especialidades vão ajudar”.
Acompanhe o andamento do debate
sobre as novas especialidades em seu
conselho regional. Para ver como funciona a CBO, acesse www.mtecbo.gov.br.
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Vigie sua autoestima

você também

22

Jornal do CFFa – outubro-dezembro/2009

“O primeiro passo é se perguntar ‘o que
eu sou mesmo se não tiver nada?’ O processo de autoconhecimento vai apontar
pontos fortes e fracos”, explica a atual
escritora, que agora vai investir no projeto e já planeja publicar um livro quando a
experiência completar um ano.
O segundo passo para o resgate ou
fortalecimento da autoestima é monitorar os pensamentos negativos. “Se você
chega no trabalho e só pensa no aumento
que não ganhou, na colega fofoqueira ou
no chefe que não reconhece seu trabalho
fica difícil ter motivação para desempenhar melhor suas funções e iniciar um
ciclo virtuoso”, aponta Gisela. “Muitas
vezes nosso pessimismo nos atrapalha
muito, vemos críticas negativas onde
elas não existem”, completa.
E depois que avaliamos nossa vida e
nos damos conta de nossos pensamentos
improdutivos, o que fazer? De acordo com
Gisela, a terceira etapa é a ação. Se você
chegou nesse patamar, já deve saber o
que realmente quer da vida, o que vai fazer você feliz. Então, basta dar o primeiro
passo nessa direção. “É claro que não é
tão fácil. É preciso saber que nada
acontece de um dia para o outro,
que mudanças levam tempo.
Mas com determinação todo
mundo pode chegar aonde
quer”, afirma ela.
Com 44 anos, Gisela
conta que sabe muito
bem o que é ter uma
autoestima oscilante.
Por não ter formação
universitária, tinha vergonha de mandar currículos para empresas, o que
afetava muito a imagem
que tinha de si mesma.
Mas não se deixou

abater e contratou a psicóloga norteamericana Sulkie Miller, especialista em
coaching e reposicionamento profissional
para animar a própria carreira. “Ela reestruturou meu currículo dando ênfase às
minhas experiências profissionais e de
vida, coisa que eu tenho de sobra. Ficou
bem rico e representativo do que eu sou
capaz”, orgulha-se.

Trajetória
As reuniões com as amigas no
prédio onde morava se estenderam
por dois anos, mas pararam. Em
2006, as Vigilantes da Autoestima
conseguiram espaço em uma revista
feminina e em cada encontro era discutido um tema, com o suporte de um
especialista. O projeto com a publicação acabou, mas em abril de 2009,
Gisela resolveu retomar a iniciativa
utilizando o meio mais democrático
de comunicação, a internet.
No blog, a escritora classifica seu
desempenho diário usando símbolos
adaptados por ela e pela psicóloga
Neiva Bohnenberger da história Os
Três Porquinhos. Lobo Mau Interno
significa aquele instinto sabotador
que muitas vezes toma conta da gente sem percebermos. Casinha de Palha, Casinha de Madeira e Casinha de
Tijolo são referências à força e resistência de seu amor próprio, medidas
de acordo o que ela percebeu de bom
no período.
Serviço
http://vigilantesdaautoestima.zip.net

Rosa Maria Ramos
“

T

professora e fonoaudióloga

enho muito orgulho de ser fonoaudióloga”, é assim que Rosa
Maria Ramos, 61 anos, define o
significado da profissão na vida dela. Essa carioca com 36 anos de profissão e formada em
Logopedia (atualmente denominada de Fonoaudiologia) pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro se interessou pelo ofício em 1970,
quando fez vestibular.
Ela entrou na profissão por acaso. Iniciou
sua carreira profissional aos 22 anos, como
professora primária da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro. Rosa Maria queria
fazer Logopedia apenas para adquirir novos
conhecimentos e melhorar sua atuação como
professora primária, porém, durante o curso,
seu pensamento mudou. “Magistério era
a minha paixão, no entanto, no decorrer do
curso, identifiquei-me com as questões fonoaudiológicas”.
Seu primeiro emprego na nova profissão
foi como logopedista assistente da Divisão
de Logopedia da Escola de Aperfeiçoamento
da Associação Brasileira de Odontologia do
Rio de Janeiro (Aborj), aceitando o convite de
Amarli Vieira Rodrigues – logopedista e fundadora da Divisão.
O segundo passo profissional foi dado na
Secretaria de Saúde. Rosa Maria exerceu
as funções de fonoaudióloga clínica e coordenadora da Unidade de Fonoaudiologia e
também trabalhou na chefia da Coordenadoria de Apoio Técnico de Fonoaudiologia.
Desenvolveu projetos, como o de prevenção
fonoaudiológica, nos Programas de Saúde
Materno-Infantil e Atendimento ao Adulto.
Projetos pioneiros na Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro.
Mesmo atuando como fonoaudióloga, Rosa
Maria nunca se esqueceu de sua primeira
paixão. Voltou a atuar como professora, entretanto, agora, na função de docente em
cursos de graduação e pós-graduação em
Fonoaudiologia e Odontologia. “Em 1975

comecei como professora titular do Curso
de Fonoaudiologia da Universidade Estácio
de Sá. No mesmo ano iniciei o exercício profissional em consultório particular. Atuo até
hoje nos dois lugares”, afirma Rosa Maria
para depois dar detalhes de sua especialização profissional. “No início da profissão tive
a possibilidade de atuar como generalista e
me identifiquei com todos os distúrbios que
atendi. Entretanto, acredito que uma série de
fatores, relacionados com o próprio mercado
de trabalho, contribuiu para a minha opção
pela Motricidade Orofacial.” conclui.
Em 1983, se pós-graduou em Fonoaudiologia Geral pelas Faculdades Integradas Estácio de Sá. Especializou-se em Perturbações
da Comunicação Humana quando se formou
doutora, na Argentina, em 1991, pela Universidad del Museo Social Argentino.
Para ela, os momentos marcantes se notabilizaram de diversas maneiras. Desde a alta

de um paciente ao crescimento profissional de um
aluno foram
“momentos
ímpares” na
vida de Rosa
Maria Ramos.
Ela também
cita a vivência
da evolução da profissão como um de seus
melhores momentos na carreira profissional.
Por fim, declara que não seria nada sem
o apoio de sua família. “Meus pais tinham
como objetivo principal a formação pessoal
e acadêmica dos filhos. A conversa ao redor
da mesa durante as refeições era prazerosa. O apoio familiar sempre foi total a meu
exercício profissional.” finaliza a professora e
fonoaudióloga Rosa Maria Ramos.

Arquivo pessoal

N

o ano 2000, Gisela Rao e as amigas do prédio começaram a se
reunir para ajudar uma colega
com problemas amorosos. Era o embrião
do atual sucesso da internet Vigilantes
da Autoestima, blog onde Gisela escreve
diariamente desde o dia 26 de abril. Com
textos divertidos e muita sinceridade, a
ex-publicitária analisa seu cotidiano para
mostrar para si mesma todas as coisas
legais que faz e também as atitudes de
autossabotagem situações que antes
passavam despercebidas.
Esse exercício de observação das
próprias atitudes é fundamental para
detectar os pontos sobre os quais é
preciso manter atenção constante, seja
para manter hábitos saudáveis, seja para
evitar comportamentos autodestrutivos.

Homenagem

na prateleira

Voz do Leitor
Parabéns
Achei louvável a iniciativa de divulgar o trabalho desenvolvido na atenção básica no estado do Ceará. Atuo no Maranhão, mas
minha formação foi em Fortaleza. Desenvolvi, inclusive, o trabalho de conclusão de curso com tema relacionado à inserção do fonoaudiólogo na saúde coletiva e conheço a luta de alguns fonoaudiólogos citados na matéria. Considero de extrema importância mostrar o quanto essa área tem crescido em nossa profissão e senti muito orgulho ao ver meus colegas representando essa conquista.
Parabéns!!!
Fonoaudióloga Emília Lopes Silva
Imperatriz (MA)

Atenção Básica Cearense
Parabenizo o CFFa pela reportagem Empenho na atenção básica cearense. Mostra que, independentemente das linhas imaginárias que separam os estados, existem fonoaudiólogos empenhados na transformação e na qualidade dos atendimentos em
Fonoaudiologia. Sempre que acompanho essas reportagens sinto que escolhi a profissão ideal, que satisfaz meu ego e, acompanhado disso, meu lado profissional.
Gostaria que o CFFa publicasse um calendário anual das doenças e patologias que o profissional fonoaudiólogo acompanha.
Um grande abraço,
Fonoaudióloga Ayrlla Teixeira Rocha
Catanhede (MA)

Agenda
25º EIA e 30º ICA 2010
Período: 28/3 a 1º/4/2010
Local: Centro de Convenções Frei Caneca,
São Paulo
Informações: www.ica2010.com.br
A Academia Brasileira de Audiologia (ABA)
e a International Society of Audiology (ISA)
promovem, no período de 28 de março a 1º
de abril de 2010, o 25º Encontro Internacional
de Audiologia – 25º EIA e o XXX International
Congress of Audiology (ICA 2010).
Speech Prosody 2010
Período: 11 a 14/11/2009
Local: Anhembi – São Paulo
Informações: www.cbmi.com.br/ silvia@
adapt.com.br
O Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva é o maior congresso da especialidade da
América Latina, com trabalhos multiprofissionais direcionados aos médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e outras especialidades.

28th International IALP Congress
Período: 22 a 26/8/2010
Local: Atenas (Grécia) no International
Conference Centre
Informações: www.ialpathens2010.gr /
e-mail: info@ialpathens2010.gr

A Fonoaudiologia que rejuvenesce
De Magda Zorzella
Edição/ano: 1ª/2010
Páginas: 212
Editora: Livro Pronto
Acabamento: Brochura

Fonoaudiologia e Estética da
Face é uma área criada pela autora dentro da Motricidade Orofacial. Tem o princípio de reequilibrar a musculatura da
face por meio de exercícios de finalidades funcionais,
como mastigação, deglutição, respiração, fala e expressão facial.
De acordo com a autora, o efeito é a suavização das
rugas de expressão e o rejuvenescimento da face por
meio de um método natural e não invasivo, como as badaladas cirurgias. O paciente aprende ainda maneiras
de se cuidar e de melhorar sua qualidade de vida, já
que o tratamento exercita funções vitais que também
envelhecem com o tempo.

Autocuidado para
pessoas com gagueira
De Malcolm Fraser
Edição/ano: 1ª/2008
Páginas: 178
Editora: Eduneb, Salvador
Acabamento: Virtual, extensão
PDF
Outubro é o mês em que se
comemora o Dia Internacional de
Atenção à Gagueira. Lembrando a data, oficialmente dia
22, o Instituto Brasileiro de Fluência (IBF) disponibiliza o
livro on-line Autocuidado para pessoas com gagueira, que
pode ser baixado gratuitamente pelo link www.gagueira.
org.br/livro_autocuidado_gagueira.shtml.
O texto é uma tradução feita pela fonoaudióloga Rina
Tereza D’Ângelo Nunes, com o apoio do IBF, a partir da obra
Self-Therapy for the stutterer, da Stuttering Foundation of
America. O original em inglês pode ser baixado também
gratuitamente no endereço www.stutteringhelp.org/default.aspx?tabindex=759&tabid=772.

Diagnóstico por Imagem em
Fonoaudiologia
De Carla M. S. Faedda
Edição/ano: 1ª/2009
Páginas: 83
Editora: Revinter
Acabamento: Brochura

A Fonoaudiologia está expandindo seu campo de atuação como
ciência. Como tal, beneficia-se dos rápidos avanços tecnológicos tanto quanto outras ciências da saúde. A autora fala de exames que auxiliam a escolha do tratamento
fonoaudiológico, mesmo sendo prerrogativa do médico
solicitá-los.
O fonoaudiólogo hoje ocupa diversos espaços, como
clínicas de neurologia, otorrinolaringologia, cirurgia de
cabeça e pescoço, neonatologia e gerontologia. O conhecimento passado pelo livro é ideal para o profissional se
adequar a essas áreas. Pensando em melhorar a qualidade de vida da população, a preocupação da obra é levar
o fonoaudiólogo à excelência diagnóstica para o processo
terapêutico ser bem-sucedido.

Identidade e surdez

De Marília da Piedade Marinho Silva
Edição/ano: 1ª/2009
Páginas: 144
Editora: Plexus
Acabamento: Brochura

O livro descreve como uma professora portadora de surdez profunda e falante de português se constrói como interlocutora
de alunos ouvintes na pós-alfabetização. Usando referenciais de diferentes disciplinas, a autora constrói um estudo
multidisciplinar sociocultural.
Marília da Piedade é graduada em Pedagogia – Orientação e Inspeção Escolar, e em Pedagogia – Supervisão e
Administração Escolar. Mestre em Educação e doutora em
Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atuando há mais de duas décadas nas
áreas de educação especial e formação de docentes, é professora doutora do Centro Universitário Uni-BH.
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Balanço do ano
Conselho Federal de Fonoaudiologia
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (em reais)
ATIVO

2008

2007

PASSIVO

2008

2007

ATIVO FINANCEIRO

1.612.850,37

1.200.694,70

PASSIVO FINANCEIRO

255.895,67

15.479,73

DISPONÍVEL

1.466.936,73

1.055.709,23

Restos a Pagar

231.553,06

Bancos c/ movimento/arrecadação

99.329,08

67.560,62

Consignações

24.342,61

Bancos c/ Aplic. Financeiras

1.367.607,65

988.148,61

Credores da Entidade

REALIZÁVEL

144.409,34

144.985,47

Diversos Responsáveis

21.413,32

21.413,32

Devedores da Entidade

19.198,58

19.774,71

Entidades Públicas Devedoras

103.797,44

103.797,44

ATIVO PERMANENTE

822.801,66

610.415,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.795.630,74

2.179.756,36

BENS PATRIMONIAIS

589.391,94

377.006,05

Patrimônio (Ativo Real Líquido)

1.795.630,74

2.179.756,36

Bens Móveis

109.542,33

127.006,04

Bens Imóveis

479.849,61

250.000,01

CRÉDITOS

233.409,72

233.409,72

Dívida Ativa

224.337,40

224.337,40

Outros Créditos

9.072,32

9.072,32

TOTAL GERAL DO ATIVO

2.435.652,03

1.811.110,47

TOTAL GERAL DO PASSIVO

2.435.652,03

1.811.110,47

10.494,10
4.985,63

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (em reais)
ATIVO

2008

2007

PASSIVO

2008

2007

RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA

1.924.193,79

1.739.903,32

RESULT. EXEC. ORÇAMENTÁRIA

1.718.966,83

1.490.812,93

Receitas Correntes

1.890.587,43

1.714.797,05

Despesas Correntes

1.685.360,47

1.464.020,68

24.976,27

Despesas de Capital

33.606,36

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

33.606,36

130,00

MUTAÇÕES PATRIMONAIS

INDEP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA

493.001,67

Receitas de Capital

TOTAIS

2.417.195,46

1.739.903,32

130,00
26.662,25

INDEP. EXEC. ORÇAMENTÁRIA

314.103,01

223.724,64

Superávit do Exercício

384.125,62

25.365,75

TOTAIS

2.417.195,46

1.739.903,32

BALANÇO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 (em reais)
RECEITAS

2008

2007

ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS

2008

2007

ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes

1.890.587,43

Receitas de Capital

1.714.797,05

Despesas Correntes

1.685.360,47

1.464.020,68

24.976,27

Despesas de Capital

33.606,36

130,00

EXTRAORÇAMENTÁRIA

601.173,29

360.190,15

EXTRAORÇAMENTÁRIA

361.566,39

419.699,78

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR

1.055.709,23

839.596,22

SALDOS PARA O EXERC. SEGUINTE

1.466.936,73

1.055.709,23

Bancos c/ Movimento

22.435,66

44.082,03

Bancos c/ Movimento

33.717,96

22.435,66

Bancos c/ Arrrecadação

45.124,96

28.415,50

Bancos c/ Arrrecadação

65.611,12

45.124,96

Bancos c/ Vinc. Aplic. Financeiras

988.148,61

767.098,69

Bancos c/ Vinc. Aplic. Financeiras

1.034.837,33

988.148,61

TOTAIS

3.547.469,95

2.939.559,69

TOTAIS

3.547.469,95

2.939.559,69

Sandra Maria Vieira Tristão de Almeida
Presidente do CFFa
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