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O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) publicou nova Resolução, no final de
agosto, que regulamenta a Telefonoaudiologia em todo o país. A Resolução CFFa nº
580/2020 regulamenta a Telefonoaudiologia como o exercício da profissão mediado por
tecnologias da informação e comunicação (TICs), para fins de promoção de saúde, do
aperfeiçoamento da fala e da voz, assim como para prevenção, identificação, avaliação,
diagnóstico e intervenção dos distúrbios da comunicação humana, equilíbrio e funções
orofaciais. A medida prevê que os fonoaudiólogos que façam uso da Telefonoaudiologia
em suas atividades devem enviar até 23 de novembro de 2020 (90 dias a partir da
publicação da normativa) uma declaração autoreferida ao Conselho Regional de sua
jurisdição, informando que tem experiência em Telefonoaudiologia. No documento, o
profissional tem a liberdade de declarar o que julgar mais conveniente, informando sobre
sua experiência na área. O CREFONO1 sugere um texto básico de autodeclaração aos
fonoaudiólogos que estão obrigados a enviar o documento. Acesse aqui. Saiba mais.

Fono 2020 ainda recebe inscrições para
grupos de pesquisa
As inscrições para líderes de grupos de pesquisa apresentarem propostas de
projetos em todas as áreas da Fonoaudiologia no Fono 2020 (XXVIII Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia) foram prorrogadas até 15 de setembro. Também são
aceitas inscrições para apresentação de pesquisas em desenvolvimento ou dos
resultados das já finalizadas. Já para as apresentações de trabalhos e highlights já
aprovados, as orientações e download do template já estão disponíveis. Todas as
exposições serão em formato on-line. Trabalhos que concorrem ou não à prêmio,
devem ser enviados previamente, via sistema de inscrições, também até 15 de
setembro, até às 18h. Para highlights, o apresentador deverá realizar o
compartilhamento da apresentação apenas no dia do evento, ao vivo, sem envio
prévio via sistema. Saiba mais.

Políticas públicas em DVRT
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) comunicou à classe fonoaudiológica
de todo o país, no final de julho, a inclusão do Distúrbio de Voz Relacionado ao
Trabalho (DVRT) na atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho do
Ministério da Saúde (MS), anunciada em 30 de julho, em sessão do Ministério. As
fonoaudiólogas Márcia Soalheiro (CRFa 1-4685) e Fernanda Torres (CRFa 1-9580)
relembraram o trabalho pioneiro desenvolvido no Rio de Janeiro para que a disfonia
relacionada ao trabalho fosse incluída no Sinan Net (Sistema de Informação de
Agravos de Notificação) como de interesse estadual. E Márcia Soalheiro reforça que
é imprescindível o engajamento dos fonoaudiólogos nesse processo, já que a partir
de 31 de julho deste ano, todos os profissionais possuem instrumentos para a coleta
de dados no SINAN. "É preciso haver engajamento para quantificar, qualificar e evitar
a subnotificação do agravo. Precisamos de dados oficiais para o desenvolvimento de
políticas públicas adequadas. O DVRT é um problema de saúde ainda pouco visível
e as ações de prevenção e promoção de saúde vocal ainda são incipientes”, defende
ela. Saiba mais.

Nota pública do FCFAS ao Ministério da
Educação pela qualidade na formação
profissional
Uma nota pública elaborada pela Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos
Federais da Área da Saúde (FCFAS) e encaminhada ao Ministério da Educação
reforça a defesa pela qualidade da assistência de saúde prestada à população. O
documento, assinado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), contesta o
Parecer CNE/CES Nº 209/2020, que tenta desqualificar o importante papel
desempenhado pelos conselhos de fiscalização profissional. A nota também ressalta
a necessidade da retomada do convênio entre a Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/Ministério da Educação) e os conselhos
profissionais da área da Saúde. Segundo o documento, esse ato é capaz de
contribuir no fluxo regulatório dos cursos de graduação, que abrange autorização,
credenciamento e recredenciamento. Saiba mais.

A Portaria Nº 021/2020, do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª Região,
estabelece a volta dos funcionários em home office ao trabalho presencial. E, para
favorecer menor circulação de pessoas nos dias em que o CRFa 1ª Região estará
com maior número de funcionários em atividade, os atendimentos presenciais
continuam acontecendo em setembro, com agendamento prévio pelo site do
CREFONO1, apenas nas terças e quintas-feiras. Saiba mais.

Confira cursos, congressos, simpósios, workshops e outros eventos
de interesse da Fonoaudiologia aqui.
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Telefone: (21) 2533-2916.
Rua Álvaro Alvim, 21 / 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-010.
Atendimento: Excepcionalmente de segunda a quinta-feira, de 10h às 17h.
Sexta-feira, atendimento remoto.
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