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Dia da Atenção à Disfagia é celebrado no país
O Dia de Atenção à Disfagia, comemorado em 20 de março, representa uma oportunidade de disseminar conhecimento,
orientar a população, promover ações de saúde e auxiliar no encaminhamento adequado no que diz respeito às alterações
na deglutição. O Departamento de Disfagia da SBFa apoiou as ações e campanhas realizadas em 2014 e divulgará o
resultado dessas atividades no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia desse ano. Nessa mesma ocasião, serão lançadas as
normas para premiação da melhor campanha do Dia de Atenção à Disfagia em 2015. A iniciativa tem o objetivo de
incentivar a organização de ações e homenagear os profissionais envolvidos nas atividades promovidas. Confira abaixo
algumas campanhas realizadas pelo Brasil e apoiadas pela SBFa em 2014!
Goiânia - Instituto de Neurologia de
Goiania e Instituto Movimento
Reabilitacao
Coordenadora: Edna Rocha
Paraná - Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Paraná (HUUFPR)
Coordenadoras:
Maria
Cristina
Nunes e Gisele Pinto
Porto Alegre – Ações organizadas
pelo GT de Disfagia do CREFONO 7
em vários hospitais com apoio dos
cursos de fonoaudiologia da UFRGS e
IPA.
Coodenadora: Renata Mancopes

Hospital das Clínicas - Universidade
Federal do Paraná
Instituto de Neurologia de
Goiania e Instituto
Movimento Reabilitacao

São Paulo - Hospital Santa Catarina
Coordenadora: Ana Maria Hernandez
Bauru (SP) - Hospital de reabilitação
de Anomalias Craniofaciais da USP
Coordenadora: Rosana Oliveira
Santa Catarina – Universidade
Federal de Santa Catarina (Hospital
Universitário e UPAS)
Coordenadora: Ana Maria Furkim

Hospital Santa Catarina (SP)

Universidade
Federal de Santa
Catarina

UNESP-Marilia e
UNIMAR

Marília (SP) - UNESP-Marilia e
UNIMAR
Coordenadora: Roberta Gonçalves
Para 2015, organize-se e contribua para construção de
um grande movimento de disseminação de
conhecimento sobre a Disfagia. Sua participação é
fundamental!

Hospital das
Clínicas de Goiás

Ações organizadas pelo GT de Disfagia do
CREFONO 7 em vários hospitais com apoio dos
1 cursos de fonoaudiologia da UFRGS e IPA.
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Novidades sobre Disfagia Infantil no Dysphagia
Research Society (DRS)
Entre os dias 06 e 08 de março de 2014, ocorreu em Nashville, Tennessee, a 22ª edição do Dysphagia Research
Society Annual Meeting, promovido pela Dysphagia Research Society (DRS). A comitiva brasileira mais uma vez
mostrou representatividade em número de inscritos e número de trabalhos científicos apresentados. A doutora
Deborah Levy, vice-coordenadora do Comitê de Disfagia Infantil do Departamento de Disfagia da SBFa, esteve
presente no evento e nos conta abaixo os principais temas abordados em relação à disfagia infantil.
Os temas abordados no DRS desse ano sobre disfagia na população pediátrica contemplaram aspectos bastante
diversificados: aspiração na perspectiva pulmonar, manejo da disfunção do segmento faringoesofágico,
propriedades reológicas dos alimentos, videofluoroscopia em crianças com comprometimento respiratório e
acompanhamento da dieta de prematuros em idade corrigida. Algumas apresentações chamaram a atenção, como
a de uma nova pesquisadora de Ohio (Lauren l Keil), cuja palestra foi sobre a manipulação de alimentos com
consistência modificada na UTI neonatal. O trabalho apresentado por Jeanne Marshall, fonoaudióloga da mesma
equipe de Pamela Dodrill, discutiu questões relacionadas aos aspectos nutricionais e de composição corporal de
crianças com dificuldades alimentares. A Dra. Margaret Skinner apresentou dois trabalhos muito interessantes que
foram premiados no congresso. Estes trabalhos
científicos investigaram aspectos do trabalho
multidisciplinar em crianças com dificuldades
alimentares acompanhadas no Johns Hopkins. Um
desses
trabalhos
enfatizou
o
diagnóstico
multidisciplinar e o outro abordou a redução de
custos/despesas e sofrimento de crianças com
dificuldades e alterações alimentares.
A apresentação do otorrinolaringologista Douglas
Sidell, também da equipe do Johns Hopkins discutiu
como o FEES pode predizer o risco de aspiração de
crianças com ou sem sequela neurológica,
analisando as questões relacionadas à sensibilidade
laríngea nestes dois grupos e comparando-as. Vale
ressaltar que um momento de destaque nesse
evento foi a sessão de apresentação científica oral
Parte da comitiva brasileira no DRS 2014
dedicada exclusivamente à disfagia infantil.

Morre Dra. Jeri Logemann
A Fonoaudiologia perdeu esse ano uma extraordinária profissional, Dra
Jerilyn Ann Logemann, que faleceu no dia 19/06/14, em Chicago, EUA. Dra
Jeri Logemann foi pioneira na Disfagia e como pesquisadora, de
reconhecimento internacional, revolucionou os tratamentos dos distúrbios da
deglutição abrilhantando a área como uma verdadeira cientista e mentora.
Certamente a Fonoaudiologia sente esta perda irreparável.
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Encontro com deputada federal discute panorama
da Disfagia no Brasil
O dia 10/03/2014 foi marcado pelo encontro de
representantes
do
Conselho
Federal
de
Fonoaudiologia (CFFa) e da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia (SBFa) com a deputada federal Mara
Cristina Gabrilli, conhecida por defender causas
relacionadas aos deficientes físicos e por sua intensa
luta pela manutenção da integridade no meio político.
O encontro foi proporcionado pela fonoaudióloga
Priscila Motta, que levantou as demandas do
atendimento ao paciente disfágico em um evento
sobre Atenção Domiciliar. As fonoaudiólogas Maria
Cecília Moura e Maria Cristina Borges de Oliveira
Da esquerda para direita: Lica Arakawa-Sugueno,
representaram o CFFa e Lica Arakawa-Sugueno,
Maria Cristina B. de Oliveira, deputada Mara Cristina
Gabrilli e Priscila Motta
coordenadora do Departamento de Disfagia, a SBFa.
As próximas reuniões terão como foco a elaboração de
um material elencando as demandas do Sistema de Saúde Pública em relação ao disfágico e
profissionais envolvidos.

Consulta pública discute a inserção do fonoaudiólogo na Equipe
Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)
Duas minutas de portarias com conteúdo de elevado interesse para os fonoaudiólogos que atuam
em Disfagia estiveram sob consulta pública até o dia 09 de agosto de 2014 no website do
Ministério da Saúde. As consultas públicas nº 9 e nº 10 tratavam, respectivamente, do
estabelecimento de regulamento técnico, normas e critérios para a Atenção Especializada
Hospitalar em Terapia Nutricional no âmbito do SUS e das diretrizes para a organização da
Terapia Nutricional na Rede de Atenção à Saúde no SUS. Na proposta, o fonoaudiólogo é
inserido como membro complementar da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN),
algo que atualmente não é previsto em nenhum documento oficial. Finalizada a consulta pública,
aguardamos a reavaliação dos documentos para conhecimento da versão final consolidada.
Apesar do encerramento da consulta pública, os documentos ainda podem ser consultados no
link: http://200.214.130.94/CONSULTAPUBLICA/index.php?modulo=display&sub=dsp_consulta
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