
 
 

Curitiba, 10 de outubro de 2018. 

 

Práticas profissionais: Fonoaudiologia, Políticas Públicas e Controle Social 

Relatório Final 

 

Palestrantes:  

● Thelma Regina Costa (CFFa, DF), fonoaudióloga, presidente do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, Doutora em Área de Fonoaudiologia.  

● Sandra Murat (Santos, SP), graduada em fonoaudiologia pela PUC-SP, fonoaudióloga 

clínica com atuação em consultório desde 1978 (40 anos), pós-graduação latu sensu em 

Saúde Pública, em auditoria de serviços de saúde e em gestão de saúde. Fonoaudióloga 

funcionária pública aposentada na Prefeitura de Santos, onde atuou em clínica e gestão 

(Coordenadora de Saúde Mental). 

● Andréia Baltazar Dias (Ong Reviver Down, PR), servidora pública federal, pós graduada 

em Síndrome de Down, mãe de uma criança com Síndrome de Down (Marcelo), 

voluntária da Associação Reviver Down de Curitiba. 

Moderadora: Andrea Bonamigo 

 

Reunião iniciada às 13h43m, pela moderadora Dra. Andrea Bonamigo, fórum permanente 

identificado como sendo o grupo dos futuros congressos. O fórum abordará três assuntos de 

extrema importância a fonoaudiologia, políticas públicas de saúde e de educação e controle 

social, fenômenos que devem caminhar juntos. Temos uma convidada que não é fonoaudióloga, 

que trará a sua contribuição em relação ao controle social. Andrea abre para apresentação da 

relatora Miriam Carvalho de Moraes Lavado e a apoiadora Mariana Silveira Alves. Em seguida 

apresenta nossas palestrantes iniciando pela Dra Thelma Costa e, em sequência,  a Dra Sandra 

Murat e, por fim, Andréia Baltazar Dias. 



 
 

Em seguida, a Dra Sandra Murat inicia sua apresentação sobre controle social chamando a 

atenção para a importância da vivência do controle social. Conta um pouco sobre sua trajetória 

e a importância de transitar por diferentes cenários. Traz em sua apresentação algumas 

definições, iniciando por sujeito. O sujeito social traz a responsabilidade para a ação, singular, 

inserido nas relações, ativo. Sujeito cidadão tem compromisso histórico com a cidadania, pluri, 

coletivo, somos cidadãos com os outros. Sujeito político, forma opiniões. Políticas públicas são 

conjuntos de programas, ações e atividade desenvolvidas pelo Estado. Podem ser formulados 

por iniciativa dos poderes executivos ou legislativo, separada ou conjuntamente a partir de 

demandas e propostas da sociedade em seus diversos segmentos. As políticas públicas 

normalmente estão constituídas por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento 

e avaliação, encadeados de forma integrada e lógica. A palestrante reforça que, em sua visão, 

este é o principal problema da Fonoaudiologia. Traz a tona o espaço que perdemos para outras 

profissionais e a necessidade de rever a nossa identidade. Após a apresentação dos conceitos, 

entra no aspecto do controle social, garantido pela Constituição Federal, referindo-se à 

participação social: aquela que deve ser exercida sem interesse individual. Visa o interesse 

comum, é o direito de participação política, de decidir e compartilhar junto à administração, 

opinando sobre as prioridades e o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. Sandra 

destaca a importância da participação com o controle social e a experiência de ser gestor, para 

ter a visão da dificuldade de ser vitrine da execução da política. Apresenta também a Lei 8142/90 

que rege o controle social do SUS e estabelece mecanismos institucionais, tais como os 

Conselhos, Conferências de Saúde e Orçamento Participativo. Explica os conceitos de paridade 

em conselhos de saúde e também a hierarquia da gestão e a característica dos cargos de 

confiança, em expressar a vontade da gestão e a mediação com os outros segmentos. As 

conferências e conselhos estão garantidos por lei e não tem sua existência sujeitas à vontade de 

uma ou outra gestão que existir. Reforça a importância de reforçar políticas de estado e não de 

governo. Conta a trajetória do controle social de saúde, ligado ao movimento popular de saúde. 

Destaca ainda a importância da conversa com e para o coletivo, nunca individual. Fundamental 

que os participantes do controle social tenham opiniões claras sobre a política pública a ser 

discutida e suas prioridades. A efetividade do controle social no SUS, destaca a participação e o 

exercício do controle social ainda inexpressivos. A institucionalização dos conselhos de saúde 

por si só não tem garantido a participação e o controle social na saúde. Grande parte dos 



 
 

profissionais e os gestores não têm conhecimento nem prática de participação no controle social 

na saúde.  Grande parte da população não possui conhecimento sobre o SUS e, 

consequentemente, desconhece as formas de reivindicar seu direito à saúde. Atuar no serviço 

público e não participar do controle social é não estar de fato, deixando de atuar do seu espaço 

de discussão e formação de políticas. Encerra sua apresentação. 

Na sequência, a Dra Thelma Costa inicia sua fala sobre políticas de saúde. Destaca o prejuízo em 

concorrer com outras atividades, perdemos algumas oportunidades de discussão em fóruns 

ampliados. Elogia a ideia de tornar este fórum como permanente, revendo a formação, a 

participação dos alunos, em especial por nossa formação ainda estar embasada na prática clínica 

particular, porque isso reflete a formação de nossos docentes. Destaca a dificuldade em 

transitar da prática particular para a saúde coletiva. Destaca alguns pontos como a importância 

de análise dos recursos, das coerências das políticas públicas. Ainda alguns profissionais que 

fazem da sua atuação na saúde pública um ambulatório de especialidades. Diz que precisamos 

amar o que fazemos para fazer um bom trabalho. Traz os conceitos de políticas públicas. Destaca 

a importância das pessoas que estão no controle social saber seu papel. Conta um pouco sobre 

o papel dos Conselhos Profissionais e de seu papel de defender a sociedade garantindo bons 

profissionais atuando. Destaca ainda que quem defende o profissional é o sindicato. Perguntam 

para a Thelma se as informações do slide estão no site e a resposta é negativa, mas eles têm 

destacado a importância de divulgar todas as ações dos conselhos. As representações do CFFA 

na Agência Nacional de Saúde Suplementar: câmara de saúde suplementar – CAMSS; comitê de 

padronização das informações em saúde suplementar – COPISS; Comitê técnico de avaliação da 

qualidade setorial – COTAQ; comitê permanente de regulação de atenção à saúde – Cosaúde. 

Destaca que tais instâncias de participação não são de controle social, portanto, não são 

deliberativos, apenas consultivos. Além disso, participação no CNS e Fentas (fórum de entidades 

nacionais de trabalhadores de saúde), participação nas conferências nacionais de saúde e saúde 

do trabalhador, fórum permanente do Mercosul para o trabalho em saúde, representação na 

organização da 16ª Conferência Nacional de Saúde em 2019, inclusive na organização. Esclarece 

o funcionamento do CNS e de suas comissões, trazendo a participação do CFFa nas seguintes: 

cISTT, intersetorial de atenção à saúde nos ciclos de vidas, intersetorial da saúde das pessoas 

com deficiência, intersetorial de recursos humanos e relações de trabalho, intersetorial de saúde 

mental, intersetorial saúde bucal. Discutem brevemente a questão das convocações para as 



 
 

comissões, conversa com o CNS. Denise explica a formação das comissões e das Câmaras 

técnicas e o papel que exerce. Como resultado da discussão, é sugerido o encaminhamento pela 

Roberta de articulação dentro da fonoaudiologia para garantir nossa representação nos espaços 

de direito. Discussão é moderada pela Andrea, que destaca a importância de fazermos os 

encaminhamentos ao final das discussões. Denise destaca que a SBFa não comparece na reunião 

e é necessário comparecer para garantir seu espaço. Thelma relata que é importante conversar 

com a SBFa em razão da questão financeira da SBFa. O CFFa não pode bancar uma representação 

que não é dele. Sandra destaca que esta questão ilustra perfeitamente o que é política pública, 

porque precisamos ter uma política dentro da fonoaudiologia para representação. Bibi pede 

para retornarmos para a apresentação. Andrea reforça esta questão, para que tenhamos tempo 

de contribuir e construir um bom relatório. Thelma retorna para sua apresentação, 

apresentando outras representações da fonoaudiologia nas Câmaras Técnicas da Residência 

Multiprofissional em Saúde – MEC: apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades clínicas e 

cirúrgicas; intensivismo, urgência e emergência; atenção básica, saúde da família ...mostra ainda 

algumas representações de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. 

Andrea faz outra intervenção, destacando as representações e a paridade do controle social, 

pedindo para destacar que tipo de representação o fonoaudiólogo exerce em tais 

representações. Thelma apresenta um levantamento das políticas e leis que inserem atividades 

do fonoaudiólogo, todas nacionais: lei 12.303/10 – emissões otoacústicas evocadas; portaria nº 

2488/11 aprova a política nacional de atenção básica (ESF) – composição do NASF 1 e 2, já 

modificado; Diretrizes da Triagem Auditiva Neonatal do MS de 2012. Lei 12764/12 – política 

nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Res. CNS 452 

10/5/12 sobre funcionalidade e a incapacidade humana. Decreto 7612/11 plano viver sem 

limite, com história bonita da representação da fonoaudiologia desde o início, destaca a 

importância deste decreto para a contratação de profissionais de fonoaudiologia no mercado 

de trabalho. Discute ainda as características do CER e suas tipificações que será discutido 

posteriormente. Portaria 3390/13 – política nacional de atenção hospitalar. Lei 13002/14 – 

realização de protocolo de avaliação de frênulo da língua em bebês; Re Normativa ANS 428/17 

– atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde – gagueira e transtornos da fala e lgg 48 

sessões/ano; transtornos globais do desenvolvimento – 96 sessões por ano; agnosia e apraxia – 

24 sessões por ano. Destaca que atualmente a briga com o rol de procedimentos é separar 



 
 

consulta, avaliação e terapia, para conseguir garantir as sessões necessárias para avaliação.  

Andreia pergunta se existe uma norma de tempo de sessão e Thelma responde que quem 

determina isso é o plano de saúde. O CFFa orienta o fonoaudiólogo a discutir com o plano de 

saúde que quem determina o tempo é ele. Bibi pergunta se os parâmetros não auxiliam para 

isso. Thelma diz que sim, que temos um documento de parâmetros para embasar tal questão. 

Este ponto será discutido posteriormente.  Política Nacional de Humanização. Programa de 

Saúde na Escola – PSE, discutir posteriormente, como se dá a inserção do fonoaudiólogo na 

escola. Portaria 825/16 – redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes. 

Consolidado 3/2017 – capítulo I  Redes de Atenção à Saúde; Capítulo II Redes de Serviços de 

Saúde. Consolidado 5/2017 – título I – da promoção, proteção e recuperação da saúde, Título II 

do controle de doenças e enfrentamento de agravos de saúde, Título III – saúde dos segmentos 

populacionais, Título IV – organização da atenção à saúde, Título VI – organização do SUS. Traz 

também o levantamento dos projetos de lei: PL 283/15 – 30 horas, PLC 31/10 – regulamentação 

do exercício da atividade de psicopedagogia, PL 6698/16 – presença de fonoaudiólogo em todas 

as escolas públicas e privadas. Audiências públicas: saúde auditiva, eAD, acompanhamento do 

FNE, com a criação do Fórum Nacional Popular de Educação. Roberta pergunta se é possível 

negociar a presença de fonoaudiólogos nas secretarias. PL 1128/2003 – programa nacional de 

saúde vocal; PL 7081/2010 – diagnóstico e tratamento da dislexia e do TDAH na educação básica 

e outros. Tem um projeto de lei da psicomotricidade, para reconhecimento como profissão, que 

está sendo aprovado à toque de caixa, com manifestações contrárias de alguns conselhos, 

inclusive o de fono. Necessário o envolvimento do profissional mais ativo politicamente dentro 

da profissão, envolvendo-se nas causas da profissão, faça reflexões políticas, despertar nos 

alunos a luta. Somos capazes de fazer muitas coisas, com cada uma fazendo sua parte. Informa 

seus contatos e finaliza sua apresentação.  

Inicia-se a terceira apresentação, da Andréia, contando um pouco de sua formação e busca de 

estratégias para proporcionar a comunicação do seu filho, da diferença de perfis profissionais e 

acredita que a fonoaudiologia é a terapia mais importante. Busca deixar um legado como cidadã, 

com inserção da fonoaudiologia em serviços públicos com qualidade, discutindo o repasse de 

verba. Diz que é servidora da justiça do trabalho, destacando a efetividade para o crescimento 

da profissão, para que não fique só na APAE. Aqui em Curitiba é fundamental que a criança com 

deficiência tenha dupla matrícula, para conseguir a terapia. Como associação, quer saber como 



 
 

pode atuar para ter o fonoaudiólogo na UBS. Orienta as mães sobre os pedidos médicos 

descreverem a quantidade de horas por semana de terapia. Relata questões éticas dos 

profissionais com os quais passou. Relata que antes tinha um olhar individual e agora pensa no 

coletivo, na associação quer trazer essas discussões. Destaca que se preocupou com a redução 

dos cursos de fono. Relata que o CONADE não é efetivo, então se não é efetivo não tem voz. 

Resgata sala de um professor de direito, que orientava em questões pontuais estabelecer o 

diálogo. Inserir o fonoaudiólogo nos conselhos de saúde. Talvez ter um trabalho de fono para os 

postos de saúde, talvez itinerante. Entende que a fonoaudióloga é na área da saúde e não da 

educação. Bibi pergunta se a ong tem algum apoio da gestão pública, Andreia responde que não. 

Atualmente tem duas profissionais que atendem voluntariamente. É uma ong que atua sem fins 

lucrativos. Primeiro vem a demanda e depois vem a lei. Participavam do Conselho Municipal de 

Saúde, perdeu a cadeira por falta de participação. Sandra sugere que se articulem, porque 

isolado não irão aparecer. Em 2017 começaram a retomar suas participações e posicionamento. 

Atualmente são 14 diretores, mas apenas 5 diretores atuam. Sandra sugere que ela não pense 

apenas em fono, mas em uma saúde integral para a pessoa com Down. Andréia conta dos 

projetos da ONG, como por exemplo o trabalho de visitar as mães novas com criança com Down. 

Denise conta um pouco sobre a importância da participação nas conferências municipais para 

deliberar sobre as políticas de saúde, aproveitando o ensejo da 16ª Conferência Nacional de 

Saúde. Roberta sugere uma fonoaudióloga de Curitiba que é do Conselho Municipal de Saúde e 

a importância da articulação nesses espaços. Andréia percebe a importância de repetir em casa 

os exercício e a falta de articulação das mães das crianças com Síndrome de Down, diferente das 

mães de autistas. Hoje na ong possuem psicopedagoga voluntária e psicóloga voluntária. Relata 

que veio aqui aprender e estabelecer parceria para efetivar isso. Andréia finaliza a apresentação 

com o agradecimento da Andrea, destacando a fala de com a efetividade vem alocação de 

recurso.  

Problematização 

Após as apresentações, partimos para as discussões. Andrea faz uma fala de síntese e 

problematização a partir das apresentações, objetivando instrumentalizar a construção de um 

relatório. Em razão de muito conteúdo ter sido debatido e apresentado, não conseguiremos 

concluir o relatório hoje, mas nos comprometemos a construir um texto com uma introdução 



 
 

sobre as apresentações, problematizações e encaminhamentos. Todos concordam com a 

proposta. 

Sandra: expressão de sujeito/ator social, que reverbera como ser político, tensiona e provoca o 

desenvolvimento de políticas públicas. As políticas públicas existem para as demandas de saúde 

(pegar as anotações da Andrea). Quem as controla, os agentes dos entes federativos e após 

1990, por força de lei, a participação social é legitimada, com três segmentos. Abrangência do 

controle social em duas grandes esferas, representar os mais diversos conselhos gestores, entes 

federativos e as conferências de saúde. Ser conselheiro é ser representativo de um segmento e 

é um trabalho voluntário. Cita os regimentos, reuniões ordinárias. Menor participação e 

manutenção dos mesmos conselheiros de saúde, que é um problema. (colocar na parte superior 

do texto).  

Andrea pergunta quantos dos participantes tiveram experiência com controle social e há grande 

experiência entre os presentes.  

A participação e controle social são expressivos por parte dos fonoaudiólogos? 

Vera – é super difícil conseguir alguém que tenha interesse em participar das reuniões do 

conselho gestor. 

Roberta – é complicado porque não podemos exigir que um servidor participe de reuniões fora 

do horário de trabalho. Ressalta ainda conversamos pouco enquanto classe profissional. Com a 

meta de discutir a representação precisamos pensar a médio e longo prazo, quais são os 

conselhos estratégicos? Pensando no CNS, precisamos de quantas pessoas? Discute o custeio 

da participação. 

Sandra – responde que o conselho é transversal. Acredita ser uma questão de formação. Sandra 

ressalta que não terá que pedir, porque essa será um movimento. É necessário se colocar 

técnico e politicamente.  

Roberta – destaca que temos diferentes perspectivas de atuação no conselho. 

Sandra – ressalta que não deixa de ser fonoaudióloga, independente do tipo de representação. 

Roberta – nem sempre podemos representar uma classe. 



 
 

Sandra – destaca a importância da formação.  

Andrea – destaca que leva alguns alunos do curso de gestão. Não consegue levar os alunos da 

fono porque estudam durante o dia e a reunião é durante a noite. 

Vera – conta a experiência de Mogi, para negociar a presença de alunos em reunião fora do 

período de aula.  

Sandra – realidade de Santos é diferente de São Paulo. Que ela tenha conhecimento, as reuniões 

do conselho gestor é durante o expediente.  

Vera – gestor flexível com relação às reuniões.  

Andrea – enquanto profissional isso perpassa um desejo privado de participar, porque podemos 

não querer. Disponibilidade e outros aspectos. 

Andrea – na perspectiva da formação – Andrea relata que simula na sala de aula. Diz que é tutora 

da residência, está saindo um artigo de três mestrados que analisaram as atas do conselho 

municipal de saúde de porto alegre, contudo esse caminho não é fácil. 

Participante não identificada – as estratégias fica para uma outra discussão, mas é importante 

levar isso.  

Sandra – ressalta novamente a competitividade entre as atividades do conselho. 

Mariana – conta sua experiência de ter todos os semestres aula de política de saúde.  

Sandra pergunta sobre a prática 

Mariana – não teve prática.  

Aluno de Belém – não sabia que aluno pode participar.  

Sandra – qualquer cidadão pode participar.  

Andrea – sugestão para os alunos, voltarem às cidades de origem e buscar se isso existe. 

Bibi – visitar os conselhos do local onde moram, a população também não sabem do poder que 

tem nas mãos.  



 
 

Mariana  - aula prática e metodologia diferente irá interessar muito mais do que uma aula 

teórica.  

Andrea – falta de experiência do professor com o controle social. Perspectiva da formação 

acadêmica. Propor subsídios teóricos e práticos ao perfil do egresso. Como quebrar o paradigma 

do perfil do egresso? Falar de forma generalizada que é necessário dar acesso ao aluno.  

Bibi – acredita que a presença do aluno forma o ser social e sensibiliza o controle social sobre a 

fonoaudiologia.  

Sandra – quantas questões que o fonoaudiólogo vai se sentir inserido.  

Bibi – o relato da mãe reconhece a fono, mas quantas pessoas reconhecem? 

Elaine – enquanto representante de conselho, corporação nessas instâncias, poderíamos 

incrementar a representatividade, pois muitas vezes a representação é individual porque não 

tem a ponte com a categoria.  

Sandra – precisamos estar apropriados de todo o cenário de inserção para poder estar na 

oportunidade e agir.  

Elaine – reporto para minha categoria? Como fazer o link, aproximar os representantes, para 

que eles sejam porta-vozes do conselho, da corporação, etc... 

Sandra – relata que a experiência dela não foi assim. Como era representante do sindicato, 

relata que muitas das pautas não eram relacionadas com a fonoaudiologia, mas isso não isenta 

a minha participação. 

Thelma – concorda com a Elaine, porque percebe que quando as pessoas vão para essas 

reuniões, as pautas são recebidas muito em cima da hora, que não dá tempo de discutir com as 

pessoas para ter um parecer e preparo para a reunião. É um exercício.  

Elaine – tem relato dos representantes no distrito, mas será que todas as pessoas fazem isso? 

Sandra – conta a história sobre sua prova de pós-graduação que só caiu Aids que ela soube 

responder por causa das discussões do Conselho Municipal de Saúde. A vivência nos ensina.  



 
 

Thelma – destaca a importância da discussão anterior. Contudo também passa por uma questão 

de formação. Uma das propostas é de que isso passe para as IES  para formação. Thelma diz que 

possa por um conhecimento pessoal, concorda com a Elaine e não consegue ver muito solução.  

Roberta – levanta a questão de onerar o representante, sem ter custeio. 

Participante não identificada – depois que  gente começa a participar a gente não consegue mais 

sair. 

Andrea - Controle social - perspectiva sujeito, profissional, formação profissional, representação 

da categoria e qualificar o retorno. O relatório tem que dar sustentação para os pares. 

Andrea – temos consciência que os conselhos de classe e associações representativas também 

contribuem para formação de políticas públicas – sim.  

Bibi – conselho dar mais visibilidade ao que está fazendo e que as representações estejam claras 

com contato para que possam falar direto com os representantes. Fazer extratos de ata.  

Thelma – problema com os relatórios, talvez extrato de ata. Explicar o papel. 

Miriam – compartilhar a pauta e os encaminhamentos – fazer um breve contexto da pauta para 

os representantes. 

Bibi – falta da revista impressa para comunicação com os fonoaudiólogos.  

Thelma – vocês querem papel? Grupo diz que sim. 

Elaine – série de cadernos temáticos – sus, educação, etc. 

Andrea – cita o alinhamento conceitual de produção dos regionais.  

Sandra – os regionais devem falar a mesma língua que o federal. 

Bibi – Thelma e ela foram convidadas pela RADS para falar sobre o SUS. 

Participante não identificada – solicita divulgar nos sites dos conselhos. 

Andrea – alinhamento da representação federal e sociedade.  



 
 

Thelma – diz que isso é uma discussão das diretorias, tentar conversar com a sociedade.  

Roberta – temos que discutir as sobreposições de representações.  

Bibi – SBFa fica de consultora. 

Encaminhamentos: 

Documento sobre controle social – resposta não – estão fazendo um documento do SUS e as 

políticas públicas.  

Thelma sugere fazer um documento sobre o que é controle social pelo departamento de saúde 

coletiva. 

Andrea – provocando as políticas públicas para inserção do fonoaudiólogo. Proposta – que as 

políticas sejam consolidadas, com os marcos legais atendendo o código de ética profissional. 

Classificação dos agravos do CER, parâmetros da fonoaudiologia, saúde do escolar, 

financiamento em cada ente federativo. Legislação de dois consolidados 3 e 5. 

Bibi – informe – Plano nacional de Primeira Infância  – PIM – documento de campinas está em 

consulta pública. Divulgar no site do conselho porque os municípios têm que criar.  

Roberta – amanhã terá mesa de políticas públicas às 14 hs.  Se o fórum é permanente, vamos 

nos debruçar sobre isso, traçar um plano temático. 

Bibi – fórum uma vez por ano no congresso? Resposta – sim 

Andrea – podemos propor temas para o fórum do ano que vem.  

Andrea – proposta – disponibilizando para escrever a parte de políticas. Preocupação que é 

necessário ser propositivo, vai ousar escrever algo, socializa com Miriam e após com o grupo. 

Thelma – fórum é isso, falas mais curtas. Vamos propor outros assuntos. Uma pessoa, com fala 

de vinte minutos e perguntas depois. 

Andrea – submeteu à presidente sobre a expectativa do que estavam aguardando. Gostou. 

Perspectivas diferentes. Pegar tudo e colocar no papel. 



 
 

Roberta – CER- edital aberto. Desvio fonológico como intelectual, pactuações regionais. 

Podemos pactuar com qualquer CER. 

Sandra  - histórico petrobras – CER a mesma coisa. 

Andrea – provocar o CER na fala da Roberta.  

Fórum foi encerrado às 17h42.  

 

 


