
 

 
 

 

OFICIO CIRC/CRFa 8ªR Nº 040/2020      Fortaleza, 19 de março de 2020. 

 

ASSUNTO: RECOMENDAÇÕES DO CREFONO 8 QUANTO ÀS MEDIDAS PREVENTIVAS 

PARA REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGOS PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA NOS DIVERSOS 

AMBIENTES. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 8ª REGIÃO – CRFa 8ªR, Autarquia 

Federal, com jurisdição no estado do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, por sua 

Presidente, a Fonoaudióloga Rosana Iorio Ferreira, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com as disposições insertas no art. 6º, incisos IV, IX e X, da Lei nº. 6.965/81, com 

o proposto de prevenir responsabilidades e salvaguardar direitos, visando o interesse público e 

com escopo único de proteger a sociedade, vem à presença de Vossa Senhoria, expor para ao 

final requerer o que se segue: 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);  

Considerando a Portaria 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção 

humana pelo COVID-19;  

Considerando que a OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com 

o COVID-19 caracteriza pandemia;  

Considerando as recomendações da OMS, divulgadas em 27 de fevereiro de 2020, para 

prevenir a propagação do COVID-19 no ambiente de trabalho;  

Considerando o inciso x do art. 5º do capítulo III do Código de Ética do Profissional 

Fonoaudiólogo; 



 

 
 

Considerando o inciso XVI do Art. 6º do capitulo IV do Código de Ética do Profissional 

Fonoaudiólogo; 

Considerando o inciso II do Art. 20º da seção V do capítulo V do Código de Ética do 

Profissional; 

Considerando as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais em relação à 

pandemia do COVID-19 (coronavírus); 

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 8ª Região RESOLVE: 

• O Fonoaudiólogo dentro de suas atribuições de trabalhador da Saúde tem 

autonomia para decidir se mantem, diminui ou interrompe seu fluxo de trabalho nos 

mais diversos setores nos quais está inserido, avaliando os riscos e prejuízos que a 

exposição ao COVID-19 possa vir trazer a si mesmo, aos seus pacientes e a terceiros. 

• Diante deste contexto, recomenda-se que de acordo com a percepção de risco, o 

atendimento seja interrompido em ambientes onde haja alta concentração de 

pessoas, principalmente crianças e idosos (ambulatórios, centros de reabilitação, 

clínicas, asilos entre outros) nos serviços públicos e privados. Os atendimentos onde 

a presença do fonoaudiólogo é imprescindível a manutenção da vida devem ser 

mantidos seguindo todas as recomendações de segurança; 

• Cabe ao profissional a justificativa formal para o paciente e seus familiares, 

devendo o ato ser registrado no prontuário do mesmo. Lembramos que a 

interrupção do atendimento fonoaudiológico sem justificativa constitui infração 

ética, conforme artigo 11º; 

• Reiteramos ainda que o fonoaudiólogo que optar pela manutenção do 

atendimento pode fazer uso da modalidade telesaúde desde que haja essa 

possibilidade e que esteja de acordo com as normas estabelecidas para tal, segue 

link: https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2020/03/coronavirus-

teleconsulta-e-telemonitoramento-em-condicoes-emergenciais/  

• Em caso de manutenção do atendimento presencial, é de suma importância que 

todas as medidas de proteção sejam seguidas:  

https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2020/03/coronavirus-teleconsulta-e-telemonitoramento-em-condicoes-emergenciais/
https://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2020/03/coronavirus-teleconsulta-e-telemonitoramento-em-condicoes-emergenciais/


 

 
 

- USAR ÁLCOOL GEL 70% 

- LAVAR AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO APÓS CADA PROCEDIMENTO  

- FAZER A HIGIENIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ATENDIMENTO A CADA TROCA 

DE PACIENTE, ADEQUANDO SEUS HORÁRIOS COM GRANDES INTERVALOS 

PARA NÃO OCORR ER AGLOMERAÇÕES. 

- FAZER USO DO EPI 

 

 

Atenciosamente, 

                                                    

 

 

 

                                                      

Rosana Iorio Ferreira 
Presidente do CREFONO 8 

 

 

 

 


