
 

 
 

OFICIO CRFa 8ªR/GAPRE/Nº 002/2022. 

                                      Fortaleza, 04 de janeiro de 2022. 

 
Ilmo. Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula 
Secretário da Força Estadual de Saúde do Maranhão 

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

Especial, com jurisdição nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, por sua 
Presidente, a Fga.ROSANA IORIO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as 
disposições insertas na Lei Federal n.º6.965/81, com o propósito de prevenir responsabilidades e 
salvaguardar direitos, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, expor para ao final requerer: 

 
  Tomamos ciência do Processo Seletivo Público 20/2021 – FESMA – Força Estadual de Saúde do 

Maranhão, que oferece vagas e contempla diversos cursos da área da saúde, entretanto, observamos o 
tratamento desuniforme junto à profissão do Fonoaudiólogo, uma vez que não recepcionou a 
Fonoaudiologia. 

  
Resta oportuno, levarmos ao conhecimento de Vossa Senhoria, clamando pela sensatez para que 

seja incluído no Certame vagas para profissionais da Fonoaudiologia, senão vejamos: 
 
 Somos cônscios da legitimidade e respeitabilidade da entidade envolvida no processo seletivo, 

todavia, cumpre-nos informar a titulo de subsídio que a falta do Fonoaudiólogo na equipe 
multiprofissional, trará um prejuízo de grande relevo para a sociedade, pois as atribuições do 
Fonoaudiólogo, junto ao conteúdo abordado, nomeadamente nas equipes Multiprofissionais, são as 
seguintes: 
 

• Realizar estudo detalhado dos prontuários e dos exames complementares objetivando a tomada de 
decisões fonoaudiológicas à beira do leito; 

• Buscar todas as informações necessárias no acompanhamento evolutivo do tratamento do paciente 
sob sua responsabilidade, recorrendo a outros profissionais da unidade quando necessário; 

• Reavaliar sistematicamente o paciente, visando possíveis alterações de condutas terapêuticas 
empregadas, adequando-as à dinâmica do Hospital; 

• Realizar avaliação fonoarticulatórias, neurovegetativas, neurofuncional e geral; 

• Implantar e executar o programa de triagem auditiva neonatal, com equipamentos de qualidade e 
profissional capacitado, o mais próximo da alta hospitalar; 

• Garantir ao paciente o acesso a todo arsenal terapêutico disponível e efetivamente necessário ao 
restabelecimento de sua qualidade de vida; Informar ao paciente/responsável quanto ao diagnóstico 
e prognóstico fonoaudiológico e tempo provável da duração da terapia; 

• Conscientizar o paciente/responsável do processo terapêutico, quanto à conclusão da alta 
fonoaudiológica, utilizando os critérios de reavaliações sucessivas que demonstrem não haver 
alterações que indiquem necessidade da continuidade destas práticas terapêuticas, comunicando a 
equipe médica através do registro em prontuários;  



 

 
 

• Fornecer orientação fonoaudiológica aos pacientes e familiares durante o processo de alta hospitalar, 
considerando fatores sociais, culturais e ambientais.  

• Seguir os procedimentos operacional padrão (POP) e a rotina estabelecida para a unidade em que 
está locado; 

• Realizar o registro, no prontuário e no livro de ocorrência, das atividades desenvolvidas e 
procedimentos realizados para manter a boa continuidade da assistência fonoterápica, controle e 
levantamento estatístico;  

• Manter uma relação interdisciplinar com os profissionais de áreas afins, com respeito e consideração, 
não omitindo informações necessárias para continuidade do bom tratamento fonoterápico; 

• Ser discreto em relação a fatos ocorridos com outros profissionais, fatos sigilosos dos quais venha a 
ter conhecimento, em razão de sua atividade profissional. 

• Obedecer às normas de biossegurança. 
 

De outra forma, 
 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 72, de 02 de Março de 2000, da Secretaria de Assistência à Saúde, do 
Ministério da Saúde, que estabelece a equipe de saúde responsável pelo atendimento ao recém-nascido 
de baixo peso, seja constituída dentre vários profissionais da saúde o Fonoaudiólogo; 
 
CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Regionais “fiscalizar o exercício profissional na área de sua 
jurisdição representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução 
ou repressão não seja de sua alçada”;(Art.12, inciso X, da Lei 6.965/81) 
CONSIDERANDO que por força normativa expressa é também da competência dos Conselhos Regionais 
“estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem” 
(Art.12, inciso IX, da Lei 6.965/81); 
  
 Ante ao exposto, requer de Vossa Excelência, com o devido respeito, primando pela sensibilidade 
e pelo principio da legalidade que reconsidere o Edital de Seleção Processo Seletivo Residência 
Multiprofissional em Atenção Básica de Saúde da Família e Comunidade, incluindo a guisa de um aditivo, 
os profissionais Fonoaudiólogos, oferecendo no mínimo o número de vagas convencionadas pelo 
Ministério da Saúde. 
 
                        Sem mais no momento, renovamos a Vossa Excelência, votos de estima e apreço. 
 

  
Respeitosamente, 
 
 

 
 

ROSANA IORIO FERREIRA 
Presidente CRFa 8ªR 

  


