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Vacinação é lenta, mas 
fonoaudiólogos começam a 

ser vacinados
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Compromisso, determinação 
e aperfeiçoamento 

“A lógica pode levar de um pon-
to ‘A’ a um ponto ‘B’. A imaginação 
pode levar a qualquer lugar.” Esta 
frase de Albert Einstein resume o 
pioneirismo que vem sendo a mar-
ca do X colegiado do CREFONO3 
do qual tenho satisfação em fazer 
parte, uma equipe que tem se de-
dicado incansavelmente no proje-
to de empreendedorismo que vem 
proporcionado inúmeros avanços 
na gestão deste Conselho.    

A busca pela excelência é mo-
tivação constante para a evolução 
em todas os setores do CREFONO3, 
portanto, estamos implementan-
do em nossos processos a Gover-
nança Pública para aperfeiçoar o 
controle de gestão pautado no de-
sempenho da administração, com 
o objetivo de verificar se ela está 
atendendo ao seu fim básico que é 
a  transparência, justiça, responsa-
bilidade, comprometimento com a 

sustentabilidade, alinhando todas 
as ações à missão, à visão e aos va-
lores institucionais.

Nosso compromisso é buscar 
com determinação o aperfeiçoa-
mento dos nossos serviços presta-
dos aos profissionais e a sociedade. 
Ao longo deste ano teremos mui-
tas frentes de trabalho com o de-
senvolvimento de vários projetos 
que vão ao encontro a esse anseio:           

APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA E 
GESTÃO DO CREFONO3: visa estabelecer o 
desenvolvimento de uma cultura gerencial 
para o aprimoramento da eficiência, qualidade, 
transparência e prestação de contas. Para o 
adequado desenvolvimento deste projeto 
faremos parcerias técnicas com universidades 
nas áreas de planejamento e governança 
pública.  

RECADASTRAMENTO DOS 
FONOAUDIÓLOGOS DO PARANÁ E DE SANTA 
CATARINA:   o objetivo desta ação é o de 
validar dados pessoais, funcionais, vínculos, 
locais e jornada de trabalho, a fim de atualizar 
e operacionalizar o sistema de cadastro do 
CREFONO3.

MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DO 
CREFONO3: o objetivo é estabelecer os 
procedimentos de execução das atividades e 
etapas do fluxo de trabalho, com isto teremos 
maior clareza acerca de quais são os produtos 
e serviços efetivamente prestados para os 
profissionais e cidadãos, melhorando cada vez 
mais o atendimento.

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL: a ideia é contribuir 
com o desenvolvimento pessoal e profissional 

Boa Leitura!
Celso Luiz Gonçalves dos

Santos Junior
Presidente

dos colaboradores, que no período deste ano 
irão participar de cursos e atividades totalmente 
alinhadas às necessidades práticas, com foco na 
qualidade e na eficácia do serviço público.

ÉTICA PONTO A PONTO: promover a 
educação continuada dos conselheiros no 
aprimoramento dos seus conhecimentos no 
tocante ao Código de Ética da Fonoaudiologia, 
abordando os conceitos de ética e moral; a 
reflexão sobre o comportamento ético na vida 
profissional; as diferentes formas de aprimorar 
os relacionamentos interpessoais; também os 
segredos da comunicação organizacional, e a 
relação à postura profissional, conduta ética e 
convívio no âmbito organizacional e das redes 
sociais.

SUSTENTABILIDADE: serão realizadas ações 
de prevenção e redução na geração de resíduos, 
descarte correto do lixo, redução de desperdício 
com o uso consciente da água, energia elétrica, 
papel e insumos, além do desenvolvimento de 
programa de orientação do descarte correto do 
lixo infectantes em clínicas e consultórios de 
fonoaudiologia.

PROJETO AMBIENTAL: no Dia do 
Fonoaudiólogo será lançada a campanha “Fono, 
no seu dia Plante uma Árvore”.



Prestação de Contas 2020

VITRINE

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTOS DO EXERCÍCIO 2020 - FASE PAGAMENTO VALOR 
REALIZADO

ATIVIDADES DO PLENÁRIO E DIRETORIA 85.449,48
PLENÁRIO 42.351,96
DIRETORIA 43.097,52
COMISSÕES 40.369,62
COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 3.434,50

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 10.764,70

projeto Encontro de Fiscalização - passagens aéreas 4.405,85

COMISSÃO DE ÉTICA 744,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 560,48

COMISSÃO DE SAÚDE 7.236,17

COMISSÃO DE AUDIOLOGIA 3.950,00

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 3.513,08

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 5.760,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO CRFa 3 1.003.739,65

ATIVIDADE da Sede de Curitiba  841.311,95 
ATIVIDADE da Delegacia de Londrina  85.344,23 
ATIVIDADE da Delegacia de Florianópolis  77.083,47 

SETOR DA FISCALIZAÇÃO 291.965,59

ATIVIDADE da Fiscalização - Sede Curitiba 87.252,30
ATIVIDADE da Fiscalização - Delegacia de Londrina 101.227,33
ATIVIDADE da Fiscalização - Delegacia de Florianópolis 103.485,96

TOTAL GERAL 1.421.524,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 - DESPESASO CREFONO3 está se adequando ao Portal da 
Transparência e Prestação de contas disponível no 
site do Conselho, visando atender as novas regras 
do Tribunal de Contas da União (Instrução Normati-
va 84/2020). Para você acompanhar a prestação de 
contas anual basta acessar o portal no link https://
crefono3.org.br/transparenciaeprestacaodecontas/  
e consultar o ‘Relatório Integrado 2020’ a partir de 
31/03/2021.  Dúvidas, envie seu pedido de informa-
ção, reclamação ou sugestões por meio do link ‘Fale 
Conosco’. Todos os esclarecimentos necessários se-
rão prestados.

A Fonoaudióloga Vanessa Bohn CRFa 3-8892 
(foto), aluna de mestrado na Universidade Tuiuti 
do Paraná, com o estudo sobre a aplicabilidade 
do sistema EchoScan para a avaliação da fadiga 
auditiva em trabalhadores expostos a ruído e 
solventes de baixa intensidade, sob a orienta-
ção da Dra. Adriana Bender Moreira de Lacerda 
(foto), foi um dos destaques do Congresso Bra-
sileiro de Fonoaudiologia 2020. 

Vanessa explica que a fadiga auditiva é uma 
alteração temporária na audição de pessoas ex-
postas a gentes otoagressivos. O equipamento, 
desenvolvido por uma equipe de pesquisado-
res da França, tem o objetivo de rastrear sinais 
precoces dessas alterações auditivas em traba-
lhadores expostos a esses agentes, assim pos-
sibilita a identificação dos indivíduos mais sus-
cetíveis para o desenvolvimento de alterações 
auditivas, para que ações preventivas sejam 
realizadas antes das ocorrências das alterações 
permanentes.  

O trabalho teve como co-autoria as profes-
soras e doutoras Thais C. Morata (NIOSH), Ma-
ria Renata José (Universidade TUIUTI do Para-
ná), Simone Mariotti Roggia e Fernanda Zucki 
(Ambas da UFSC), Adriana Moreira Bender de 
Lacerda (Universidade Tuiuti do Paraná e Uni-
versidade de Montreal), com a colaboração do 
CEREST da macroregião de Joinville. 

 

Destaque no Congresso 
SBFa 2020

Cinthia Friedrich CRFa3-8045, especialista em Gestão de 
Redes de Atenção, foi nomeada Secretaria de Gestão de Pes-
soas, na Prefeitura de Joinville, em uma segunda gestão. De 
acordo com a fonoaudióloga, o  foco de sua atuação é vol-
tado para as pessoas e de assegurar a participação ativa dos 
servidores nas atividades, resgatando o orgulho da função 
que exercem de servir os cidadãos com qualidade e propósi-
to. “Além do trabalho interno de motivação, precisamos nos 
comunicar melhor com a comunidade para mostrar o nosso 
valor e a qualidade dos serviços que oferecemos e podemos 
aprimorar continuamente”, destaca Cinthia.  

Secretária de Gestão de Pessoas 

Fotos: Arquivo pessoal
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Viva a ciência: profissionais 
começam a ser vacinados 

Covid-19

Até o dia 22 de março o Brasil havia atingido a 
marca de 12,3 milhões de vacinados contra a 
Covid-19. No total, 12.279.559 de brasileiros 
receberam ao menos uma dose da vacina, o 
equivalente a 5,80% da população nacional. O 
levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, 
com base nos dados fornecidos pelas secretarias 
estaduais de saúde. Neste mesmo período, o Paraná já 
vacinou 610.215 e Santa Catarina 398.136 pessoas com 
a primeira dose da vacina.

O ritmo da vacinação ainda é lento. Inicialmente 
foram vacinados os profissionais que atuam na 
linha de frente de enfrentamento da Covid-19, até 
meados de março, fonoaudiólogos de outros setores, 
bem como, em algumas cidades também já estão 
recebendo a vacina. Suellen Souza Meduna, 38 anos 
foi a primeira fonoaudióloga paranaense a receber 
a vacina. Há dois anos atuando no Hospital do 
Trabalhador, no atendimento em UTI trauma, desde 
março de 2020 passou a atender também na UTI 
Covid. “Têm sido meses difíceis, de dor, de sofrimento, 
de angústia, mas também de reabilitação e sorrisos, 
acompanhando os pacientes voltando a falar, a comer 
e a viver novamente”, relata a fonoaudióloga.

Há um ano na luta hospitalar diária contra a 
Covid, Suellen conta que no início da pandemia tudo 
era incerto, chegou a ficar quase dois meses longe 
das filhas e dos pais, por segurança. “Com certeza o 
momento mais difícil, pois não sabíamos o que iria 
acontecer. Agora quando recebi a ligação falando da 
vacina, custou para eu acreditar até que a dose fosse 
aplicada”, conta Suellen, que também passou pelo 
susto de testar positivo para a doença no mês de 
agosto do ano passado.

“Fiquei isolada por 15 dias dentro do quarto, o 
medo é muito grande, do inimigo que está no escuro, 
mas graças a Deus foi tudo leve, não precisei de 
internação e, com todo o cuidado, não passei para 
ninguém da minha família”, comenta Suellen.

Consulte os dados atualizados em 'Localiza SUS' 
       O fonoaudiólogo Flávio Prado da Rosa, 41 anos, 
também foi um dos primeiros profissionais da saúde 

      Crefono3 
      RESPONDE

Foto: AEN

vacinado em Santa 
Catarina. Formado 
há sete anos, ele atua 
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Santa Catarina
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A Fonoaudiologia é 
considerada uma atividade 
essencial? 

Sim. O Fonoaudiólogo é profis-
sional essencial no combate ao novo 
coronavírus, ao controle de doenças 
e à manutenção da ordem pública. 
A Lei Federal 14.023/2020, em seu 
Art. 3º-J, estabelece que “durante a 
emergência de saúde pública decor-
rente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019, o poder público 
e os empregadores ou contratantes 
adotarão, imediatamente, medidas 
para preservar a saúde e a vida de 
todos os profissionais considerados 
essenciais ao controle de doenças e 
à manutenção da ordem pública:  fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacio-

nais, fonoaudiólogos e profissionais 
envolvidos nos processos de habili-
tação e reabilitação".  

Todo o Fonoaudiólogo 
deve ser vacinado 
imediatamente?

Não. O Plano Nacional de Va-
cinação prevê que os profissionais 
fonoaudiólogos que trabalham na 
linha de frente ao Covid-19 serão 
prioridade dentro dos serviços es-
senciais. Porém, todos irão receber 
as doses dentro da primeira fase, 
mas de forma escalonada. 

 
De quem é a 
responsabilidade pelo 
Plano de Vacinação?

O Governo Federal é o responsá-
vel pelo plano por meio do Ministé-
rio da Saúde. Estados e Municípios 
são os responsáveis pela logística 

de distribuição, operacionalização 
do plano e aplicação das doses. 
Não cabe ao Conselho gerenciar as 
ações para a vacina da Covid-19. Fi-
que atento ao chamamento de apli-
cações das doses na cidade a qual 
você trabalha ou reside.  

em dois hospitais públicos - Hospital Florianópolis (referência da 
Covid-19 na grande Florianópolis) e no Hospital Geral Governador 
Celso Ramos. 

“A equipe toda estava muito ansiosa esperando por esse 
momento, eu mesmo, já tinha até perdido o sono, aguardando a 
vacina. Foi, realmente, muito emocionante, um misto de alegria e 
esperança, uma luz no final do túnel, e a certeza de que esses dias 
sombrios irão finalmente acabar em um futuro breve”, comenta 
Rosa.

Assim como para os demais profissionais da saúde, para o 
fonoaudiólogo essa experiência tem sido dolorosa. “Vejo pessoas 
chegando ao hospital conversando, tendo a certeza de que vão 
ser tratadas e melhorar para retornar ao lar, mas muitas vezes 
isso não acontece. Aprendi que cada vez mais temos que dar 
valor para as mínimas coisas, agradecer sempre, estar perto de 
quem gostamos e dizer a elas o quanto são importantes para 
nós”, relata Rosa que completa: “manter o equilíbrio emocional é 
uma das nossas maiores dificuldades, pois há muito medo de se 
contaminar ou de contaminar alguém”.

Saiba mais:  



Como está a fiscalização do 
CREFONO3 nesta pandemia?

Nosso Lema: proteger a sociedade de maus 
profissionais! E foi com essa bandeira que a Comissão 
de Orientação e Fiscalização e a equipe de Fiscalização 
do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região 
se reinventaram para manter a excelência no serviço 
prestado à sociedade. 

Com um projeto pioneiro no Sistema de Conselhos 
implantamos a modalidade de fiscalização remota 
com sucesso desde o projeto piloto até os dias de 
hoje. “Percebemos que precisávamos acompanhar a 
tecnologia respeitando o momento crítico do cenário 
assustador pandêmico em que vivemos, foi assim 
que surgiu a ideia de fiscalização remota que hoje é 
um sucesso, inclusive ampliado para todo o sistema 
de Conselho de Fonoaudiologia do Brasil. Estamos 
imensamente satisfeitos em sermos pioneiros desta 
modalidade e contentes com os resultados” diz a 
Fonoaudióloga Márcia Celine Rocha de Luca CRFa3-6739, 
Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização da 
3ª Região. 

O plano de fiscalização presencial segue conforme 
a flexibilização das atividades nos Estados do Paraná 
e de Santa Catarina sempre com uso de EPIs e 
rigoroso critério a fim de proteger os funcionários e os 
profissionais fiscalizados. 

Toda demanda, dúvida ou consulta que chega 

até o CREFONO3 é respondida pela nossa equipe. 
A dúvida recorrente é sobre a vacinação de nossos 
profissionais, “gostaríamos de dar boas notícias 
aos nossos profissionais, mas esse assunto não é de 
nossa competência. Reforçamos que os Conselhos de 
classe são órgãos fiscalizadores acerca da profissão. 
Infelizmente não legislamos sobre plano de vacinação”, 
lamenta Márcia.

Confira no gráfico abaixo algumas das atividades 
realizadas pela fiscalização do CREFONO 3 no ano de 
2020: 

Ficou alguma 
dúvida? Quer saber 
mais sobre nossas 
ações?

Entre em contato conosco, 
teremos imenso prazer em 

auxiliá-los: fiscalizacao@
crefono3.org.br

por Fonoaudióloga Márcia Celine Rocha de Luca,
Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização

da 3ª Região

Foto: Arquivo pessoal
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Fiscalização
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 CLUBE DE VANTAGENS
 Fonoaudiólogo, visite o Clube de Van-

tagens https://crefono3.org.br/clube-de-
-vantagens/que. Ele foi criado para oferecer 
benefícios aos profissionais inscritos com 
o registro ativo junto ao CREFONO3. Caso 
tenha alguma sugestão de convênio envie a 
solicitação para a Diretoria, que irá analisar. 
Mais informações: crefono3@crefono3.org.br.

NO AR
O Portal 24 horas - https://crefono3.org.br/conselho-24h/ - está 

disponibilizando novos serviços on-line. Agora você pode consul-
tar a regularidade de seu cadastro no ícone ‘acesse aqui a sua ins-
crição’ com uso de senha pessoal, caso não tenha a sua é só soli-
citar no mesmo ícone. No Portal 24h também é possível atualizar 
os dados cadastrais como endereço, e-mail e telefones; imprimir 
nos ícones rápidos a Certidão Negativa de Débitos (CND) e boleto 
da anuidade. Na plataforma é possível consultar as informações 
e estatísticas relativas aos cadastros de pessoas físicas e jurídicas 
inscritas no Conselho nos ícones ‘quantos somos pessoas físicas e 
jurídicas’, bem como acompanhar a arrecadação e os serviços rea-
lizados pelos setores administrativos.

PERGUNTA FREQUENTE: TENHO UMA 
EMPRESA DE FONOAUDIOLOGIA, ALÉM DA 
INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA TENHO QUE 
FAZER A INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 
NO CRFA 3? 

Sim. A Lei 6.839/1980 determina que o registro de   
empresas e a anotação dos profissionais legalmente   
habilitados delas encarregados, serão obrigatórios nas   
entidades competentes para a fiscalização do exercício   
das diversas profissões, em razão da atividade básica ou  
em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.   
O registro de pessoa física habilita o profissional a atuar  
e o registro da pessoa jurídica habilita a empresa a funcionar.

Por dentro do Crefono3
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EXPEDIENTE: News CREFONO3 é uma publicação do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 3ª 
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Garrido. Jornalista Responsável e Redação - Gheysa Padilha DRT- 6076-PR e Rellen da Costa - Projeto gráfico 
e diagramação: Zigg Comunicação Corporativa. Tiragem: 4.000 exemplares. 

Fique atento às campanhas, participe e envie as suas sugestões para que, juntos, 
possamos implantar melhorias em prol da Fonoaudiologia.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 3ª REGIÃO
RUA XV DE NOVEMBRO 266  - CONJ 71 – 7º ANDAR – CENTRO 
CURITIBA-PR  / CEP: 80020-310 

FONOAUDIÓLOGO (A)

REMETENTE

Registros e informes

REVALIDAÇÃO
A Cédula de Identidade Profissional do Fonoaudiólogo tem validade de cinco 

anos, conforme Resolução CFFa nº 532/2018 art. 41. Fonoaudiólogo, fique atento 

a validade de seu documento e solicite a revalidação com antecedência de 30 dias. 

Todos os documentos necessários e normas estão disponíveis no site do Conselho. 

Lembrando que o documento profissional não é enviado pelos Correios, somente 

pode ser retirado pelo portador, devendo ser agendado o dia e horário da retirada 

na sede em Curitiba ou nas subsedes em Londrina e Florianópolis.

PESSOA JURÍDICA 
O registro de pessoa jurídica passou a ter novas regras. De acordo com a nova 

Resolução nº 583/2020, que regulamenta as inscrições e cadastros de pessoas jurí-

dicas junto aos Conselhos Regionais, agora o profissional de Fonoaudiologia que 

execute suas atividades como Empresário Individual, com inscrição no CNPJ com 

identificação do código 213-5, está isento do pagamento de anuidade de pessoa 

jurídica, conforme artigo 4º da Resolução. Caso esteja enquadrado nesta opção, so-

licite ao Regional a alteração da modalidade do registro por meio do requerimento 

disponibilizado no site.

ANUIDADE 2021
Fique atento ao vencimento da anuidade de 2021, acesse o link no site do Con-

selho para informações sobre os prazos e valores, que estão regulamentados via 

Resolução CFFa nº 586/2020. A 2ª via do boleto da anuidade de 2021 pode ser im-

pressa no Portal 24h no link: https://anuidade.crefono3.org.br/. É necessário infor-

mar o CPF ou CNPJ e número de registro junto ao Conselho. Vale lembrar que o 

pagamento da anuidade constitui condição de legitimidade do exercício da Fono-

audiologia, conforme artigo 20 da Lei 6.965/81 e o fato gerador é a existência de 

inscrição ativa junto ao Conselho, de acordo com o artigo 5º da Lei 12514/2011. Em 

caso de não exercício da profissão ou extinção/inatividade de empresa, para não 

gerar anuidade deve ser requerida a baixa do registro junto ao Conselho. 


