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Coordenador: Regina Célia Bortoleto Amantini (SP)
Secretário: Sheila Andreoli Balen
Convidados:
Maria Cecília Bonini Trenche (SP)
Stela Maris A Lemos (MG)
Martinha Claret Dutra dos Santos representada pela Suzana Brainer (MEC)
No Fórum de Politicas Publicas foram abordado 03 temas.
O primeiro tema abordado pela Profa. Dra. Maria Cecília Bonini Trenche foi
aspectos vinculados a Atenção Primária a Saúde Auditiva, expondo o
conceito de rede como estratégia para a produção em saúde, bem como o
Núcleos de Atenção a Saúde da Família (NASF) e no final da sua
explanação, apontou alguns questionamentos tais como:
•

Quais estratégias utilizadas para articular os serviços especializados à
atenção básica (NASF) promovendo a atenção integral, a otimização
de recursos, a articulação com o SUAS e com a Educação.

•

Como serão estruturadas as linhas de cuidados, que diretrizes elas
recomendarão para a atenção integral?

•

Que estratégias a saúde auditiva vai utilizar para fortalecer a premissa
da inclusão social da pessoa com deficiência auditiva como direito e
componente básico para o processo de reabilitação na perspectiva da
emancipação?

•

Que ações podem ser pensadas para alinhar os cursos de
Fonoaudiologia a essa perspectiva que não separa gestão e clínica?

Posteriormente, a Profa. Dra. Stela Maris Aguiar Lemos abordou sobre a
avaliação da rede de saúde auditiva e apresentou uma experiência sobre a
avaliação da implementação da rede de atenção à saúde auditiva: um estudo
de caso das microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo, Minas Gerais.
Ao final houve a apresentação da Sra. Suzana Maria Brainer,
coordenadora geral de Articulação da Política de Inclusão nos Sistemas de
Ensino (CGAPISE/ DPEE/ SECADI/ MEC) que expôs sobre a Política de
Inclusão do MEC e da Portaria referente a Concessão do Sistema FM,
apresentando também os resultados da Pesquisa Piloto referente a

Capacitação de Professores de Atendimento Educacional Especializado
sobre o Uso do Sistema de Frequência Modulada, bem como as diretrizes do
MEC para a expansão da capacitação dos docentes.
A partir das apresentações da Dra. Regina Amantini conduziu as
discussões

do

Fórum

com

a

plateia.

As

manifestações

versaram

pontualmente sobre o relato de experiências sobre as dificuldades e
facilidades encontradas por diferentes Serviços de Saúde Auditiva do País no
que se refere a concessão do Sistema FM e as comunicações com os
professores de Atendimento Educacional Especializado ou do Ensino
Regular. Alguns destes serviços citaram que tiveram que incluir estratégias
de comunicação com as escolas, bem como de inserção de projetos de
extensão ou de pesquisa (naquelas que são de ensino) para que houvesse a
possibilidade do serviço visitar a escola e conversar com o professores sobre
o uso do sistema FM. Algumas referiram solicitar aos pais que convidassem o
professor para estar no dia da adaptação do sistema FM, porém que
infelizmente poucos comparecem ao Serviço. Foi unânime nas discussões da
necessidade dos Serviços terem um material de apoio informativo sobre o
uso do sistema FM.
Foi exposto que no Projeto de Pesquisa Piloto do MEC foi elaborado
um material e que este fosse disponibilizado no site do MEC e também do
Ministério da Saúde.

