
 

COMUNICADO  

 

O IATEL COMUNICA que o Conselho Federal de Fonoaudiologia emitiu parecer 

favorável à utilização das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde – 

PICs, realizadas por Fonoaudiólogos. O Parecer do CFFa, número 45, de 15 de 

Fevereiro de 2020, se caracteriza como um dos mais importantes marcos na história 

da Fonoaudiologia na última década, pois: 

1) Preenche o hiato causado pela Resolução 456 do CFFa, de 30 de Outubro de 2014, 

que cancelou a Resolução número 272, de 20 de Abril de 2001,  que reconhecia a 

Acupuntura no âmbito da Fonoaudiologia. Tal acontecimento reproduziu entre os 

Fonoaudiólogos um discurso equivocado e, portanto, a falsa verdade de que a 

Acupuntura não era legal, científica e era exclusiva da Medicina. Desta forma, forçou 

Fonoaudiólogos estudiosos e especialistas em medicinas tradicionais e PICs a 

seguirem no anonimato. Houve um processo de discriminação e de desvalorização 

destes Fonoaudiólogos que mesmo sem o apoio da maioria da classe, permaneceram, 

alguns deles, retos na árdua missão de promover uma saúde integral, humana e 

ecológica, voltada a conservação e valorização da vida, sem nunca negar a grandeza 

social de ser Fonoaudiólogo.  

2) Situa corretamente as PICS, aborda sua amplitude, transversalidade e a 

reconhecida importância na promoção da saúde integral, à qual a Fonoaudiologia não 

poderia mais ficar alheia, distante e incrédula, por puro preconceito, ignorância e 

vaidade.  

Os Fonoaudiólogos envolvidos com as medicinas tradicionais (ou clássicas) e as PICS 

se contrapõem a visão biomédica da doença, que desvaloriza o humano, a vida e a 

natureza, transitando por diferentes territórios e saberes. Se dedicam à auto formação 

corporal e da consciência e não apenas a busca da informação técnica. Assim, 

promovem a profissão, revolucionam o conhecimento e renovam todas as áreas de 

atuação da Fonoaudiologia. Nesse contexto, o IATEL se caracteriza como uma 

entidade social pioneira na unificação e articulação da Fonoaudiologia com as 

medicinas tradicionais (ou clássicas) e as PICs. Reconhecido nacionalmente, o IATEL 

possui o Grupo de Estudos em Fonoaudiologia e Acupuntura – GEFA, realiza 

atendimentos,  pesquisas e cursos na área das PICs. Tem atuado social e 

politicamente há anos para que esse momento se concretizasse. Portanto, esse 

parecer é um ato em defesa dos Fonoaudiólogos, da verdadeira saúde e, sobretudo, 

da vida. No atual cenário social que nos encontramos  é um ato  para ser dignamente 

elogiado e comemorado Parabéns a Comissão de Saúde do CFFa, ao CFFa e aos 

Conselhos Regionais. Nossos mais sinceros votos de estima e apreço.   
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