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Mostra de Profissões 2017

No dia 25 de outubro, o curso de Fonoaudiologia

participou da Mostra de Profissões 2017,

promovendo apresentação de vídeos, oficinas

de Motricidade Orofacial e Linguagem; além de

visitas ao Núcleo de Voz e Núcleo de Audição

guiadas pelos discentes e monitores do curso. O

objetivo foi apresentar a Fonoaudiologia e suas

áreas de atuação profissional aos estudantes do

Ensino Médio; bem como, apresentar o

funcionamento do curso de Fonoaudiologia da

UFES.

Fonoaudiologia e Saúde Coletiva

O Estágio em Saúde Coletiva tem por objetivo

apresentar ao corpo discente a complexidade da saúde

coletiva, despertando os estudantes para o interesse

pelas ações em vigilância, em gestão e planejamento,

assim como em educação em saúde. A turma foi

dividida em três grupos que desenvolveram atividades

diferenciadas características da Atenção Básica em

três Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Vitória no

formato de rodízio. A ação apresentada foi

desenvolvida na UBS de Maruípe, que não possui

fonoaudiólogo, os estudantes são acompanhados pela

Margareth Attianezi e pela preceptora Paula.

Durante o evento, recebemos estudantes do ensino médio da rede pública e privada de

diversas escolas, dentre elas: Ceemti (São Pedro), Clóvis Borges Miguel (Serra), Cnec

(Campo Grande), Faesa, Escola VIVA (São Pedro e São Mateus), Francisco Nascimento

(Serra), Guarapari, Hidelbrando Lucas (Vitória), Ifes (Aracruz e Vitória), Irmã Maria Horta

(Vitória), Marinete de Souza Lira (Serra), Nair Miranda (Fundão) e Polivalente.

Agradecemos aos discentes, monitores, técnicos, docentes, coordenadores e PROGRAD

pelo trabalho realizado que contribuiu, assim, para o sucesso desse evento.

Foi realizado um levantamento para descobrir quais eram as queixas mais relatadas pelos

usuários da UBS de Maruípe e, após a análise dos dados coletados, constatou-se que a

maioria dos usuários é do sexo feminino com mais de 50 anos de idade e as queixas mais

frequentes eram dificuldades visuais e auditivas, nessa faixa etária a OMS indica Tontura e

Vertigem como de grande prevalência.

Após a análise dos dados obtidos no levantamento, os alunos do Estágio e Desempenho

Profissional em Saúde Coletiva realizaram atividades educativas na UBS de Maruípe com

principal foco em Tontura e Vertigem. Foi elaborado material educativo (folders e cartazes)

para os usuários da UBS além da abordagem individual, também foi confeccionado um

material para os funcionários que apresenta o fluxo que o usuário deve seguir no caso de

tontura e vertigem. Houve um alto interesse da população e foi muito bem aceito.

No dia 21 de outubro os alunos do curso de Fonoaudiologia das disciplinas de Estágio e

Desempenho Profissional em Saúde Coletiva, Educação Integrada II e Fonoaudiologia e

Saúde Coletiva participaram do Mutirão do Outubro Rosa, sob supervisão da Profª Dra.

Margareth Attianezi. Foram dadas orientações aos usuários da UBS sobre tontura e

vertigem com uma abordagem individual e foi realizado um Treinamento de Agentes

Comunitários de Saúde.
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Hands on de prótese traqueoesofágica

No dia 21 de setembro, o Laboratório de Deglutição e Voz da Ufes – LaDVox – em parceria com a

Atos Medical, representada pela Fonoaudióloga Andrea Maduro, realizou o Hands on de prótese

traqueoesofágica sob coordenação da professora Dra Elma Heitmann Mares Azevedo com a

colaboração da Profª Janaina de Alencar Nunes.

A iniciativa proporcionou aos alunos do Curso de Fonoaudiologia/ UFES conhecer e entender mais

especificamente a respeito da prótese traqueoesofágica, uma das formas de comunicação, após

retirada total da laringe, e da reabilitação pulmonar do laringectomizado total.

Visita técnica

No dia 22 de setembro, os alunos do 1° período do

Curso de Fonoaudiologia realizaram uma visita

técnica aos serviços de Fonoaudiologia do HUCAM

e dos ambulatórios durante a disciplina de

Educação Integrada em Fonoaudiologia I, sob

supervisão da Profª Liége Milhioli.

O objetivo foi, além de conhecer os espaços por

onde transitarão e frequentarão no futuro, iniciar o

contato com os serviços de Fonoaudiologia

realizados tanto no Hospital Universitário como nos

ambulatórios. Eles puderam conhecer a Fga.

Virgínia que atua na maternidade e UTIN e também

a Fga. Paula que atua em apoio técnico-

educacional ao curso.
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Capítulo em livro sobre Fissura Labiopalatina

No dia 19 de agosto, foi lançado o livro AS FISSURADAS: GUIA DE

INFORMAÇÃO SOBRE FISSURA LABIOPALATINA, pela editora Book Toy,

que contém um capítulo publicado pelas professoras do Departamento de

Fonoaudiologia da UFES Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves e Janaína de

Alencar Nunes, com o título "Terapia Fonoaudiológica: O que os pais

precisam saber?”.

O livro é direcionado aos pais de crianças com fissura labiopalatina. Foi

organizado pela Fga. Daniela Aparecida Barbosa e Luiza Pannunzio, e

conta com a participação de profissionais experientes no tratamento das

fissuras, explicando de forma simples e bastante ilustrativa tudo o que a

família precisa saber para que todos possam ter a certeza de suas escolhas

e evolução neste longo e importante tratamento.

Nova integrante do corpo docente 

A professora Larissa Helyne Bassan foi graduada pela Universidade

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área da

Fonoaudiologia, especialmente em linguagem oral e escrita e nos

aspectos preventivos relacionados aos distúrbios da comunicação,

atuando junto aos professores bem como às famílias das crianças. No

âmbito educacional, sua experiência engloba a educação infantil, as

séries iniciais do ensino fundamental e a inclusão escolar (sobretudo do

aluno com Deficiência Auditiva). É doutora em Educação pela Faculdade

de Filosofia e Ciências – UNESP/Campus de Marília. Atuou como

fonoaudióloga educacional na Secretaria Municipal de Educação. Foi

professora do curso de Pedagogia da Fundação Educacional de

Penápolis (FUNEPE). Sua experiência em Educação Especial engloba

as Deficiências Intelectual e Auditiva com conhecimento em LIBRAS.

Atualmente é professora adjunta nível 1 e lotada no Departamento de

Fonoaudiologia da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES.

Seja muito bem vinda!

Fonoaudiologia UFES marcando presença

Durante o semestre de 2017/2 registramos a participação de nossos professores em alguns eventos:

- 17° Congresso da Fundação Otorrinolaringologia – Brasília/DF: Profª Michelle Ferreira Guimarães e

Carmen Barreira Nielsen (palestrantes);

- XI Congresso de Fonoaudiologia em Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Rio de Janeiro/RJ: Profª

Michelle Ferreira Guimarães e Elma Heitmann Mares Azevedo (palestrantes);

- XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia – Salvador/BA: Profª Michelle Ferreira Guimarães e

Carolina Fiorin Anhoque (palestrantes).

- Pré-conferência de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Espírito Santo – Vitória/ES: Profª

Mabel Gonçalves Almeida e Larissa Helyne Bassan.



Curso Salve uma Vida

Nos dias 23 e 25 de outubro, foi realizado o Curso Salve uma

Vida para a primeira turma com alunos do 9º e 8º período do

Curso de Fonoaudiologia, trabalhadores do HUCAM e

acadêmicos do CCS. Salve uma Vida é um Projeto de

Responsabilidade Social da Sociedade Brasileira de

Anestesiologia (SBA) que realiza capacitação presencial de não

médicos em Suporte Básico à vida.

Os alunos do Curso de Fonoaudiologia da UFES foram

capacitados para reconhecimento, acionamento de serviço

médico especializado e tratamento inicial de uma parada

cardiorrespiratória, assim como desobstrução das vias aéreas em

crianças e adultos.

A realização do curso para os alunos da Fonoaudiologia foi idealizada pela Profª Dra. Carolina Fiorin

Anhoque, professora adjunta do Curso de Fonoaudiologia e Gerente de Ensino e Pesquisa do

HUCAM e viabilizada em parceria com Prof. Dr. Erick Curi, professor adjunto do departamento de

medicina e Diretor Clínico do HUCAM. Contamos também com ajuda essencial dos monitores do

curso de Fonoaudiologia, Raí Santiago e da medicina, Matheus Campello Vieira e Thiago Gabriel

Simor.
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O treinamento foi muito interessante e os estudantes

puderam adquirir conhecimento teórico, trocar

experiências e treinar com manequins infláveis,

incluindo as principais técnicas para ventilação e

massagem cardíaca externa.

Fique atento às próximas datas! Teremos treinamento

dos estudantes de fonoaudiologia todo mês.

Profª Dra. Carolina Fiorin Anhoque

Treinamento Programa Implante Coclear

Nos dias 14 e 15 de setembro, a equipe de Audiologia do Programa de Implante Coclear do Núcleo

da Audição HUCAM/UFES recebeu da empresa MED-EL um treinamento sobre as tecnologias de

implante coclear e próteses ósseo-integradas na UFES e, no dia 10 de outubro, a equipe também

participou do Treinamento de Próteses Auditivas Ancoradas no Osso – Sistema Ponto oferecido

pela empresa Oticon.



Oficinas

Foram realizadas, no dia 09 de

novembro, as Oficinas de Linguagem,

no Centro Municipal de Educação

Infantil Zélia Vianna de Aguiar, em

Vitória – ES.

As oficinas foram desenvolvidas pelos

alunos das disciplinas de

Fonoaudiologia Educacional e Clínica

dos Transtornos da Linguagem Oral e

Escrita, sob orientação das docentes

Guiomar Albuquerque, Liliane Perroud

Miilher e Mabel Gonçalves Almeida.

O Projeto foi dividido em 4 oficinas terapêuticas envolvendo a temática do

natal e uma apresentação final aberta à comunidade. Cada oficina teve um

tema e atividades desenvolvidas, separadamente, com as crianças e com

os cuidadores, e também em conjunto. As oficinas aconteceram uma vez

ao mês com cada grupo de crianças e cuidadores.

A 1ª oficina terapêutica aconteceu nos dias 19 e 21 de setembro e teve

como tema “ressignificando o natal”. A 2ª aconteceu nos dias 17 e 19 de

outubro e teve o tema “decorando meu natal”, a 3ª aconteceu nos dias 14 e

16 de novembro com o tema “música” e a 4ª aconteceu nos dias 5 e 7 de

dezembro com o tema “cartão de natal”. As oficinas foram um sucesso com

as crianças e as famílias envolvidas, além de ter sido muito produtivo para

os alunos do curso.

Profª Larissa de Almeida
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O Projeto Natal Sonoro é uma atividade de extensão da

Universidade Federal do Espírito Santo voltada às crianças

com deficiência auditiva, atendidas pelo Programa de

Reabilitação Auditiva do Núcleo da Audição, e a seus

cuidadores. A atividade envolveu os alunos do curso de

Fonoaudiologia que estão no Estágio e Desempenho

Profissional I e II, alunos da disciplina de Audiologia

Educacional, Reabilitação Auditiva I e de Clínica dos

Transtornos da Linguagem Oral e Escrita, sob orientação das

professoras Larissa de Almeida, Liliane Perroud Miilher e a

Fga. Bruna Teles.



Expediente: Edição digital.

Material elaborado pela Monitoria do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia da UFES.

Aluna responsável: Brunella Pissinati dos Santos

Professora responsável: Profª Dra. Mabel Gonçalves Almeida (27) 3335-7537

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Centro de Ciências da Saúde – CCS

Departamento de Fonoaudiologia

Graduação em Fonoaudiologia

A Campanha de Disfagia 2018: identificando o paciente com risco de

disfagia é coordenada pela Profª Dra Elma Heitmann e as ações serão

realizadas no 1° semestre de 2018, entre os dias 20 e 23 de março de

2018.

Aos alunos do Curso de Fonoaudiologia UFES que tiverem interesse em 

participar, realizar inscrição pelo email 

campanhadisfagia2018@gmail.com, em nome de Anna Alice Leite.

Ligas acadêmicas

A Liga Acadêmica de Voz do Espírito Santo –

LAVOZES realizou, no dia 20 de outubro, a palestra

“Iniciando uma carreira como terapeuta de voz” com

a Fga. Alana Tarrago Neves e, no dia 17 de

novembro, a palestra “Atuação fonoaudiológica em

disfonia infantil” com a Profª Dra Andrea Alves Maia.

Vem aí...
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Cantata Natal Sonoro: é uma apresentação musical realizada pelos

usuários atendidos no Núcleo de Audição da UFES, organizada pelos

alunos do Estágio e Desempenho Profissional I e II do Curso de

Fonoaudiologia UFES, sob orientação das professoras Larissa Almeida e

Liliane Perroud Miilher .

Acontecerá, no dia 20 de dezembro às 14:30h, no Auditório Elsa,

localizado no Campus de Maruípe – UFES.

Em Destaque 

Partindo do interesse em compreender melhor o processo da reforma curricular do Curso de Graduação em

Fonoaudiologia da UFES e, com objetivo de capacitação na área de formação em saúde, a Profª Dra Carolina

Anhoque, aplicou um projeto para o FAIMER – Foundation for Advancement of International Medical Education

and Research, FAIMER® para o ano de 2018-2019 obtendo aprovação na seleção. O Programa FAIMER Brasil é

uma especialização reconhecida pela Universidade Federal do Ceará apoiado e financiado pelos Ministérios da

Saúde e da Educação, que acontece em Fortaleza, Ceará. É um programa de desenvolvimento docente realizado

em dois anos para avançar na formação em Educação em Ciências da Saúde no Brasil.

Jonathan Grassi Rodrigues, egresso

do curso de Fonoaudiologia da

UFES, defendeu seu Trabalho de

Conclusão de Curso na Residência

Multiprofissional em Saúde da

Criança e do Adolescente e foi

aprovado no processo seletivo para

mestrado no Programa de Saúde

Coletiva da UFES.

Randriely Merscher Sobreira de

Lima, também egressa do

curso, defendeu sua

dissertação de mestrado no

programa de Bioquímica e

Farmacologia da UFES e foi

aprovada para doutorado no

programa de Neurociências da

Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS).

O projeto intitulado “SEQUÊNCIA E CONSEQUÊNCIA: AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MUDANÇAS

NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA” será conduzido no programa pela Professora Dra

Carolina Anhoque, pioneira na UFES no programa FAIMER e, certamente contribuirá para qualificação da

formação dos futuros profissionais da saúde.


