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Com início no dia 22 de Abril, a campanha de fonoaudiologia educacional 2015 
tem o objetivo de sensibilizar gestores e educadores em relação à importância 
do fonoaudiólogo para a promoção de uma aprendizagem de qualidade. A 
campanha é fruto de  uma parceria entre o Conselho Federal — CFFa e Con-
selhos Regionais de Fonoaudiologia.  

Qual a atuação do fonoaudiólogo na Educação? O objetivo do fonoaudiólo-
go educacional é contribuir com o processo de ensino-aprendizagem desen-
volvendo ações que visam à promoção da linguagem oral e escrita, audição, 
comunicação suplementar e alternativa, LIBRAS, adaptações curriculares, as-
sim como nos cuidados com a respiração, voz e alimentação, participando de 
programas de inclusão e de equipes de atendimento educacional especializa-
do, entre outros, por meio da parceria com educadores, gestores, órgãos públi-
cos, alunos, pais e comunidade.  

A liga acadêmica de audiologia do Espírito Santo (LIA) no dia 24/-

/04/2015 organizou o primeiro encontro científico de estudantes de 

fonoaudiologia UFES-UVV, a palestra com o tema “Política Nacio-

nal de saúde do trabalhador e a atuação fonoaudiológica nas ins-

peções em ambiente de trabalho” contou com a ilustre presença 

da fonoaudióloga Mariela Pitanga (CRFa 3683-ES).sendo a mes-

ma especialista em audiologia e atualmente fonoaudióloga do cen-

tro de referência em saúde do trabalhador do ES/SESA 

(CEREST). Foi um sucesso! Contato: ligadeaudiologia@gmail.com 

Foto: Nova diretoria da Liga de Audiologia do Espírito Santo— LIA, com a Profª 

Drª Mabel Gonçalves Almeida (UFES) .  

Agenda da campanha INAD 2015: 

Data: 29/04/ 2015  (8:00 às 12:00 horas / 13:00 às 17:00 horas) 

Locais: HUCAM,  Campus de Goiabeiras  (UFES) e unidades de saúde Thomas THo-

mazzi, Santo André, São Cristovão e Centro. 

Responsáveis: Profa Dra. Mabel Gonçalves Almeida , Profa Dra. Aline Neves 

Pessoa-Almeida , Liga de Audiologia do Espírito Santo  – Sarah Ferraz   

 

O fonoaudiólogo especialista em saúde coletiva contribui para a construção de estratégias de planejamento  e gestão e saúde, 

com vistas a intervir nas políticas públicas. Pode atuar na atenção à saúde, nas esferas de promoção, prevenção, educação e in-

tervenção, a partir do diagnóstico de grupos populacionais. Alguns exemplos de ações realizadas pelo fonoaudiólogo especialista 

em Saúde Coletiva são: promoção da saúde da criança e do adolescente nos aspectos da fala, linguagem oral  escrita, voz e mo-

tricidade orofacial; promoção e prevenção da saúde do trabalhador (distúrbios da voz do professor, trabalhadores expostos a ní-

veis elevados de ruído); promoção do envelhecimento saudável (estratégias de comunicação); entre outras.  

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia—Sbfa , disponível em: http://www.sbfa.org.br/portal/pdf/faq_disfagia.pdf acesso em 24 de Abril de 2015 

Ligas Acadêmicas  

Respostas para perguntas frequentes na área de : SAÚDE COLETIVA 

O que é ser fonoaudiólogo especialista em saúde coletiva? 

Vem aí ... 

Em foco: FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL  

O curso de Fonoaudiologia- UFES, área de Saúde Coletiva, numa parceria 

entre Universidade Federal do Espírito Santo e Município de Vitória 

(Secretaria de Saúde), vem trabalhando de modo a contribuir para o forta-

lecimento de ações de promoção e prevenção de saúde.  

“O objetivo das ações é desenvolver em cada indivíduo da comunidade 

escolar a capacidade de cuidar-se e incorporar atitudes e/ou comporta-

mentos adequados visando à melhoria da qualidade de vida individual e /

ou coletiva. A atuação proposta abrange gestores, equipe técni-

ca, professores, alunos, pessoal de apoio e demais membros da comuni-

dade escolar,estabelecendo assim uma rede de cooperação, questiona-

mento e reflexão para práticas de caráter preventivo e/ou otimização da 

saúde.” Segundo a Profª Eliane Varanda Dadalto  

Disponível em: http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/index.php/2015/04/gestores-estao-no-foco-da-campanha-de-fonoaudiologia-educacional-2015/ Acesso em 25 de Abril de 2015 


