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 Boas-vindas a Profª Drª Carmen Barreira—Nielsen 
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Graduada em Fonoaudiologia e mestre pela Universidade de São Paulo – USP, doutora em 

Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, a professora Drª 

Carmen Barreira-Nielsen tem participação ativa na Fonoaudiologia Nacional nas áreas de políti-

cas públicas em saúde auditiva e audiologia Pediátrica. Tendo sua formação no Centrinho, cen-

tro de Referencia em Diagnostico e Reabilitação da deficiência Auditiva,  em Bauru/ SP,  Profª 

Carmen participa desde 1996 de atividade voltadas a detecção precoce da deficiência auditi-

va  fazendo parte de diversos grupos científicos que dão apoio as políticas publicas em saúde 

auditiva. Ao longo dos anos trabalhou para implantação de serviços pioneiros de Audiologia no 

ES como o serviço de Saúde Auditiva de alta complexidade credenciado pelo Ministério da Saú-

de em Vila Velha e também no Núcleo da Audição da UFES.  

A Universidade de Ottawa (uOttawa), no Canadá, foi o destino escolhido para realização do Pós

-doutorado e sua área de estudo se  baseou em um banco de dados com todos os bebes diag-

nósticos nos últimos 10 anos  com alteração auditiva no lado Oeste daquele país. O foco do 

estudo que gerou diversas publicações  e convites para palestras no ultimo ano,  foi o entendi-

mento das  perdas auditivas tardias e progressivas na infância.  Durante sua estadia, Profª Car-

men se relacionou com uma diversidade cultural muito grande, estudantes da Índia, Coréia, Irã 

e também Canadenses, sob orientação da Profª. Drª. Elizabeth Fitzpatrick. Alem disto teve opor-

tunidade de se capacitar em novas tecnologias voltadas a educação e fazer trabalho voluntário 

em audiologia. Entre os feitos da Profª Carmen está o convênio que ela selou com o laboratório 

de  Pesquisa e Audição Canadense e o Núcleo da Audição da UFES que permitiu que  fosse 

enviado neste ano o primeiro aluno do Curso de Fonoaudiologia para uma experiência interna-

cional em audição com bolsa de estudos.  

 

 

Alunos do 1º período realizaram visita técnica 

sob orientação da professora Msc. Renata Les-

queves, no HUCAM, para adquirirem conheci-

mento sobre o trabalho fonoaudiológico no hos-

pital e no ambulatório.  

ENEFON 2015 na UFES  

Por Marcos Vinícius Cordeiro  

 

 

 

O Centro Acadêmico Livre de Fonoaudiologia-  CALFONO tornou-se referência na nova conjuntura do Movimento Estudantil dentro da Fono-

audiologia a nível nacional e propôs o retorno do Encontro Nacional dos Estudantes de Fonoaudiologia (ENEFON), trazendo esse impor-

tante evento para a UFES aumentando assim a visibilidade do curso de Fonoaudiologia entre os outros cursos de Fonoaudiologia pelo Brasil 

e dentro da UFES. http://enefon.wix.com/enefon2015 

Localização: nossa sala que está localizada no primeiro andar do Prédio do Elefante Branco, no pavilhão dos novos banheiros. Os alunos 

tem se mobilizado para estruturar a sala do CALFONO, atualmente recebemos 11 cadeiras seminovas, 2 armários, 1 mesa e 1 computador. 

As turmas 2014-1/2 e 2015/1 tem se unido em prol da arrumação do CA, as turmas fizeram doações, arrecadaram dinheiro no sinal junto com 

veteranos e tem participado ativamente dessa nova etapa do CALFONO. Contato: calfonofes@gmail.com  

No dia 29 de abril, foi realizada a Campanha Internacional de 

Conscientização sobre o Ruído / INAD 2015. Os alunos do cur-

so de Fonoaudiologia - UFES, orientados pelas professoras 

DrªMabel Gonçalves Almeida,  Drª Aline Neves Pessoa-Almeida 

e Msc. Mariana de A. Brandão Sfalcin. Realizaram triagem audi-

tiva, distribuição de panfletos informativos e orientação em rela-

ção as alterações auditivas que podem ser ocasionadas pelos 

ruídos de transito. As atividades aconteceram nos Campus de 

Goiabeiras, na área verde do Hospital Antonio Cassiano Moraes 

-HUCAM e na Unidade de Saúde Thomas Thomazzi, Santo 

André, São Cristovão e Centro. 
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ARRUMANDO O CENTRO ACADÊMICO  

“A oportunidade de fazer um 

pós doc foi uma grande experi-

ência, pois trabalhei exatamente 

na minha área e tive oportunida-

de de realizar análises que ain-

da não conseguimos fazer no 

Brasil, com relação os bebês 

identificados precocemente 

com deficiência auditiva.  Além 

disto a possibilidade de estar 8 

horas por dia trabalhando em 

investigação clinica e em grupo 

já estabelecido de pesquisa é 

um grande aprendizado sobre 

cooperação  e respeito no de-

senvolvimento de ciência.”  

Profª Drª Carmen Barreira 

Nielsen 

Profª Dra Carmen Barreira Nielsen e Profª Dra 
Elizabeth Fitzpatrick em atividade no laboratório. 

No dia 16 de Abril de 2015, aconteceu a Campanha da Voz 2015, com o tema: “Minha voz, minha identida-

de”. Foram realizadas atividades de orientação, distribuição de folders e marcadores de livros, adesivos 

“Seja amigo da sua voz”, distribuição de maçãs e água mineral. Durante a atividade de triagem vocal, as 

pessoas que apresentaram disfonia ou fator de risco para disfonia foram encaminhados para avaliação 

otorrinolaringológica por videolaringoscopia, no serviço consolidado com Hospital Universitário Antônio 

Cassiano Moraes– Hucam , em parceria com Dr. Henrique Faria Ramos e Dra Marystella Tomoe Takahashi 

Ramos. Foram realizadas 56 triagens, sendo 07 destas encaminhadas para a videolaringoscopia. A campa-

nha atendeu 266 pessoas nas atividades coordenadas pela Profª Drª Carolina Fiorin Anhoque, e organiza-

das pelas Fgas. Alana Tagarro Neves e Alexandra Frasson , Liga Acadêmica de Voz do Espírito Santo – 

LaVozES e professoras colaboradoras Profa Dra Andréa Maia, Dra Elma Azevedo e Dra Michelle Guima-

rães.  

Campanha do Ruído– INAD 2015 

Campanha da Voz 2015 
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