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XXII Encontro Nacional dos Estudantes de Fonoaudiologia  

Semana Mundial da Amamentação  

Aconteceu no dia 3 de julho de 2015, o II encontro de mães com bebês com fissura labiopalatina. O público alvo 

foi de alunos, pais de crianças com fissura labiopalatina, participantes de projeto “Atendimento Fonoaudiológico 

nos 2 primeiros anos de vida para indivíduos com fissura labiopalatina: da prevenção à reabilitação”. Este projeto 

multidisciplinar é orientado pelas professoras Profa. Dra. Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves e Dra. Janaína de 

Alencar Nunes e conta com a colaboração das professoras Dra. Alessandra Brunoro Motta, Dra. Mabel Gonçal-

ves Almeida, Dra. Liliane Perroud Miilher e alunas Amanda B. Sales, Fernanda de O. Ferreira, Natália M. dos 

Santos, Thaís F. de Oliveira e Tuani N. Covre. O encontro teve como finalidade orientar pais de bebês com fissu-

ra labiopalatina quanto aos aspectos gerais da fissura, correção da mesma e à melhor forma de alimentação e 

auxílio para o desenvolvimento da comunicação e assim, melhorar a qualidade de vida de crianças com fissura da 

grande Vitória. Foram realizadas palestras com relação ao conceito, tratamento, cirurgias, repercussões da fissu-

ra, distribuição de folders e troca de experiências entre as mães.  

II Encontro de mães com bebês com fissura labiopalatina  

 Entre os dias 27 a 31 de julho de 2015 a UFES sediou o XXII Encontro 
Nacional dos Estudantes de Fonoaudiologia. A organização do encontro foi reali-
zada pelo Centro Acadêmico Livre de Fonoaudiologia da UFES juntamente com 
representantes de outros CA's do país, trazendo como tema: “Fonoaudiologia e 
os desafios da profissão frente à realidade da política brasileira de educação e 
saúde”.  

A professora do Curso de Fonoaudiologia da UFES, Janaína de Alencar Nunes, defendeu no 

dia 7 de julho de 2015, a tese de doutorado intitulada “Estudo comparativo de técnicas de ali-

mentação em prematuros: parâmetros fisiológicos e interação mãe e bebê”. De acordo com a 

Profª Janaína, “O título de doutor é importante, pois terão novos projetos de pesquisa, que, u-

ma vez desenvolvidos, colocará o Curso de Fonoaudiologia em evidência e consequentemente 

uma melhora nos atendimentos e procedimentos dos prematuros”. 

A defesa ocorreu na Pontifícia Universidade de São Paulo – PUC/SP, e as professoras Dra. 

Esther Bianchini, Dra Ruth Paladino, Dra Trixy Niemeyer e a Dra Zelita Guedes, compuseram a 

banca examinadora. A orientação coube à Profa. Dra. Maria Claudia Cunha. 

Professora do Curso de Fonoaudiologia defende tese de Doutorado  

 
A Semana Mundial da Amamentação (SMAM 2015) aconteceu no 

período de 3 a 7 de agosto de 2015, com o tema “Amamentação e Trabalho: 
Para dar certo, o compromisso é de todos” e as ações foram coordenadas 
pelas professoras Dra Janaína Alencar e DraTrixy Niemeyer do Curso de Fo-
noaudiologia- UFES. 

Há dois anos consecutivos, a Campanha da Amamentação recebe 
certificação nacional nos Congressos de Fonoaudiologia pela Sociedade Bra-
sileira de Fonoaudiologia. 

A abertura da Semana foi realizada no Hospital Estadual Infantil e 
Maternidade Alzir Bernardino Alves (HEIMABA) com a participação da equipe 
formada pelos profissionais de fonoaudiologia, assistente social, enfermagem, 
fisioterapia, psicólogos, terapeuta ocupacional e médicos. Durante toda a se-
mana foram realizadas oficinas com as mães sobre os cuidados com o bebê e 
dificuldades que podem ocorrer durante a amamentação e palestras sobre os 
direitos das mulheres que amamentam no local de trabalho. As ações aconte-
ceram também no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM), 
nas Unidades de Saúde: Araças, Vale Encantado e Glória, e na Maternidade 
de Cariacica. 

Para os discentes do Curso de Fonoaudiologia, esta campanha intro-
duziu a prática ambulatorial e hospitalar, e inseriu o aluno no campo da pes-
quisa e o contato com a comunidade. Além disso, gerou trabalhos científicos 
publicados nos encontros e congressos. 

O encontro foi voltado para estudantes de graduação e pós-graduação, pro-

fessores e profissionais da área e recebeu público de todo país. Importantes 

nomes da Fonoaudiologia nacional estiveram presentes, como: Jaime Zorzi, 

Bianca Queiroga, Irene Marchesan, Glaucya Madazio, Cláudia Pacheco, 

entre outros, que realizaram e participaram de palestras, mesas-redondas, 

simpósios, mini-cursos, dinâmicas de grupo e atividades culturais. O encon-

tro foi um sucesso trazendo contribuição para a formação profissional, políti-

ca e pessoal de todos os participantes, estreitando os laços, vencendo as 

barreiras regionais e reestruturando o movimento estudantil dentro da Fono-

audiologia no Brasil .    

       Texto: Suzana Cristine, Lara Sessa  


