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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2008 

 

1. Nome: Irene Queiroz Marchesan 

2. Livro: aqueles que contam histórias verdadeiras sobre o mundo 

3. Hobby: cozinhar  

4. Música: clássicas, óperas e as grandes orquestras  

5. Lugar-viagem: Montanhas e cidades pequenas, calmas com muita natureza em volta  

6. Motricidade Orofacial é: a minha vida  

 

DEPOIMENTO  

 

Fonoaudiologia e Motricidade Orofacial A motricidade orofacial corresponde, atualmente, a um dos grandes campos de 

atuação do fonoaudiólogo, tendo conquistado amplo respeito e penetração interdisciplinar, destacando-se nos meios 

médico e odontológico. Os avanços também se fazem sentir no universo das pesquisas, estando os temas ligados à MO 

entre os mais publicados nas revistas especializadas. Considerando-se os dados do CFFa em relação à atribuição oficial 

de títulos de especialista profissional temos a MO ocupando o segundo lugar, dentre sete especialidades, o que significa 

que é uma das mais fortes e consolidadas áreas de trabalho do fonoaudiólogo. Não bastasse tal vigor e prestígio dentro 

de nosso país, a MO, nos moldes que tem sido praticada e desenvolvida no Brasil, tem causado um impacto na atuação 

de fonoaudiólogos de diversas partes do mundo, modificando e ampliando fazeres até então praticados. Dentre muitos 

países, podemos destacar os Estados Unidos, Portugal, Espanha e, de uma maneira muito especial, todos os países da 

América do Sul, com penetração cada vez maior também na América Central. Em resumo, a MO brasileira tem 

conquistado espaço como referência mundial. É muito comum encontrarmos grupos de fonoaudiólogos estrangeiros 

fazendo formação em MO aqui no Brasil! Porém, tal realidade não se constituiu ao acaso. Se voltássemos um pouco no 

tempo, encontraríamos a MO praticamente reduzida a uma lista de exercícios para melhorar os movimentos e a 

tonicidade de lábios e língua. Podemos, então, perguntar como que a MO, limitada a prescrição de uma relação de 

exercícios, aplicados na ausência de procedimentos confiáveis de avaliação e diagnóstico, e da real compreensão do 

problema a ser solucionado, tornou-se o que atualmente é. A resposta é simples e nos leva a um nome muito conhecido 

de todos nós: Profa. Dra. Irene Queiroz Marchesan. Irene Marchesan é uma das maiores responsáveis por tal 

transformação. Com suas habilidades para sistematizar procedimentos de avaliação, diagnóstico e terapia, tendo como 

parâmetro uma prática efetivamente baseada em evidências, soube conduzir, com brilhantismo, a MO para o mundo da 

ciência e da pesquisa, afastando-a da prática primária de “receitas” na forma de exercícios. Irene é, acima de tudo, uma 

fonoaudióloga clínica capaz de elaborar, a partir de suas práticas, um arcabouço teórico. Seu objetivo não é meramente 

acadêmico, uma vez que sua preocupação reside, acima de tudo, em prestar o melhor atendimento possível a seus 

pacientes. Some-se a esses predicados, o perfil didático de Irene ao ensinar e, o que é muito importante, sua capacidade 

de se dedicar aos outros, de ser naturalmente generosa e de procurar, sempre, o bem estar comum. Irene, a MO te 

agradece. Irene, todo nós, fonoaudiólogos, te agradecemos. Obrigado por tudo o que você nos ensina, na profissão e na 

vida. 

Fgo Dr. Jaime Luiz Zorzi 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2009 

 

 

1. Nome:Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini  

2. Livro: best seller - leve e divertido para relaxar  

3. Hobby: pentear gatas 

4. Música: As quatro estações - Vivaldi  

5. Lugar-viagem: Praia em final de tarde – Itacaré 

6. Motricidade Orofacial é: um grande desafio e um enorme prazer profissional  

 

DEPOIMENTO  

 

Esther   Bianchini fez uma carreira brilhante na Fonoaudiologia. Sua área de expertise é a Motricidade Orofacial, tendo 

realizado curso de especialização, mestrado e doutorado nessa área. Sua importância na MO é tão grande que estravasa o 

Brasil e corre pelo mundo afora. Não acredito que exista algum dentista no Brasil que não a conheça ou tenha lido algum dos 

seus artigos ou livros. O trabalho interdisciplinar com dentistas e médicos é reconhecidamente como entre os melhores do 

Brasil. É dificil quem não a referencie quando está escrevendo algo sobre alterações da articulação temporomandibular. 

Criou protocolos de avaliação e atendimento para disfunções da articulação temporomandibular, cirurgias ortognáticas e 

traumas de face. Mas, além de exelente profissional ela também é excelente mãe e tem dois filhos tão inteligentes e 

estudiosos quanto seus pais.Outra grande qualidade de Esther é seu amor pelos animais, principalmente pelos gatos tendo 

três lindos bichanos em sua casa. Na verdade, Esther representa muito bem a MO do Brasil sendo respeitada nacional e 

internacionalmente por todos os artigos e livros publicados e por ser uma excelente clínica e professora, tanto de cursos de 

graduação como de pós-graduação. Formou um grande número de fonoaudiólogos e de dentistas dentro de sua área de 

conhecimento. Todos nós devemos ter orgulho e respeito por profissionais como a Esther que fazem da Fonoaudiologia uma 

profissão respeitada por outros profissionais 

 Fga. Dra. Irene Queiroz Marchesan 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2010 

 

1. Nome: Zelita Caldeira Ferreira Guedes  

2. Livro: Tango  

3. Hobby: cantar  

4. Música: MPB, Jazz, Blues 

5. Lugar-viagem: Montanhas minha Campos do Jordão 

6. Motricidade Orofacial é: o que faço pelos pacientes com Doenças Raras  

 

 

DEPOIMENTO  

Profa. Dra. Zelita Guedes possui graduação em Fonoaudiologia pela Escola Paulista de Medicina (1975), especialização 

(1976), mestrado (1986) e doutorado (1994) em Distúrbios da Comunicação Humana (Fonoaudiologia) pela Universidade 

Federal de São Paulo. Realizou Pós-Doutorado em 2001 na Universidade René Descartes, Paris, França. Desde seu início 

de formação se dedicou a docência contribuindo na formação e desenvolvimento da área da fonoaudiologia. Atualmente 

é Professor Doutor Associado II da Universidade Federal de São Paulo atuando tanto na graduação, pós-graduação, 

pesquisa e extensão; o que a torna uma das profissionais mais completas e experientes da profissão. Após anos de 

dedicação a Motricidade Orofacial resolveu desbravar novos caminhos da fonoaudiologia e iniciou sua atuação em 

outras áreas, a saber: Neonatologia, Erro Inato do Metabolismo, Sequência de Möbius e Paralisia Facial Adquirida, 

Malformações Craniofaciais e Fala. Paralelamente a estas atividades também se dedicou a questões sociais e, 

principalmente, políticas da fonoaudiologia, exercendo os seguintes cargos: Presidente do Conselho Regional de 

Fonoaudiologia - SP em 1997; Diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, como Secretária e Tesoureira de 2006 

a 2009 e coordenadora do Departamento de Motricidade Orofacial no biênio 2010-2011. Recebeu o Prêmio de Destaque 

em Motricidade Orofacial em 2010, durante o XVIII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, organizado pela SBFa. 

Atualmente é Chefe da Disciplina de Distúrbios da Comunicação Humana do Departamento de Fonoaudiologia da 

UNIFESP. Sua dedicação a profissão é tão grande quanto o carinho, amizade, alegria, prontidão, respeito e atenção a 

todos aqueles que têm a possibilidade de estar ao seu lado. Parabéns pelo exemplo de profissional!  

 

Fga.  Dra. Silvana Bomarito 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2011 

 

1. Nome: HILTON JUSTINO  

2. Livro:O caçador de pipas 

3. Hobby: Cinema 

4. Música:MPB 

5. Lugar-viagem: Atenas - Grécia  

6. Motricidade Orofacial é: Uma Paixão  

 

DEPOIMENTO: 

 

HiIton é um homem verdadeiro, que procura buscar e compartilhar conhecimentos científicos. Seu caminho revela um 

investimento pessoal engrandecedor e um compromisso sério com a fonoaudiologia. Realiza projetos e concretiza 

sonhos. Pessoa de carácter e que sabe escutar seus alunos e amigos. Ponderação e calma são aspectos relevantes que 

atuam nas reuniões e discussões. Ele é uma pessoa com o sentido do tato aprimorado. Pelo tato estabelecemos um 

vínculo entre a realidade e a nossa vida interior. Quanto mais refinado for esse tatear, tanto mais teremos acesso às 

qualidades das pessoas e do nosso mundo. É através do tatear que iniciamos o caminho do conhecimento. Através do 

tato, entramos nas profundezas do nosso olhar e do outro. Tatear é conhecer e descobrir o processo de construção de 

cada um e de cada objeto de estudo. O conhecimento, a devoção pela vida só é possível pelo olhar, pelo tatear com 

profundidade. Quando aprendemos com sabedoria, nossas atitudes contribuem para revelar e descobrir segredos da 

ciência. Parabéns, a você , Hilton, que consegue descobrir segredos, através da pesquisa científica, pelo olhar e pelo 

tatear diferenciado. 

Fga. Dra.  Maristella Oncins 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2012 

 

1. NOME:  ADRIANA RAHAL 

2. Livro:  Trilogia Millenium 

3. Hobby:  Andar pelas ruas de meu bairro com meu marido 

4. Música:  Human- The Killers 

5. Lugar-viagem: Montanhas com muita neve no Colorado  

6. Filme: O discurso do Rei 

7. Uma frase importante na sua vida: " Você nunca saberá o que é suficiente se não se permitir saber o que é mais que 

suficiente. Algumas vezes na vida é preciso correr o risco de ir longe demais" William Blake 

8. Motricidade Orofacial é: minha necessidade de saber mais a cada dia, um vicio! 

 

 

DEPOIMENTO: 

Adriana Rahal é uma mulher forte em todos os sentidos. Guerreira em sua vida pessoal como filha, esposa, mãe, irmã, amiga 

e colega! Sua personalidade marcante sobressai também em sua vida profissional. Uma excelente fonoaudióloga! Sempre 

atualizada, é um destaque na área da Motricidade Orofacial. Pioneira na Eletromiografia de Superfície, trouxe esta 

ferramenta para a fonoaudiologia e nos ensinou a usá-la de forma científica produzindo grandes publicações, mestrados e 

doutorados nesta área.  Clinicamente a Eletromiografia também faz parte de sua rotina, um exemplo é o seu excelente livro 

Eletromiografia de Superfície na Terapia Miofuncional publicado em 2014. 

A Fonoaudiologia agradece seus ensinamentos. Hoje seguindo o exemplo de seu pai, é professora do curso de graduação da 

Faculdade Santa Casa de São Paulo, professora de cursos de pós-graduação, palestrante, orientadora, enfim todos nós que 

pudemos absorver de seus ensinamentos somos muito gratos por eles. Continue assim, colega, desbravando o mundo a sua 

frente e obrigada sempre por compartilhar seu conhecimento com a Fonoaudiologia. 

 

Fga. Msc. Daniele Fontes F. Bernardes 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2013 

 

1. NOME: CLÁUDIA MARIA DE FELÍCIO 

2. Livro: A Emoção e a Regra (Domenico de Mais) 

3. Hobby: Cultivar o jardim de casa ou fazer bolos e pães. 

4. Música: Tocada no violão pelo meu irmão. 

5. Lugar-viagem: Itália 

6. Filme: Aquele que me faz relaxar para uma noite de sono tranquila. 

7. Uma frase importante na sua vida: Diante da dúvida se devemos ou não tentar algo penso sempre na frase dita pelo 

meu ex-orientador : “O NÃO nós já temos, vamos tentar o SIM”. 

8. Motricidade Orofacial é: A ciência das funções imprescindíveis ao ser humano. 

 

DEPOIMENTO  

Cláudia Maria de Felício. Uma mulher determinada, autêntica, dinâmica e extremamente dedicada a profissão. Mestre por 

vocação. Sempre foi preocupada em oferecer uma formação acadêmica de qualidade, tanto aos ingressantes à profissão, 

quanto àqueles que buscavam a formação continuada, desde o aperfeiçoamento profissional, a especialização, o mestrado e 

o doutorado. Seu prazer explícito em ensinar, estudar, discutir artigos científicos e converter os novos conhecimentos em 

práticas reais, transformou muitos de seus sonhos em realidade, como as parcerias internacionais e as pesquisas de ponta na 

área de Motricidade Orofacial, reconhecidas no Brasil e no exterior.  Como fonoaudióloga, se destacou na Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FORP-USP) na atuação em disfunção temporomandibular. Os 

frutos de seu trabalho, associados à sua formação acadêmica (Mestrado e Doutorado) resultaram nos livros de sua autoria e 

nos inúmeros capítulos e artigos científicos. O seu vínculo com a USP continuou, mas em outra Unidade, na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), com a criação do Curso de Fonoaudiologia e suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão se intensificaram. Dentre suas vastas ações, foi responsável pela criação dos protocolos de avaliação miofuncional 

orofacial com escores (AMIOFE), validados para crianças, adultos, idosos e pacientes com apneia obstrutiva do sono. Firmou 

o convênio acadêmico internacional entre o Departamento de Morfologia Humana e Laboratório de Anatomia Funcional do 

Sistema Estomatognático da Università Degli Studi di Milano – Itália e o Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia 

e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da FMRP-USP. Além deste, outro acordo para dupla diplomação (nível doutorado) entre os 

Programas de Pós-graduação das mesmas instituições, foi também de sua responsabilidade, assim como a coordenação de 

um núcleo de apoio à pesquisa (NAP craniofacial) entre três unidades da Instituição. São muitas suas atribuições acadêmicas 

e de pesquisa e o retorno destas a motiva sempre mais.  Como uma mulher incansável, nos momentos de ócio tem o hábito 

de cultivar os jardins, quando não, criar artes manuais! Curte uma culinária caseira, reunir-se com os familiares e amigos, 

principalmente acompanhados de um bom vinho. Não poderia esquecer de mencionar sua verdadeira paixão pela gata, 

incondicionável companheira.   Sou grata por ter tido a oportunidade de participar de momentos importantes de sua vida 

e levar comigo muito dos seus ensinamentos.  

 

Fga. Dra. Luciana Vitaliano Voi Trawitzki 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2014 

 

1. Nome:  ADRIANA TESSITORE 

2. Livro:  A OBRA DE ZIBIA GASPARETO 

3. Hobby:  CUIDAR DE PLANTAS E FAZER ATIVIDADE FISICA 

4. Música:  PALHAÇO DE EGBERTO GISMONTE 

5. Lugar-viagem:  CALIFORNIA 

6. Filme: SE EU FOSSE VC 1 E 2  

7. Uma frase importante na sua vida: ¨...SE NAO HOUVER FRUTOS, VALEU INTENÇÃO DA SEMENTE...¨ 

8. Motricidade Orofacial é:  TUDO, É MINHA VIDA!  

 

DEPOIMENTO  

Dra. Adriana Tessitore 

Fonoaudióloga, professora, mestre e doutora especialista em Motricidade Orofacial. Nome respeitado não só no Brasil, mas 

internacionalmente. Precursora do método Castillo Morales na Fonoaudiologia que divulga até hoje nos seus ensinamentos 

acadêmicos e atuação clinica, em especial no trabalho com paralisia facial, ronco e apnéia. Batalhadora pela classe, 

participou do Departamento de Motricidade Orofacial da SBFa desde sua fundação e atualmente faz parte da diretoria da 

SBFa. Foi uma das sócias fundadoras da ABRAMO (Associação Brasileira de MO) da qual é hoje presidente. Escreveu 

inúmeros capítulos de livros com notável conhecimento e destreza que lhe é peculiar. Além de excelente fonoaudióloga 

clínica é uma pessoa maravilhosa, humana, querida no seu meio, e sempre pronta para auxiliar naquilo que lhe é solicitado. A 

MO se orgulha e agradece Adriana Tessitore!! 

Fga. Msc. Lia Duarte 
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DESTAQUE DO DEPARTAMENTO DE MOTRICIDADE OROFACIAL  - 2015 

 

 

1. Livro: O Pequeno Príncipe 

2. Hobby: leitura e cinema. 

3. Música: Roda Viva - Chico Buarque 

4. Lugar-viagem: Barcelona 

5. Frase importante: "Tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até você" - Chico Xavier 

6. Motricidade Orofacial é: uma paixão que faz parte da minha vida há duas décadas, na busca pela compreensão de 

processos fisiológicos complexos, com o propósito de auxiliar seres humanos únicos e especiais... Uma paixão que 

abriu muitas portas em minha vida profissional e que possibilita novas descobertas, além de amizades maravilhosas 

a cada dia... Devo muito à Motricidade Orofacial... Minha gratidão a essa especialidade da Fonoaudiologia e à 

querida Professora Katia Flores Genaro, que me introduziu em seu grupo de pesquisa e me ampara e fortalece até 

os dias de hoje em todas as atividades da minha vida profissional... Muito obrigada... 

 

DEPOIMENTO  

Giédre Berretin-Félix é para mim um exemplo de superação. Desde sua entrada no Curso de Graduação em Fonoaudiologia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo (FOB-USP) em 1996, os bancos acadêmicos a encantaram e 

uma inquietação constante a acompanhou ao longo dos quatro anos. Desde essa época, o interesse pela pesquisa e pela área de 

funções estomatognáticas ficou evidente. Realizou iniciação científica como bolsa do CNPq, estágios e vários cursos em 

motricidade oral, mesmo fazendo um curso de graduação integral. Após a graduação, realizou especialização em Motricidade 

Oral e Aperfeiçoamento em Fonoaudiologia Clínica, esta com bolsa da FUNDAP. Em seguida, realizou mestrado em Odontologia 

na UNICAMP e doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica na UNESP, concluído em 2005. Assim, em 10 anos, passou pelas 

três universidades públicas do Estado de São Paulo. Atravessou os limites territoriais do Brasil ao realizar pós-doutorado e na 

University of Florida, Estados Unidos da América, na área dos Distúrbios da Deglutição, com bolsa da FAPESP. Ao retornar, se 

preparou e se submeteu ao concurso para a obtenção do título de Livre-Docente, adquirido de forma brilhante. No campo do 

ensino, é docente de cursos de graduação em Fonoaudiologia desde 2000, tendo ministrado aulas em Alfenas-MG e Presidente 

Prudente-SP, além de Bauru, junto à FOB-USP. Atualmente é Professora Associada do Departamento de Fonoaudiologia e 

Coordenadora do curso de graduação em Fonoaudiologia. Ao longo de sua trajetória, recebeu vários prêmios por suas atividades 

profissionais e também de pesquisa. É tutora do Programa de Educação Tutorial em Fonoaudiologia da Secretaria de Ensino 

Superior do Ministério da Educação e Cultura – SESu/MEC, o primeiro em Fonoaudiologia do Brasil, que visa propiciar aos alunos 

realizarem atividades extracurriculares e desenvolverem pesquisas. Tem contribuído de forma marcante para a formação de 

alunos de graduação e Pós-Graduação no campo da Motricidade Orofacial e da Disfagia Orofaríngea, com expressiva produção 

científica, evidenciada pelas citações em bases de dados, como Web of Science, SciELO e SCOPUS. Nos últimos anos tem 

participado ativamente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sendo a atual coordenadora do Departamento de 

Motricidade Orofacial, bem como da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial – ABRAMO, atualmente Membro da 

Diretoria Executiva – Tesouraria. Cabe destaque, ainda, sua importante participação no desenvolvimento do Teste da linguinha, 
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juntamente com a Dra. Irene Queiroz Marchesan, o Dr Reinaldo Jordão Gusmão e a fonoaudióloga Roberta Lopes de Castro 

Martinelli, esta última orientada pela Dra. Giédre no mestrado concluído em 2013 com o trabalho “Relação entre as variações  

anatômicas do frênulo lingual e as funções de sucção e deglutição em bebês”, assim como durante o doutorado, iniciado em 

2013, com o desenvolvimento do projeto “Validação do protocolo de avaliação do frênulo lingual com escores para bebês”. Por 

toda essa trajetória profissional brilhante, e expressiva contribuição para a Motricidade Orofacial, é que admiro a Profa. Giédre 

que, além de tudo, é uma excelente mãe para o Gabriel, que tem nela um exemplo de “Ser Humano”. Como pessoa, abarca 

qualidades fundamentais, como ética, respeito ao próximo, sinceridade, humildade, suavidade, entre outras que só manifestam 

a bondade do seu coração. 

Muito, muito obrigada Giédre Berretin-Felix, 

Por tudo o que fez e está fazendo pela Motricidade orofacial 

E tenho certeza que sempre fará 

Fga. Dra. Katia Flores Genaro 

 


