




Dia de Atenção à Respiração Oral: Como você respira? 
Descrição:  A  campanha  foi  realizada  por  professores  e  alunos  da  UFPB  em 
parceria com professores e alunos do UNIPÊ e fonoaudiólogos locais. Foram  
realizadas ações em 7 escolas públicas e no Busto de Tamandaré, além das IE,  
com o objetivo de  alertar quanto a importância de respirar pelo nariz. 

Resultados: 

Além de excelente repercussão na mídia local (jornal, TV, rádio) e nas redes sociais. 

COORDENAÇÃO 

LUCIANE SPINELLI 

JOÃO PESSOA 
PARAÍBA 



Comunidade Escolar – Reg. Metropolitana de 

Campinas 

Conscientizar a população escolar (alunos, professores e  

familiares) sobre a necessidade da respiração nasal,  

relacionando-a com a melhora na qualidade de vida e do  

sono por meio de palestras e oficinas 

 

*19 escolas participantes 

LUÍZA JUNQUEIRA 

 
CAMPINAS 
SÃO PAULO 



• Confecção de um Folder com o tema: importância da mastigação  
e deglutição nos ciclos de vida 

PATRÍCIA VALENTE 

 
BELO HORIZONTE 

MINAS GERAIS 
 

 

PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS OROMIOFUNCIONAIS 

• Conscientizar e orientar a população através de folder afixado  em 
clínicas e entrega de questionários em duas escolas parti-  culares 
direcionados a alunos e funcionários 

• Divulgação de informações sobre a respiração oral em uma  revista  
e no jornal do Convênio da Belgo Mineira 



 Período: 11 e 20 de agosto de 2014, em Natal/RN; 
 Participantes: 11 profissionais da saúde e 50 alunos do    Curso  de 

Fonoaudiologia da UFRN; 
 Ações de promoção e educação em saúde sobre a respiração oral  

e seus malefícios; 
 Locais das ações: Departamento de Odontologia da UFRN; 

IFRN/Campus Natal  Central;  Clínica Escola de Fonoaudiologia   da 
(HUOL); Escolas UFRN; Hospital Universitário Onofre Lopes  

Municipais Francisco de Assis e Professor Zuza. 
 Público atendido:  em torno de 1700 pessoas. 

RENATA CAVALCANTI 
NATAL - RN 

 

 
“DIA DE ATENÇÃO À RESPIRAÇÃO ORAL EM NATAL – COMO VOCÊ RESPIRA?” 

Ação  
concluída 

Ação a 
realizar 

“Semana de Atenção  
à Saúde do Sistema  
Estomatognático” 



27 entrevistas para rádios em todo o Brasil  
Participação em 5 programas de televisão  
Participação no SIG 
Divulgação Internacional: Chicago, Roma, 
Portugal, Espanha, Peru e Chile 

• Divulgação no Brasil: Teresinha, Rio Preto, Vitória,  
Recife, Campinas, Porto Alegre, Goiânia, João  
Pessoa, Natal, São Paulo, Ribeirão Preto, Bahia,  
Bauru, Campo Grande, Manaus, Florianópolis,  
Belo Horizonte. 

 

• Parceria com: 

 
Para divulgação do teste da linguinha no mundo 

ROBERTA MARTINELLI  
BROTAS – SÃO PAULO 
Irene Marchesan  
Giédre Berretin-Felix  
Reinaldo Gusmão 

 

 

Elaboração e   •  
lançamento da  •  

cartilha do teste  •  
da linguinha • 



O projeto de divulgação da motricidade orofacial e suas competências na área  

odontológica foi aceito em todas as instituições propostas inicialmente – UEM,  

Cesumar e Uningá, tanto nos cursos de odontologia quanto fonoaudiologia. 

• Foram realizadas palestras de conscientização e divulgação do trabalho  
fonoaudiológico conjunto à odontologia nos seguintes temas: 

– Frênulo lingual, 

– Atuação fonoaudiológica nos indivíduos usuários de prótese, 

– Atuação fonoaudiológica em traumas de face, 

– Atuação fonoaudiológica nos casos de mordida aberta, 

– Fonoaudiologia e paralisia facial, 

– Fonoaudiologia e  cirurgia ortognática. 

 

 
• Como resultados destas palestras ocorreram encaminhamentos para as  

clínicas de fonoaudiologia das Universidades envolvidas, o que não ocorria  

até o momento, e o desenvolvimento de dois projetos de estudos realizados  

pelos alunos de odontologia e fonoaudiologia. 

SILMARA PAVANI 

 

MARINGÁ  

PARANÁ 

 

 

Fonoaudiologia nos Casos Odontológicos 



MS UNIDO PELA MO 
- Conscientizar, orientar e prevenir a população sobre os cuidados com os 
distúrbios miofuncionais orofaciais e cervicais 

- Buscar parcerias com fonoaudiólogos em outras cidades do MS para 
divulgar a fonoaudiologia em seus municípios 

DIA DE ATENÇÃO À RESPIRAÇÃO ORAL 

SILVIA CAMPANHA  
MATO GROSSO DO  

SUL 
CORUMBÁ 



Divulgação via email e pessoalmente para  
ginecologistas quanto ao trabalho  
fonoaudiológico desde a gestação; 

Confecção de folderes de divulgação para convidar  
mães; 

Confecção de folderes, contendo as informações mais 
importantes para entrega às mães; 

Palestra direcionada às mães, abordando etiologia,  
conceitos, implicações e tratamento da fissura  
labiopalatina - finalizada com troca de  
experiência entre as mesmas. 

DEPOIMENTOS DAS MÃES 
www.facebook.com/fernanda.ferreira.543792?fref=ts 

FOLDER 

PALESTRA 

ATENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRECOCE  
NA FISSURA LABIOPALATINA: TRABALHO 

COM GESTANTES E MÃES DE BEBÊS. 
• OBJETIVOS: 

Atuar na prevenção ou redução das alterações nas  
funções orofaciais em bebês com fissura  
labiopalatina; 

Promover o conhecimento e melhor cuidado das  
mães com seus bebês com fissura labiopalatina; 

Divulgar o trabalho da Motricidade Orofacial em  
casos com fissura labiopalatina. 

• AÇÕES REALIZADAS: 

TRIXY NIEMEYER  
ESPÍRITO SANTO  

VITÓRIA 

http://www.facebook.com/fernanda.ferreira.543792?fref=ts




Funcionários e familiares de um  

Grupo Empresarial de  

Goiânia/Goiás. Adultos,  

adolescentes e crianças com  

idade acima de 08 anos. 

1- Conscientizar o público alvo sobre: 
-Benefícios de uma respiração  
adequada; 
-Influência do equilíbrio muscular no  
processo de desenvolvimento da  
face; 
-Influência da respiração na  
capacidade de concentração; 
- Trabalho interdisciplinar entre a 
ortodontia e fonoaudiologia; 
2 - Identificar possíveis respiradores  
orais e alterações odontológicas. 

ANGELA SILVEIRA GUERRA  
GOIÁS 

GOIÂNIA 



Idosos de um Asilo de Goiânia/Goiás. 

1- Conscientizar o público alvo sobre os benefícios de uma  
mastigação eficiente: Evitar engasgos; Aliviar a sensação de alimento parado no  
trato digestivo; Aliviar sintomas de Refluxo Gastroesofágico. 
2 - Orientar sobre a importância do uso e os cuidados com as próteses dentárias. 

ANGELA SILVEIRA GUERRA  
GOIÁS 

GOIÂNIA 



PERNAMBUCO 

PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO 

•Instrumentalizar fonoaudiólogos e graduandos em fonoaudiologia para o  
desenvolvimento do processo educativo nas ações de promoção, prevenção  e 
recuperação da saúde do Sistema Estomatognático. 
•Realizar ações de promoção, prevenção e recuperação em saúde com  
enfoque na manutenção dos órgãos e funções do Sistema Estomatognático  
de adultos e idosos. 

As ações foram  desenvolvidas nas cidades de: 

Recife, Olinda, Gravatá, Abreu e Lima,  
Camaragibe, Moreno e Vitória de Santo  
Antão. 

GERLANE  

NASCIMENTO 

RECIFE  
PERNAMBUCO 
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Ritmo da mastigação 
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Corte do alimento 

Dentes anteriores (23) 

Dentes laterais (13) 

Ausência (9) 

da UNIME – Lauro de Freitas-Bahia. 

Fga. Dra. Camila Vila-Nova  
Alunos 4º e 5º sem. de fono  
UNIME 

CAMILA VILANOVA 

LAURO DE FREITAS 
BAHIA 

 

PERFIL MASTIGATÓRIO E EMAGRECIMENTO – 
Proposta de promoção e prevenção de saúde 

• Identificar e conscientizar população em restaurante universitário sobre  
alterações do padrão mastigatório e vantagens dos padrões de normalidade  
das funções estomatognáticas. 

• Alunos do curso de fonoaudiologia triaram e orientaram 45 indivíduos. 

• Os achados estão sendo discutidos para auxiliar em novas ações sobre o tema. 

• Andamento: Avaliação e oficinas para pacientes da clínica-escola de nutrição 



Telessaude em Motricidade Orofacial 

Fonoaudiólogos: 
Renata Resina Migliorucci  
Giédre Berretin Felix  
Wanderléia Quinhoeiro Blasca 

Cidade: Bauru/SP. 
Objetivos da ação: 
• Divulgar os materiais de educação mediada por tecnologia, segunda opinião formativa e  

teleassistência desenvolvidos na área de fonoaudiologia junto ao Departamento de Fonoaudiologi  
da Faculdade de odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP), na linha de  
pesquisa Telessaúde em Fonoaudiologia 

• Divulgação e ampliação da utilização dos materiais produzidos na Telessaúde em Fonoaudiologia. 
• Aproximação do serviço público de saúde e educação à Universidade, estendendo o conhecimento 

científico fonoaudiológico gerado às localidades distantes, tendo em vista a ampla extensão do  
território nacional. 

• Utilização dos materiais desenvolvidos em telessaúde junto aos cursos de graduação em 
Fonoaudiologia e estabelecimento de possíveis parcerias para trabalhos conjuntos futuros. 

• Publicações científicas de resumos de trabalhos em anais de eventos. 

Jeniffer Dutka 
Mariana da Rocha Sales Bueno  
Camila Correa 

RENATA RESINA  
BAURÚ 

SÃO PAULO 



Atuação Fonoaudiológica em Centros de documentação ortodôntica. 

Fonoaudiólogos: 
Renata Resina Migliorucci  
Giédre Berretin Felix  
Letícia Korb da Silva 

Cidade: Bauru/SP. 
Objetivos da ação: 
• Implementar a atuação fonoaudiologia na área de Motricidade Orofacial nos centros de  

documentação ortodôntica do município de Bauru. 

• Ampliação da atuação interdisciplinar entre a fonoaudiologia e a odontologia,  
promovendo melhores resultados ao tratamento odontológico realizado pelos  
pacientes. 

• Divulgação da profissão de fonoaudiologia, com repercussões positivas no mercado de  
trabalho. 

• Criação de uma rede de atenção fonoaudiológica ao paciente odontológico no 
município de Bauru. 

• Publicações científicas de resumos de trabalhos em anais de eventos, bem como de  
artigos na íntegra em periódicos nacionais e internacionais. 

Odontólogos: 
Maurício de Almeida Cardoso (ortodontista)  
José Anronio Zuenga Cappellozza (ortodontista) 
Marco Dapievi Bresaola (cirurgião bucomaxilofacial) 

RENATA RESINA  
BAURÚ 

SÃO PAULO 


