Articuladores de Motricidade Orofacial 2016/2017

Atividade: Teste da Linguinha- exame que auxilia
a amamentação
POPULAÇÃO ALVO

saúde

Fga Silvia Campanha
Mato Grosso do Sul

- População em geral e profissionais da área de

– Conscientizar a população sobre a atuação
Fonoaudiológica na área de MO, com foco na amamentação.
Diagnosticar precocemente a alteração de frênulo lingual
RESULTADO ALCANÇADO – Maior conhecimento e reconhecimento da
atuação profissional. Diagnóstico precoce de alteração de frênulo
lingual auxiliando a amamentação.
ATIVIDADE ESTRUTURADA – Palestra para profissionais da saúde e
participação da elaboração de um capítulo do livro sobre este tema
coordenado por uma equipe multidisciplinar.
Realização do Teste em 130 recém-nascidos em um hospital
universitário/MS.
OBJETIVOS DA AÇÃO

Ação dos Articuladores de Motricidade Orofacial 2017
Fga Patrícia Valente
Belo Horizonte / MG

DIA DE ATENÇÃO A RESPIRAÇÃO ORAL
AÇÃO - Conscientizar e orientar alunos/pais
e professores de escolas particulares em
relação a respiração oral (RO)
ESTRATÉGIA - entrega de questionário com
sinais e sintomas relacionados a RO. Palestra
para pais / professores sobre a RO.
RESULTADO – 5 escolas foram convidadas a
participar. Apenas uma escola aderiu, por
meio de parceria com uma Fonoaudióloga
que atua em escola. Realizou-se palestra
para pais/professores sobre a RO. Outras
escolas que esta Fonoaudióloga trabalha
ainda serão orientadas em relação à RO.

Ação dos Articuladores de Motricidade Orofacial 2017
Fga Patrícia Valente
Belo Horizonte / MG

Fga Silvia Campanha
Belo Horizonte / MG

Atividade: RESPIRAÇÃO SAUDÁVEL
POPULAÇÃO ALVO - População em geral e profissionais da área de
saúde
OBJETIVOS DA AÇÃO – Conscientizar a população sobre a atuação
Fonoaudiológica na área de MO.
RESULTADO ESPERADO – Maior conhecimento e reconhecimento
da atuação profissional.
ATIVIDADE AINDA SENDO ESTRUTURADA – não foi possível,
desenvolver estratégias efetivas e assim obter resultados até o
momento.

Conscientizando sobre a Respiração
Oral e o Ronco
Essa campanha resultou em levar o conhecimento, a mais de
1700 pessoas, quanto a questões relativas a RO e o ronco.
Favoreceu a ampliação de conhecimento acerca da
motricidade orofacial ao corpo discente do curso de
fonoaudiologia da UFPB, propiciou a vivência prática,
articulando ensino e extensão, e envolveu fonoaudiólogos
egressos da instituição.

MATERIAIS PRODUZIDOS

Vídeo

Folder

Articuladora: Luciane Spinelli – Paraíba

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA

PROJETOS
❖ Alterações craniomandibulares – Atuação Interdisciplinar
❖ Prevenção ao trauma de face – Nunca é cedo para começar

CAMPANHAS E EVENTOS
❖ Semana do sono 2017: Sonhos bons
nutrem a vida
❖ I Encontro regional: Fonoaudiologia e
Odontologia nos distúrbios respiratórios do
sono
❖ Fonoaudiologia no trânsito 2017: Sinal
vermelho para o trauma de face (em
organização)

Prof.ª Dra. Luciana Studart

Promoção da saúde do sistema
estomatognático no idoso
Articuladora: Renata Cavalcanti –Natal/RN
ENVOLVIDOS NA AÇÃO:
✓ Alunos e docentes dos Cursos de Fonoaudiologia e Odontologia da UFRN.
POPULAÇÃO ALVO:
✓ Idosos da comunidade e de instituições que frequentam os serviços e participam de projetos dos
Departamentos de Fonoaudiologia e Odontologia da UFRN.
OBJETIVOS DA AÇÃO:
✓ Estabelecer um programa de ações fonoaudiológicas para os idosos, com enfoque em promoção, prevenção e
intervenção relacionadas à motricidade orofacial.
✓ Capacitar os participantes (alunos de graduação) na promoção, prevenção, diagnóstico, conduta e intervenção
em Motricidade Orofacial no idoso.
✓ Elaborar materiais didáticos para esclarecimento da população idosa a respeito dos aspectos do Sistema
Estomatognático.
✓ Promover a aproximação dos discentes de fonoaudiologia e odontologia com a prática fonoaudiológica junto a
população idosa.
RESULTADOS ESPERADOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO:
✓ Melhora da saúde do sistema estomatognático nos idosos, propiciando melhora em sua qualidade de vida.
✓ Fortalecimento do conhecimento técnico-científico dos alunos envolvidos na ação em relação a atuação em
Motricidade Orofacial com idosos e a importância da atuação interdisciplinar.
✓ Expansão do Programa para outros espaços da academia e da comunidade.

