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Título trabalho: Ciclo de palestras “FONOalimentAÇÃO”: A alimentação nos
diversos ciclos da vida

Introdução: A alimentação é um processo vital de sobrevivência e uma prática que
permeia as relações sociais dos indivíduos. A fonoaudiologia traz um olhar para
esse tema, ao buscar a compreensão dessa atividade nas diferentes etapas da vida
através da integridade e funcionamento do sistema estomatognático e das possíveis
alterações. Objetivo: viabilizar um ciclo de palestras em uma plataforma digital para
promover um diálogo interdisciplinar científico com profissionais de diversas regiões
do Brasil, acerca da alimentação nas diferentes fases da vida. Instituição
proponente: Universidade Federal da Bahia (UFBA). Público envolvido: discentes
e profissionais da área da saúde e público interessado. Ações realizadas: as
plataformas digitais foram o canal de mediação desse projeto de extensão. Estas
ganharam destaque no contexto da pandemia do COVID-19 e se tornaram pontes
para promover discussões e acessibilidade. Com isso, realizou-se a criação de um
canal no Youtube e uma conta na rede social Instagram cujo nome é
FonoAlimentAÇÃO. Foram realizados 8 encontros entre os meses de agosto e
dezembro de 2021 no Youtube com os seguintes temas: 1) O começo de tudo:
Conexão, alimentação e Imunidade; 2) Oficina de cozinha: Ressignificações no
preparo de alimentos; 3) Alimentação nos tempos de pandemia: a interface social; 4)
Quando a alimentação oral não é possível: possibilidades e alternativas; 5)
Alimentação Responsiva; 6) Comensalidade – Aspectos psicossocioculturais e
Impactos na saúde mental no período de pandemia; 7) Impactos das alterações de
olfato e paladar pós COVID-19 na alimentação; e 8) Alimentação no fim da vida: o
prazer em questão. As palestras duraram em torno de 1h e a participação do público
acontecia por meio do chat, havendo sempre uma mediadora entre as plataformas
para que as comunicações fossem possíveis, além disso todas as palestras se
encontram gravadas no canal, tendo como resultado atualmente cerca de 127 a 282
visualizações entre os vídeos. Resultados obtidos: O projeto de extensão
promoveu a integração de informações qualificadas acerca da alimentação nos
diversos ciclos da vida e as contribuições da fonoaudiologia articuladas com a
interdisciplinaridade. Os encontros contribuíram na ampliação das discussões e
constituirá novas parcerias para o desenvolvimento de futuros projetos de extensão.


