
Introdução: Motricidade Orofacial é uma das áreas da Fonoaudiologia voltada para o estudo,

prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento das alterações estruturais e funcionais das

regiões da boca, face e pescoço. Algumas das alterações mais frequentes relacionadas ao

desenvolvimento dessas funções são as da musculatura facial, respiração, sucção, mastigação,

deglutição e fala. As ações extensionistas atuam no sentido de ampliar a formação dos alunos,

instituir atividades centradas nas necessidades comunitárias e de oportunizar. Existem diversos

pontos positivos envolvidos na produção de um e-books. O acesso fácil, escrita simplificada e

gratuito, leva a um alcance ampliado e ao aumento da conscientização e orientação. Instituição

preponente: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Público envolvido: Direcionado para a

comunidade e estudantes/profissionais da área da saúde. Objetivo: Conscientizar e orientar

sobre os temas que envolvem a Motricidade Orofacial na primeira infância. Ações realizadas:

Em julho de 2020 foi criado um grupo de alunos e professores para a ação, que foi realizada em

dois canais na internet: Youtube e Instagram. Imediatamente foi criada uma logo para a ação e

uma personagem infantil. A personagem apresentou, a cada semana, postagens com

orientações e esclarecimentos sobre as funções do sistema estomatognático e seu

desenvolvimento (baseadas na literatura atual). A cada postagem, um aspecto importante foi

abordado apresentando o conteúdo para à população. De forma lúdica, didática e simples,

levamos para os nossos canais temas como: respiração, mastigação, deglutição, fala, entre

outros temas. Com base em todo esse material produzido (arte e legendas), através de uma

revisão da literatura atualizada, está sendo construído um e-book. Resultados: As postagens da

ação tiveram um impacto quantitativo, em 29 campanhas, de até 912 contas alcançadas e de

1.180 impressões, com destaque absoluto à campanha com da “Respiração Oral”. Foi

construída uma interação bastante dinâmica, com nossos seguidores, através de enquetes e

perguntas nos stories Conclusão: Uma nova possibilidade de ações extensionistas se mostrou

eficaz através do meio digital/remoto. Pudemos retroalimentar nossos conhecimentos acerca

da Motricidade Orofacial e disponibilizar à população conteúdos, que antes ficavam restritos

aos muros da academia e da assistência. Além disso todo material produzido será

transformado em um E-book.


