PREVENÇÃO AO TRAUMA DE FACE - NUNCA É CEDO PARA COMEÇAR
Coordenadora: Luciana Moraes Studart Pereira

E-mail: luciana.studart@uol.com.br

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Fonoaudiologia

Abrangência: Recife
Local de Realização: Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Centro
Municipal de Educação Infantil Professor Paulo Rosas (CMEI – Paulo Rosas)

Resumo da Proposta:
Os traumas são definidos como um conjunto de alterações funcionais e anatômicas, gerais e locais, provocadas no
corpo, por meios violentos, agressivos ou acidentais, intencionais ou não. Indivíduos que sofrem trauma de face podem
apresentar alterações funcionais como: ineficiência mastigatória, modificações na fala, hipomobilidade mandibular e
assimetrias faciais. Os traumatismos na primeira infância podem ter repercussão ainda maior, trazendo consequências
severas ao crescimento craniofacial e geralmente são decorrentes de trauma por queda, acidentes esportivos e
automobilísticos Esta é uma proposta interdisciplinar que visa sensibilizar esse grupo vulnerável, que são as crianças, e
população relacionada a esse público sobre as principais causas e consequências dos traumatismos faciais. Serão
desenvolvidas ações junto às crianças, pais e professores do CMEI Professor Paulo Rosas e uma campanha educativa
para a população em geral. É um projeto que envolve docentes, profissionais e discentes das áreas da Fonoaudiologia e
Odontologia e abordará, principalmente, a vulnerabilidade das crianças em sofrerem traumas faciais e suas
repercussões para as funções orofaciais e crescimento craniofacial.

Objetivos:
• Alertar responsáveis, professores e cuidadores, sobre à vulnerabilidade do público infantil com relação ao
traumatismo facial e suas repercussões para o desempenho das funções orais e desenvolvimento do sistema
estomatognático;
• Sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado com a região da face e cabeça, evitando brincadeiras
violentas e/ou de risco;
• Divulgar a Fonoaudiologia como uma das modalidades na reabilitação miofuncional oral para paciente vítima de
trauma de face e orientar sobre as repercussões do trauma de face para o crescimento da face e funções orais.
• Realizar campanha de promoção à prevenção do trauma de face infantil.

