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RESUMO: A ação de extensão 'Intervenção multidisciplinar nas alterações craniomandibulares e
distúrbios respiratórios do sono' objetiva oferecer, aos estudantes e demais integrantes a
oportunidade de vivenciar o tripé acadêmico ensino-extensão-pesquisa e a articulação de saberes que
essa dinâmica proporciona acerca das temáticas: traumatismos faciais, desproporções
maxilomandibulares, cirurgia ortognática, apneia obstrutiva do sono, e disfunções
temporomandibulares/dor orofacial. A equipe de planejamento e execução envolve discentes de
Fonoaudiologia e Odontologia da UFPE e outras IES, docentes vinculados ao Departamento de
Fonoaudiologia da UFPE, docentes de instituições parceiras, colaboradores externos fonoaudiólogos e
cirurgiões dentistas e o público favorecido pelos atendimentos realizados. Os objetivos são: realizar
atendimento interdisciplinar a pacientes vítimas de trauma de face, pré e/ou pós cirurgia ortográﬁca,
com ronco e apneia obstrutiva do sono e queixa de dor orofacial; promover discussão de casos clínicos;
favorecer o vínculo interdisciplinar entre as especialidades envolvidas; possibilitar espaço para
repensar o ensino na área relativa ao projeto; gerar produtos como publicações cientíﬁcas e
participação em eventos; estimular a pesquisa; organizar e participar de campanhas publicas relativas
ás temáticas envolvidas. Os atendimentos são realizados na Clínica de Fonoaudiologia Prof. Fábio
Lessa da UFPE. Os pacientes, geralmente encaminhados pelas instituições parceiras, são triados,
avaliados e encaminhados para um protocolo de 12 sessões. As demais atividades acontecem ao longo
de todo o projeto. Trata-se de uma proposta que proporciona benefício direto à comunidade assistida,
valoriza a interdisciplinaridade e interproﬁssionalidade pela integração das áreas do conhecimento,
além de ser palco para o desenvolvimento de pesquisas e discussões sobre o ensino.

