Promoção à saúde da comunicação em usuários de implante coclear e
prótese auditiva
Coordenadora: Ana Augusta de Andrade Cordeiro

E-mail: anaaugusta_cordeiro@yahoo.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: O projeto Promoção à saúde da comunicação em usuários de implante coclear e prótese auditiva
será desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia Professor Fábio Lessa do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE.

Resumo da Proposta:
A audição participa efetivamente dos processos de aquisição de linguagem e, por isso, requer atenção desde o
nascimento e em qualquer período da vida garantindo aos indivíduos com deficiência auditiva o diagnóstico precoce e
intervenção fonoaudiológica eficaz para que os impactos da surdez sejam minimizados tanto em relação à linguagem
oral quanto ao desenvolvimento da escrita. Ante o exposto, este projeto terá como objetivo oferecer cuidados básicos
na saúde da comunicação aos indivíduos com perda auditiva, usuários de implante coclear e prótese auditiva, por meio
de orientação, realização de avaliação e intervenção fonoaudiológica (habilitação e reabilitação). Os usuários serão
convidados a participar do projeto o qual será executado nas quintas-feiras à tarde, no horário das 13h às 17h, período
em que receberão orientação e acompanhamento relacionado às habilidades auditivas e/ou de linguagem oral e escrita.
No caso das crianças, os pais serão orientados e acompanharão de perto a reabilitação, momento em que será
enfatizada a importância da família para o sucesso terapêutico. Além das condutas fonoaudiológicas, os pacientes
receberão um manual com orientações e exercícios para serem realizados em casa.

Objetivo Geral:
Oferecer cuidados básicos em fonoaudiologia na saúde da comunicação por meio da orientação, realização de avaliação
e intervenção fonoaudiológica (habilitação e reabilitação).

Objetivos Específicos:
a) Realizar triagem e avaliação das habilidades auditivas, linguagem oral e/ou escrita.
b) Realizar orientação aos paciente e familiares sobre a saúde da comunicação, com ênfase nas habilidades auditivas,
linguagem oral e escrita.
c) Realizar reabilitação/habilitação fonoaudiológica para proporcionar melhor qualidade de vida relacionada às funções
auditivas e de linguagem.
d) Propor, por meio de material didático, condutas básicas em fonoaudiologia para que o paciente possa executá-las em
casa.
e) Propor aos pais, responsáveis e professores um manual com orientações para o desenvolvimento das habilidades
auditivas e/ou da linguagem.

