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Objeto de estudo: O objeto maior de estudo é a audição infantil, uma vez que este 

programa de extensão visa prestar atendimento audiológico à população infantil, 

oferecendo uma oportunidade aos discentes do Curso de Graduação em Fonoaudiologia 

de formação complementar nesta área. Também tem a proposta de realização anual de 

um evento gratuito sobre audição infantil para compartilhar conhecimento com 

discentes, profissionais da área, profissionais da educação e pais. Pretende-se também 

oferecer à comunidade conhecimento nesta temática, por meio da criação de mídias 

sociais e por meio da distribuição de um livro, ebook ou cartilha educativa. Este 

programa justifica-se pela importância desta vivência prática na clínica audiológica 

infantil dos discentes de graduação, além de atender uma demanda social de prestação 

de serviços à comunidade que necessita de exames audiológicos. Além disso, pode-se 

considerar tais ações como Educação em Saúde, uma vez que possibilitam um conjunto 

de práticas que contribuem para o aumento da autonomia das pessoas no seu cuidado e 

no debate com os profissionais e os gestores a fim de alcançar uma atenção de saúde de 

acordo com a necessidade da comunidade na qual estão inseridos. Objetivos: Realizar 

avaliação audiológica básica e diferencial em crianças da comunidade que apresentam 

ou não queixas auditivas, e que buscam um diagnóstico audiológico no Serviço de 

Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da UFSM. Além de promover conhecimento à 

sociedade sobre os aspectos que envolvem a audição infantil. Metodologia: Os 

beneficiários primários serão as crianças que buscam a avaliação audiológica, no SAF. 

Os procedimentos oferecidos serão avaliação audiológica básica e potenciais evocados, 

realizados pelos discentes desta instituição com a supervisão dos discentes do Programa 

de Pós-graduação em Distúrbios da Comunicação Humana e pela professora 

responsável pelo projeto. As demais ações de extensão deste programa serão a 

realização de um evento anual; elaboração de um livro, ebook ou cartilha educativa e a 

criação de mídias sociais (todas detalhadas ao longo do texto). Período de execução: 

período compreendido entre março de 2022 e março de 2026. Este programa tem uma 

previsão de duração mínima de 05 anos, como pequenas reprogramações anuais, caso 

seja necessário. Resultados esperados: Espera-se identificar efetivamente as crianças 

com distúrbios auditivos, buscando desta forma, favorecer a sua qualidade de vida, as 

encaminhando para serviços públicos, desta Instituição, de habilitação e reabilitação 

auditiva. Outra expectativa deste projeto é contribuir com a formação dos alunos. Além 

de oferecer à comunidade conhecimento sobre a audição infantil e a importância do 

diagnóstico precoce dos distúrbios auditivos. 

 

Objetivos 

 

OBJETIVO GERAL; Realizar avaliação audiológica básica e diferencial em crianças da 

comunidade que apresentam ou não queixas auditivas, e que buscam um diagnóstico 

audiológico no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da UFSM. Além de 

promover conhecimento social sobre os aspectos que envolvem a audição infantil.  


