ANEXO II: Resumo do Projeto

A- PROJETO
1-Título:
Fonoaudiologia em atenção primária: atuação em saúde auditiva do neonato
2-Centro:
3- Departamento:
Centro de Ciências da Saúde
Fonoaudiologia
4- Nome (Professor Coordenador):
5- Fone:
Silvana Maria Sobral Griz
88310217
7- E-mail:
sgriz@terra.com.br

6-Fax:
21268927

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):
Denise Costa Menezes – Doutor – menezesdc@uol.com.br
Lindacy Sampaio de Oliveira – lindarcysampaio@hotmail.com
Lilian Ferreira Muniz –Doutor - muniz.lilian@gmail.com
Luciane Lima – Doutor – lucianesl2001@yahoo.com
Otávio Gomes Lins- Doutro – oglins@hotmail.com
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):
0
Ana Karollina da Silveira – Curso de Fonoaudiologia
– karollinasilveira@hotmail.com – aluna responsável
pela orientação das puérperas e parturientes
Robélia Cristinny Gomes Rodrigues – Curso de
Fonoaudiologia –-rocristinny@hotmail.com - aluna
responsável pela orientação das puérperas e
parturientes
Aproximadamente 20 alunos de graduação que
estejam matriculados em Estágio em Audiologia I e
II
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):
Danielle Gomes Pinto – aluna do mestrado em
Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento daniellepinto_fono@hotmail.com - responsável
pela supervisão do material de orientação das
puérperas e parturientes
Fabiana Cristina Mendonça de Araújo – aluna do
doutorado em Neuropsiquiatria e Ciência do
Comportamento – Fabiana_fono@yahoo.com.br
- responsável pela coleta e armazenamento dos
dados relativos às entrevistas realizadas com as
mães e pela análise do número de puérperas e
parturientes que participaram do projeto.

[X] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:
14- Período de Execução:
Maternidade do Hospital das Clínicas da UFPE
Set/2009 a Dez/2010
15-Público Alvo:
1000 puérperas e parturientes assistidas no Hospital das Clínicas da UFPE, durante o período de realização do projeto.
16- Objetivos:
Este projeto tem como objetivo principal orientar puérperas e parturientes assistidas na maternidade e ambulatórios de
puericultura do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a fim de desenvolver trabalho de atenção
primária no desenvolvimento infantil em âmbito fonoaudiológico.

17- Parcerias:
Pós Graduação em Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento
Departamento de Enfermagem
Hospital das Clínicas – Ambulatórios de puericultura e maternidade
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):
O presente projeto visa orientar puérperas e parturientes assistidas na maternidade e ambulatórios de puericultura do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, a fim de desenvolver trabalho de atenção primária no
desenvolvimento infantil em âmbito fonoaudiológico. Para sua realização serão realizadas orientações a puérperas e
parturientes que busquem os serviços de Triagem Auditiva Neonatal e puericultura, referentes à saúde auditiva do neonato
e lactente, expostos em forma de entrevistas e folders, buscando de maneira simplificada e acessível. A proposta será
efetivada a partir de visitas sistemáticas, que acontecerão semanalmente, no período de Setembro de 2009 a Dezembro de
2010, priorizando a participação das mães cujas crianças estão internas na maternidade ou em acompanhamento no
ambulatório de puericultura. Ações em saúde coletiva que promovam atenção básica de saúde e que visem potencializar o
desenvolvimento infantil contribuem para a manutenção da saúde desta população, promovendo condições favoráveis para
o seu desenvolvimento psicomotor e crescimento infantil.
19- Palavras-chave (5):
Saúde coletiva; Desenvolvimento infantil; Fonoaudiologia
20- Referências Bibliográficas:

