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1. IDENTIFICA .O DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA / FASECODIGO Ng DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-

AULA SEMESTRAIS
FON 7402 l Módulo IX: O Processo de

Investigação Diagnóstica Aplicado a
Fonoaudiologia 1 / 4' fase

TEÓRICAS
8h

PRÁTICAS
4h 216 h (144 horas teóricas

e 72 horas práticas

11. HORÁRIO
TU RMA TEORICA

Profa. Aline Vassoler/ Profa. Helena Ferro Blas
Aline Vassoler/ Profa. Mana lsabel d'Ávida Freitas
Simone Mariotti Roggia (Professor responsável)
Mana Madalena Canina Pinheiro

.TICASTU RMAS P
3082002- Turma A- Profa. Simone Mariotti
Roggia(Clínica de Fonoaudiologia)
31 01 002- Turma B- Profa. Simone Mariotti
Roggia(Clínica de Fonoaudiologia)
5082002- Turma C- Profa. Mana Madalena
Canina Pinheiro (Clínica de Fonoaudiologia)
6082002- turmas A. B e C -- Profa. Mana
lsabel d'Avila Freitas (Sala CCS 925

21 01 002 Profa
31 33002 Profa
41 01 002 Profa
51 33002 Profa

111. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) no 2o semestre de 2018
1) Profa. Aline Mana de Oliveira Vassoler
2) Profa. Helena Ferro Blas
3) Profa. Mana lsabel d'Avisa Frestas
4) Profa. Mana Madalena Canina Pinheiro

ía (Prof. responsáve5) Profa. Simone Mariottl Ro

IV. PRE-REQUISITO (S
NOME DA DISCIPLINACÓDIGO
Módulo Vl: O Ser Humano e as Alterações em Fonoaudiologia lFON 7301
Investigação em AudioFON 7305 a

OFERECIDAV. CURSO fS) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA
.O EM FONOAUDIOLOGtACURSO DE GRADUAL

VI. EMENTA:
Abordagens teóricas de investigação para o diagnóstico das alterações da linguagem oral, escrita, leitura e
distúrbios da audição. Avaliação Audiológica básica infantil. Avaliação audiológica compleme.ntar. Achados
audiológicos nas doenças que acometem o sistema auditivo na criança.

VII. OBJETIVOS
Objetivo Geral:
- Capacitar o aluno a realizar o diagnóstico fonoaudiólogico nas áreas da linguagem oral. escrita, leitura e
distúrbios da audição.

Objetivos Específicos
- Discutir os princípios dos diferentes modelos teóricos de avaliação fonoaudiológica.
- Explicar os instrumentos. de observação, testes específicos, provas de avaliação em linguagem oral. escrita
leitura, fala, fluência e distúrbios da audição.
- Interpretar os resultados obtidos nas avaliações fonoaudiológicas referentes aos distúrbios da linguagem oral
escrita. leitura, fala. fluência e distúrbios da audição.
- Desenvolver raciocínio crítico para embasar a elaboração do relatório de avaliação fonoaudiológica.



VIII. CONTEUDO PROGRAMÁTICO CH Estratégia

UNIDADE l
Avaliação
Audiológica

- Emissões otoacústicas evocadas: fundamentos, tipos,
características e aplicações clínicas..
- Potenciais evocados auditivos de curta, média e longa
latência: fundamentos, tipos, características e aplicações
clínicas.
- Triagem auditiva neonatal
- Avaliação audiológica na criança: fundamentos. bateria de
testes e diagnóstico fonoaçidiológico.
- ,Avaliação do Processamento Auditivo (Central)
fundamentos. bateria de testes e diagnóstico
fonoaudiológico.

Aconselhamento em audiologia infantil
- Achados audiológicos nas principais doenças que
acometem o sistema auditivo na criança.
- Entrevista e Anamnese na Linguagem Escrita
- Protocolos abertos e fechados de avaliação da linguagem
escrita
- Diagnóstico Fonoaudiológico
- Encaminhamentos e Cantatas Interdisciplinares
- Devolutiva
- Processo avaliativo das alterações de linguagem oral:
anamnese, entrevista. protocolos e roteiros de avaliação,
diagnóstico fonoaudiológico. .encaminhamentos. cantatas
interdisciplinares e devolutiva
- Escrita de relatórios
- Aplicação de testes para avaliação de linguagem oral e
escrita
- Diagnóstico diferencial de casos de alteração de linguagem
- Exercícios de raciocínio clínico

72h(T)
36h(P)

Exposição dialogada
Resolução de problemas
Estudos de casos
Leituras
Aulas práticas

UNIDADE ll
Linguagem
Escrita

18h(T)
Exposição dialogada
Estudo de casos
Leituras

UNIDADE lll
Linguagem
Oral

54h(T)
Exposição dialogada
Estudo de casos

Unidade IV
Práticas de
avaliação de
linguagem
oral e escrita

Aulas práticas
Estudo de casos

36h(P)

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas teóricas do módulo serão feitas por meio de exposições dialogadas. leituras de artigos científicos
resolução de problemas e de casos clínicos. visitas técnicas e trabalhos em grupo
Os recursos didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (dará- show), quadro branco. internet
livros técnicos e revistas científicas
As aulas práticas referentes à Unidade l serão realizadas na Clínica Escola de Fonoaudiologia. no prédio ll da
Reitoria. Nas aulas práticas os alunos irão manusear os equipamentos audiológicos para aprenderem a realizar na
prática os exames audiológicos que aprenderem nas aulas teóricas. Além disso, realizarão a interpretação dos
exames audiológicos realizados. Os alunos irão realizar os exames apenas uns nos outros. Além disso, os alunos
também terão a oportunidade de observar o atendimento de alguns pacientes que a professora atender. Durante a
realização das aulas práticas na Clínica Escola de Fonoaudiologia é obrigatório o uso de jaleca e crachá. O uso
do telefone celular não será permitido durante as aulas práticas
As aulas práticas referentes à Unidade IV serão realizadas em sala de aula e com obsewações de atendimentos
na Clínica-Escola em horários previamente agendados

.0X. METODOLOGIA DE AVALIA
Neste módulo. serão realizadas as seguintes avaliações

Primeira avaliação (peso 2,5): prova integrada 1 . envolvendo o conteúdo de emissões otoacústicas evocadas
avaliação audiológica infantil de zero a seis anos, indicadores de risco para surdez. triagem auditiva neonatal
avaliação da percepção da fala de crianças deficientes auditivas menores de seis anos, anamnese/entrevista de
linguagem, avaliação do comportamento infantil, escalas de desenvolvimento infantil. avaliação dos aspectos
semântico. morfossintático e pragmático da linguagem

Segunda avaliação (peso 1 ,5): seminário sobre casos clínicos envolvendo as principais doenças que acometem
o sistema auditivo nas crianças. As doenças auditivas a serem abordadas serão distribuídas aos grupos no
primeiro dia de aula. Os grupos deverão apresentar uma breve descrição da fisiopatoloqia da doe elaborar um



caso clínico envolvendo um indivíduo. que tenha sido acometida pela referida doença, explicar a
anamnese/entrevista e como deve ser feita a avaliação auditiva e de linguagem desse paciente. Enviar
previamente a apresentação oral para o .professor responsável pelo módulo. A avaliação da apresentação.oral
será individual.

- Terceira avaliação (peso 2.5): prova integrada 2, envolvendo o conteúdo de pressupostos teóricos da avaliação
da leitura e da escrita infantil, potenciais evocados auditivos, potenciais evocados auditivos do tronco encefálica,
avaliação audiológica infantil em crianças maiores do que seis anos,.princípios da avaliação comportamental do
processamento auditivo, testes monoaurais de baixa redundância, testes de interação binaural. avaliação da
percepção da fala de crianças deficientes auditivas maiores de seis anos, avaliação dos aspectos fonológicos,
avaliação da fluência (infantil e adulto) e avaliação da leitura e escrita.

- Quarta avaliação(peso 1,0): nota prática de linguagem e audiologia.
- Quinta avaliação integrada (peso 2,5): prova integrada 3, envolvendo avaliação (testes dicóticos e temporais) e
casos clínicos do processamento auditivo, avaliação eletrofisiológica do processamento auditivo, avaliação
cognitivo-linguística em casos de afasias. demências, avaliação de disartria, apraxia de fala e de leitura e escrita.

A nota prática de audiologia será composta pelos seguintes critérios: observação da frequência, participação dos
alunos nas atividades solicitadas, raciocínio teórico-prático e respostas dadas pelos alunos para as perguntas
feitas pelo professor durante as aulas práticas.
A nota prática de linguagem será composta pela frequência e participação às aulas práticas, raciocínio teórico-
prático, capacidade de trabalho em grupo e entrega no prazo dos trabalhos. conforme previsto no cronograma.

A média final do módulo será calculada mediante a média ponderada de todas as avaliações. ou seja. de acordo
com a seguinte fórmula

Média final do Módulo = la aval. x 2.5 + 2' aval. x 2.5 + 3' aval. x 1.5 + 4' aval. x 1.0 + 5' aval. x 2,5
10

A avaliação do rendimento escolar dos alunos será feita de acordo com a Legislação vigente na UFSC (Resolução
017/cUn/97) .

Os alunos que faltarem às provas teóricas deverão procurar a secretaria para solicitar segunda chamada dentro de
três dias úteis, conforme a Legislação vigente na UFSC (Resolução 017/cUn/97).

Todas as provas de segunda chamada serão realizadas em um dia único, no final do semestre, envolvendo
todo o conteúdo ministrado no semestre.

 
DATAS
30/07/1 8

(segunda-
feira)



 
01 /08/1 8

(quarta-feira)

02/08/1 8

(quinta-feira)



(quinta-feira)

1 0/08/1 8

(sexta-feira)

1 3/08/1 8

jsegunda-
feira

14/08/1 8

(terça-feira)

1 5/08/1 8

(quarta-feira)



24/08/1 8

(sexta-feira)
27/08/1 8
(segunda-

feira

28/08/1 8
jterça-feira)

29/08/1 8
(quarta-feira)

30/08/1 8
(quinta-feira)



(quinta-feira)

07/09/1 8
(sexta-feira)

1 0/09/1 8
(segunda-

feira)

1 1 /09/1 8
(terça-feira)



Aula teórica
- Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico
(PEATE): geradores, características, realização do exame
com diferentes tipos de estímulos.
- PEATE: características do exame nos diferentes tipos de
erda auditiva

Aula prática audiologia - Turma C
Realização de PEATE clínico com estímulo clique

- Interpretação de exames de PEATE feito com estímulo
clique

ãiÍTpfiifà. Simone Mariotti Roggia

1 9/09/1 8

(quarta-feira)

20/09/1 8
(quinta-feira)

Aula teórica:
Avaliação audiológica de crianças maiores do que seis

anos.
- Aconselhamento em audiologia infantil.

2h l Profa. Mana Madalena Pinheiro

21 /09/1 8
(sexta-feira)

Aula prática linguagem:
Quarta Avaliação: entrega e apresentação do relatório de
anamnese e avaliação do caso que foi discutido

2h l Profa. Mana tsabel d;Ávila
Freitas

24/09/1 8
(segunda-

feira)

Aula teórica:
Avaliação da linguagem da criança com deficiência auditiva

2h l Prosa; Profa. Aline Mana
Vassoler

Aula prática audiologia - Turma A
- Apresentação dos protocolos utilizados para avaliar a
percepção da fala em crianças deficientes auditivas maiores
de seis anos. Apresentação ge vídeo
Aula prática audiologia -- Turma B:
- Apresentação dos protocolos utilizados para avaliar a
percepção da fala em crianças deficientes auditivas maiores
de seis anos. Apresentação de vídeo
Aula teórica:

Avaliação da fluência infantil
Aula teórica:

PEATE: características do exame nos diferentes
tipos de perda auditiva
Casos clínicos PEATE

Aula prática audiologia -- Turma C:
- Apresentação dos protocolos utilizados para avaliar a
percepção da fala em crianças deficientes auditivas maio
de seis anos. Aprese01gção de vídeo
Aula teórica

Princípios gerais da avaliação do Processamento Auditi'
(Central): fundamentos. objetivos, fatores que podem
interferir na avaliação e pré-requisitos para a avaliação
comportamental do PA(C).
- Avaliação do PA(C): anamnese. observação do
comportamento auditivo e da linguagem
- Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo
Aula prática linguagem:
- Discussão de protocolos para avaliação da linguagem
Infantil
Aula teórica:
- 2' Avaliação: Seminário

25/09/1 8
(terça-feira)

2h l Prata. Aline Vassoler

2h l Profa. Simone Mariotti Roggia
26/09/1'8

(quarta-feira)

2ií'T Profà. lvlar a Madalena Pinheiro
27/09/1 8

(quinta-feira)

ãií'T Profà. IVlaria Madalena Pinheiro

28/09/1 8
(sexta-feira)

à
Freitas

01 /1 0/1 8
(segunda

feira

2h l Profa. Helena Ferro Blasi e
Profa. Mana Madalena Pinheiro

Aula prática audiologia - Turma A:
Realização de PEATE clínico com fode l)urso e VO
Interpretação de exames de PEATE com fome bursf e

)rática audiologia - Turma B
Realização de PEATE clínico com forte l)urso e VO
Interpretação de exames de PEATE com fome bursf e

vo

vo

2h l Profa. Simone Mariotti Roggia

02/1 0/1 8
(terça-feira) 2h l Profa Simone Mariotti Roggia



Aula teórica:
- 2' Avaliação: Seminário(continuação)

2h Profa. Mana lsabel d'Ávila
Freitas e Profa. Simone Mariotti
Roqqia

2h l Profa. Simone Mariotti RoggiaAula teórica:
- Caso clínicos envolvendo avaliação audiológica.infantil

03/1 0/1 8 EOE e PEATE
(quarta-feira)

Aula prática audiologia - Turma C:
Realização de PEATE clínico com fome bursf e VO

- Interpretação de exames de PEATE com fome l)urso e

Aula teórica:
- Testes Monoauraís de baixa redundância

vo

ãiÍ'fProfá. IVlarla l\4adalena Pinheiro

04/1 0/1 8

(quinta-feira) 2h l Profa. Mana Madalena Pinheiro

05/1 0/1 8

(sexta-feira)
Aula prática linguagem:
- Discussão sobre anamnese/entrevista da linguagem de um
adulto
Aula teórica
- Princípios Gerais da avaliação da Linguagem escrita --
Avaliação da Linguagem Oral
Aula prática audiologia - Turma A

Demonstração dos materiais utilizados para realizar
a avaliação do processamento auditivo (central).
Anamnese PA
Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo

Aula prática audiologia - Turma B:
Demonstração dos materiais utilizados para realizar
a avaliação do processamento auditivo (central).
Anamnese PA
Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo

Aula teórica: Avaliação da Fluência no adulto

21i l FFiiià. Màfia lsabel dÁvila

08/1 0/1 8
(segunda-

2h l Profa. Helena Ferro Blasi

09/1 0/1 8

(terça-feira)

Freitas
2h Profa. Simone Mariotti RoggiaAula teórica:

lo/lo/18 1 - Exercícios envolvendo avaliação audiológica infantil, EOE,
(quarta-feira) PEATE e aconselhamento em avaliação audiológica infantil

1 1 /1 0/1 8
(quinta-feira)

- XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
Aula prática audiologia - Turma C:

- Demonstração dos materiais utilizados para realizar
a avaliação do processamento auditivo (central).

- Anamnese PA
Avaliação Simplificada do Processamento Auditivo

ãii l Pfiifã. Üáfiã IMadalena Pinheiro

XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
ula teórica:
Testes Monoaurais de baixa redundância

2h l Profa. Mana Madalena Pinheiro

XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia

(Os alunos deverão responder um questionário baseado num
capitulo de avaliação do PAC que será postado no mood/el
Aula prática linguagem:

Feriado Nossa Senhora Aparecida (atividade no mood/e)
Relatório de Anamnese do adulto/idoso

1 2/1 0/1 8

(sexta-feira)
]R l FFiifã. Üãfià iéàbel d'Ávida

Freitas

1 5/1 0/1 8
(segunda-

feira)

- XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
Aula teórica:
- Avaliação do processamento fonológico

2h l Profa. Helena Ferro Blasi



1 6/1 0/1 8

(terça-feira)

1 7/1 0/1 8

(quarta-feira)

1 8/1 0/1 8
jquinta-feira)

1 9/1 0/1 8

(sexta-feira)

22/1 0/1 8

(segunda;
feira

23/1 0/1 8
(terça-feira)



01/1 1 /1 8
(quinta-feira)

02/1 1/1 8

(sexta-feira)

05/1 1/1 8
(segunda-

feira)

06/1 1 /1 8
(terça-feira)



Feriado Proclamação da República

1 6/1 1/1 8
(sexta-feira)

Aula prática linguagem
Dia não letivo (atividade via Moodle)

Protocolos de avaliação da Linguagem Escrita
Aula teórica:
- Protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-
linauísticas
Aula prática audiologia -- Turma A:
- Finalização da avaliação do processamento auditivo na
criança
- Elaboração do relatório de avaliação do processamento
auditivo do paciente avaliado

]ti l Frofa. Mana lsabel d'Avila
Freitas

1 9/1 1/1 8

(segunda
feiras

2h l Profa. Helena Ferro Blasi

20/1 1/1 8
(terça-feira) Aula prática audiologia - Turma B

- Finalização da avaliação do processamento auditivo na
criança
Elaboração do relatório de avaliação do processamento
auditivo do paciente avaliado
Aula teórica

Avaliação dos Distúrbios Cognitivo-Linguísticos em casos
de Demência
Aula teórica
- Casos clínicos sobre avaliação comportamental e
eletrofisiolóqica do PAC
Aula prática audiologia - Turma C:

Finalização da avaliação do processamento auditivo na
criança
- Elaboração do relatório de avaliação do processamento
auditivo do pacieOtê avaliado
Aula teórica:
- Exercícios de interpretação da avaliação do PAC

2h l Prata. Simone Marlotti Roggia

Frestas

21/1 1/1 8
(quarta-feira)

ãií'T Profa IVlaria Madalena Pinheiro
22/1 1 /1 8

(quinta-feira)

23/1 1 /1 8
(sexta-feira)

Aula prática linguagem:
Protocolos de avaliação da linguagem escrita

Quarta Avaliação: entrega do relatório de avaliação adulto
do caso que foi discutido
Aula teórica:
- Avaliação da leitura e escrita de adultos/idosos

2h l Prosa. Mana tsabel d;Ávila
Freitas

26/1 1 /1 8
(segunda-

feira
27/1 1/1 8

(terça-feira)

2h l Prata. Helena Ferro Blasi

Aula prática audiologia -- Turma A:
Devolutiva da avaliação do Processamento Auditivo
Devolutiva da nota de prática de audiologia -- 4'
Avaliação
Aula prática audiologia -- Turma B:
Devolutiva da avaliação do Processamento Auditivo
Devolutiva da nota de prática de audiologia - 4'
Avaliação

Aula teórica:
Avaliação dos Distúrbios Cognitivo-Linguísticos em casos

de Demência
Aula teórica:
5a Avaliação: Prova Integrada 3

]É'lpFaã'Mãiiãiãbéi d
Freitas

28/1 1 /1 8
(quarta-feira)

29/1 1/1 8
(quinta-feira)

Aula prática audiologia -- Turma C:
Devolutiva da avaliação do Processamento Auditivo
Devolutiva da nota de prática de audiologia -- 4'
Avaliação
Aula teórica:

Devolutiva da 5' Avaliação- Prova IQtearada 3
Aula prática linguagem:

ãií'T Profa IVlaria Madalena Pinheiro

29/1 1/1 8 2h l Prata. Mana lsabei d;Áüila



(sexta-feira) l Devolutiva da nota de prática de linguagem
Avaliação

4' Freitas
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