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GEPAE

GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO EM AUDIÇÃO E EQUILÍBRIO

Coordenação: Adriane Ribeiro Teixeira
http://www.ufrgs.br/psicologia/nucleos-e-laboratorios
___________________________________________________________________________

O

Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Audição e Equilíbrio (GEPAE) foi
criado em 2012, a partir da necessidade dos professores, profissionais e
estudantes dos cursos de Fonoaudiologia e Educação Física de um espaço para o
estudo das funções auditivas e de equilíbrio em indivíduos de diferentes faixas etárias.
São desenvolvidas atividades visando a triagem, avaliação, diagnóstico e intervenção nas
áreas citadas, por meio de projetos de pesquisa e extensão e nas atividades curriculares
do curso de Graduação em Fonoaudiologia (disciplinas e estágios). Para que as
propostas sejam desenvolvidas, são feitas avaliações e orientações com indivíduos de
diferentes faixas etárias.
O GEPAE atualmente está localizado na sala 315 do Anexo I – Campus Saúde, mas as
atividades também são desenvolvidas na Clínica de Audiologia (localizada na Faculdade
de Odontologia), no Centro de Lazer e Recreação do Idoso (CELARI – localizado na
Escola Superior de Educação Física) e no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Os pacientes são avaliados de acordo com as necessidades de cada caso. No que se
refere a audição, são feitas avaliações audiológicas básicas (audiometria tonal liminar,
audiometria vocal e medidas de imitância acústica) e, se for necessário, avaliações
específicas (acufenometria, pesquisa do limiar de desconforto, pesquisa de limiares em
frequências ultra altas, pesquisa de emissões otoacústicas, entre outras). Na avaliação do
equilíbrio são utilizados testes específicos para esta função. Além da bateria de testes
habitualmente utilizada na Fonoaudiologia, o trabalho conjunto com professores do
Curso de Educação Física permitiu que fossem incorporados testes específicos sobre
força, flexibilidade e amplitude de movimentos, o que permite um diagnóstico preciso e
o estabelecimento de um plano de intervenção mais efetivo.
O grupo conta com fomento à extensão e pesquisa via FAPERGS, PROREXT UFRGS e
PROPESQ UFRGS, por meio da concessão de verbas de incentivo à pesquisa e extensão, e
bolsistas de extensão e iniciação científica.
Atualmente o grupo é coordenado pela Professora Adriane Ribeiro Teixeira
(Professora Fonoaudiologia – Instituto de Psicologia) e composto pelos seguintes
membros: Andréa Krüger Gonçalves (Professora ESEF), Sílvia Dornelles (Professora
Fonoaudiologia – Instituto de Psicologia), Deborah Salle Levi (Professora
Fonoaudiologia – Instituto de Psicologia), Maira Rozenfeld Olchik (Professora
Fonoaudiologia – Faculdade de Odontologia), Sady Selaimen da Costa (Professor
Medicina – FAMED e HCPA), Letícia Petersen Schmidt Rosito (Médica HCPA), Magda
Aline Bauer (Fonoaudióloga UFRGS), Bruna Macagnin Seimetz (Fonoaudióloga,
Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente – UFRGS) e Cristiane Nehring
(Fonoaudióloga, Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente – UFRGS), que
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prestam atendimento, organizam os dados e orientam as atividades dos bolsistas de
extensão e de iniciação científica vinculados ao grupo. Também fazem parte das
atividades as Fonoaudiólogas que estão cursando a especialização em Audiologia na
UFRGS e que são orientandas dos membros do grupo.
O grupo produziu, ao longo destes dois anos de existência, trabalhos apresentados
em eventos científicos da área de Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Educação Física
e Gerontologia. Além disso, a partir das necessidades observadas nos atendimentos,
foram confeccionados folders informativos sobre a prevenção da perda auditiva em
professores de dança e em estudantes, em função do uso de estéreos pessoais, com o
apoio da Pró-Reitoria de Extensão.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2777, sala 315, tel. (51) 3308-5507
email: adriane.teixeira@ufrgs.br

Curso de Psicologia da UFRGS 40 anos

191

