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INTRODUÇÃO

O sistema auditivo é responsável por um dos sentidos mais importantes para a sociabilização e preservação da espécie animal e humana, pois permite interação e contato com o meio externo.
Nos animais, além de muitas outras funções, tem fundamental importância na proteção contra predadores, pois permite perceber sua existência, mesmo quando ainda não estão em seu campo visual, proporcionando assim o tempo necessário para uma possível fuga; e no caso inverso, possibilita ao predador a mesma sinalização para uma escolha mais assertiva sobre a melhor forma e a hora para o ataque.
Em relação à audição humana é importante ressaltar que não existe pretensão de esgotar o assunto neste trabalho, pois estamos nos referindo a um tema onde manifestações e fenômenos ocorrentes, articulam-se em processo e curso altamente complexo, onde variáveis dependentes e interdependentes se completam e ao mesmo tempo se conflitam em incessante efeito de causalidade, gerando assim,  uma evolução continuada, que se inicia na vida do ser humano muito antes de seu nascimento.
Exemplificando o surgimento do sistema nervoso, podemos citar suas principais etapas de desenvolvimento, assim como, quando ocorrem: as induções dorsal e ventral (respectivamente da 3ª à 4ª semana e do 5º ao 6º mês de gestação); a proliferação (2º ao 4º mês de gestação); a migração celular (3º ao 6º mês de gestação); a organização (6º mês de gestação, até o início do primeiro ano de vida), e a mielinização (que se inicia no nascimento e se estende até a vida adulta).
A audição se inicia a partir do 5º mês de gestação desenvolvendo-se mais intensamente nos primeiros meses de vida.
Para melhor entendimento, vamos fazer um passeio por temas importantes como Sistema Nervoso Central e Periférico, Autônomo sua anatomia e fisiologia, para assim, localizarmos o Sistema Auditivo e suas interações.


ANATOMIA E A FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO
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Responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições internas do organismo.
É constituído pelos neurônios, que são células estimuláveis, capazes de perceber as variações existentes e reagir eletricamente (impulso nervoso).
Estas células interagem umas com as outras proporcionando, a um neurônio, a transmissão aos outros, de estímulos recebidos do meio externo, gerando assim, uma reação em cadeia (sinapse).
O neurônio é formado por três partes: corpo celular - concentrados no sistema nervoso central, e também nos gânglios nervosos; dentritos e axônio (fibras nervosas) estão em todo corpo ligando os corpos celulares dos neurônios às células sensoriais, musculares e glandulares.
Outra importante unidade do sistema nervoso, é a célula glial que possui a responsabilidade de sustentar e auxiliar os neurônios em seu funcionamento. Elas podem ser do tipo astrócitos, oligodendrócitos e células de Schwann.
A transmissão de um impulso nervoso de uma célula a outra se dá por meio das sinapses, onde ocorre a liberação de neurotransmissores. Nas  sinapses as membranas das células estão muito próximas, mas não chegam a se tocar. Este pequeno espaço é chamado sináptico ou fenda sináptica.
Quando essas ligações ocorrem entre as terminações axônicas e as células musculares são chamadas sinapses neuromusculares, ocorrendo a liberação da acetilcolina, que estimula a contração muscular. E quando ocorrem entre alguns tipos de neurônios, com a propagação do potencial de ação diretamente do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, sem neurotransmissores são chamadas sinapses elétricas ocorrem no sistema nervoso central, atuando na sincronização de certos movimentos rápidos.


SISTEMA NERVOSO CENTRAL
O Sistema Nervoso Central é constituído por órgãos acondicionados na caixa craniana (o encéfalo), e no interior do canal vertebral (a medula espinhal) e sua principal função é o processamento e integração de informações.
O encéfalo que é formado pelo cérebro, diencéfalo, cerebelo e pelo tronco cerebral (mesencéfalo, ponte e bulbo), possui como funções em seu nível inferior (bulbo, ponte, hipotálamo, tálamo, cerebelo, gânglios da base) atividades controladoras das funções orgânicas como pressão arterial; respiração; equilíbrio; movimentos da cabeça, do corpo e dos olhos; salivação; emoções, etc. Já no nível encefálico superior (córtex cerebral - área de armazenamento de informações),  suas funções estão às atividades intelectuais.
No encéfalo a camada cinzenta e é formada principalmente por corpos celulares de neurônios, já a região interna tem cor branca (se deve principalmente à bainha de mielina) e é constituída principalmente por fibras nervosas (dentritos e axônios), a situação é invertida na medula espinal. A proteção de ambos é feita pelas meninges a dura-matér, a aracnóde e a pia-mater que é a responsável pela nutrição e oxigenação das células do sistema nervoso central.
O maior órgão do encéfalo é cérebro ou telencéfalo e suas atividades são de ordem somática controlando a estabilidade interna e a atividade do organismo; e psíquicas correspondendo às emoções, à personalidade e aos comportamentos. 
É nele que encontramos os centros nervosos superiores, e suas funções, tais como: memória; inteligência; sexual; motilidade voluntária; linguagem falada e escrita; psiquismo; visão; olfato e audição.


SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
É formado por 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquianos e pelo sistema nervoso autônomo. A condução de informações entre órgãos receptores de estímulos, o SNC e órgãos efetuadores (músculos, glândulas...) são as principais funções do SNP.
Os nervos cranianos têm origem no crânio ou caixa craniana e se dispõem aos pares, pois cada nervo terá que inervar um lado do organismo. São os responsáveis pela intervenção dos órgãos do sentido, dos músculos e glândulas da cabeça, e também de alguns órgãos internos. É seu 8o par (Vestibulococlear ou auditivo - nervo sensitivo), que nasce do bulbo e vai às estruturas do ouvido interno.
A medula dá origem às raízes nervosas que formam os nervos raquianos. Ocupa várias partes do segmento corporal das vértebras, e pode ser dividida em cervical, torácica e lombar. Na altura da segunda vértebra lombar, a medula termina, emitindo um filamento. O conjunto deste filamento com as raízes nervosas dos nervos raquidianos possuem aspecto de fios de cabelo que se dispõem paralelamente e que recebe o nome de "cauda eqüina".
O SNP autônomo (SNPA) é dividido em dois ramos: simpático e parassimpático, que se distinguem tanto pela estrutura quanto pela função. Enquanto os gânglios da via simpática localizam-se ao lado da medula espinal, distantes do órgão efetuador, os gânglios das vias parassimpáticas estão longe do sistema nervoso central, e próximos, ou mesmo dentro, do órgão efetuador.
As fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas inervam os mesmos órgãos, mas trabalham em oposição. Enquanto um dos ramos estimula determinado órgão, o outro o inibe. Essa ação antagônica mantém o funcionamento equilibrado dos órgãos internos.
O SNPA simpático, de modo geral, estimula ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. Por exemplo, o SNPA simpático é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos, pelo aumento da pressão sanguínea, pelo aumento da concentração de açúcar no sangue e pela ativação do metabolismo geral do corpo. Já o SNPA parassimpático estimula principalmente atividades relaxantes, como a redução do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, entre outras. 
Tanto nos gânglios do SNPA simpático como nos do parassimpático ocorrem sinapses químicas entre os neurônios pré-ganglionares e os pós-ganglionares. Nos dois casos, a substância neurotransmissora da sinapse é a acetilcolina. No SNPA parassimpático, o neurotransmissor é a acetilcolina, como nas sinapses ganglionares. Já no simpático o neurotransmissor é, com poucas exceções, a noradrenalina.

ESTRUTURA FISIOLÓGICA DO ÓRGÃO DA AUDIÇÃO


São três as grandes divisões:
	o ouvido externo,
	ouvido médio e
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	o ouvido interno.
A primeira é responsável por captar os sons e conduzi-los por meio do conduto auditivo funcionando como um ressonador e amplificador em até duas ou três vezes as ondas sonoras.
O ouvido médio possui três ossículos (martelo, bigorna e estribo) transmitem as vibrações produzidas pelo tímpano (limite entre o externo e o médio) que reage em função das ondas sonoras, a uma membrana que cobre a janela vestibular ou oval, a qual separa o ouvido médio (cheio de ar), do ouvido interno.
O interno (cheio de líquidos), está protegido por paredes ósseas, e possui três canais semicirculares, que não interferem no sentido da audição, mas oferecem o sentido de equilíbrio, e o caracol (cóclea). A cóclea, é a ponte de ligação entre o sistema mecânico de percepção do som e o sistema elétrico de envio da mensagem ao cérebro, através das vias neuronais.
O martelo movimenta a bigorna que por sua vez aciona o movimento da janela oval (presa à bigorna), num movimento reflexo. Esta janela contém informações referentes à freqüência e à intensidade de um som, é ela que informa o sistema nervoso sobre os dados a respeito do som captado, e ainda é a responsável por transmitir as mensagens que chegam a ponto de expansão e retração do fluído contido na cóclea. 
Apesar de tão importante, seu processo é mecânico, sofrendo assim defasagem no tempo. Deste ponto em diante praticamente não há lapso temporal, porque a mensagem é enviada por pulsos elétricos infinitamente mais rápidos que os mecânicos.
O ouvido humano é capaz de funcionar em dimensões distintas percebendo detalhes e estruturas. Mas, a percepção auditiva de tais elementos está ligada aos processos psicológicos determinantes das características dos elementos para onde será direcionada nossa atenção, assim, nossa percepção é influenciada por nossa cultura e vivência.

PROCESSOS CEREBRAIS COGNITIVOS E AFETIVOS NO SISTEMA AUDITIVO.

São as redes corticais frontal e de associação as responsáveis pelas funções cognitivas do cérebro, enquanto o impulso motivador e a resposta emocional ficam a cargo do sistema límbico. Apesar de funções específicas tais estruturas trabalham juntas por meio das interconexões neurais.
O sistema límbico compreende várias estruturas que se situam entre as áreas de associação cortical e o hipotálamo. Sua função é selecionar as informações, que chegam até a entrada sensorial, permitindo ou não, de acordo com sua relevância, seu armazenamento na memória; e, mobilizar a saída motora, objetivando especificamente assegurar a resposta correta com o intuito de preservar e perpetuar a espécie.
Para distinguir a fala humana, o sistema auditivo atinge seu ápice de capacidade de percepção acústica e interpretação. Talvez tal esforço, somado a evolução da linguagem humana, justifique a especialização de áreas corticais específicas da fala que servem para apurar a captação de padrões sonoros complexos.
Deste modo, tal capacidade mostra-se como um instinto inato, pois, durante os estágios finais do desenvolvimento intra-uterino, o sentido acústico do feto começa a registrar passivamente o ambiente sonoro intra-uterino, e, após seu nascimento há uma transição súbita para uma resposta comportamental ativa em que a comunicação acústica com a mãe ou seu substituto tem um papel fundamental.
Assim é estabelecida a comunicação acústica que contribuí não só para a relação emocional com a mãe, mas também para a aquisição da linguagem. A criança percebe a música e os vários ritmos de sons (especialmente os emitidos por sua mãe), e, tudo isso, desperta a atenção da criança, que num processo de compreensão, os ouve, analisa e armazena.
A redundância intrínseca do sistema nervoso auditivo central é dada pela representação bilateral de cada orelha em cada hemisfério cerebral, pelos centros nucleares, pelas vias cruzadas, pelas conexões inter e intra-hemisféricas e pelas projeções em áreas corticais primárias e secundárias. A redundância extrínseca é dada pelo sinal acústico, que faz parte do sistema lingüístico de comunicação, devido às numerosas pistas existentes que auxiliam o ouvinte a identificar os sinais de fala como a intensidade, tempo e duração das sílabas; as pistas semânticas e sintáticas; a familiaridade e uso do vocabulário e faixa de freqüência dos fonemas em seqüência.
O ouvinte não necessita constantemente de todas as pistas para entender a mensagem, porém quando a mensagem está sendo dita em ambiente desfavorável de escuta (presença de ruído e/ou reverberação), estas redundâncias passam a ter grande importância na inteligibilidade da fala.
A percepção da fala envolve as experiências do indivíduo durante a sua vida e a importância que o mesmo atribui ao estímulo auditivo, e que, todos estes aspectos envolvidos neste processo não são dependentes somente do sistema auditivo periférico e central. 
Das habilidades auditivas, pode-se dizer que, a compreensão a fala é a mais importante. Ela é fundamental para a maioria das atividades de vida e um pré-requisito para a participação completa e ativa no nosso complexo mundo sonoro. A habilidade para se comunicar, além de ter uma importância vital, está relacionada à capacidade de trabalho e equilíbrio psicológico do homem. A compreensão da fala é essencial para uma comunicação normal e é dependente das habilidades auditivas.
Pesquisas no campo do sistema auditivo mostraram que o processo de recepção e integração do sinal acústico é possível porque o sistema auditivo desempenha as seguintes habilidades:

	Fechamento auditivo – Utilização das redundâncias intrínsecas ou extrínsecas para preencher as partes ausentes ou distorcidas do sinal auditivo e reconhecer a mensagem completa. O termo decodificação auditiva refere-se à identificação dos componentes de uma mensagem auditiva.


	Separação binaural - Processamento da mensagem auditiva que entra por uma orelha, enquanto ignora uma mensagem distinta, apresentada simultaneamente à outra. A integração binaural é a habilidade do ouvinte em processar informações diferentes apresentadas simultaneamente às duas orelhas.


	Padrão temporal – Reconhecimento dos contornos acústicos de um sinal. Permite ao ouvinte extrair e utilizar aspectos prosódicos da fala como ritmo, tonicidade e entonação.


	Interação binaural - Localização e a lateralização dos estímulos auditivos, detecção de sinais na presença do ruído e fusão binaural. Destas funções, a localização dos estímulos auditivos e a detecção dos sinais na presença do ruído são particularmente importantes em situações auditivas do dia-a-dia.

Os processamentos auditivos centrais necessitam de um bom funcionamento das estruturas do sistema nervoso central. Um simples distúrbio pode levar uma criança a ter dificuldades em interpretar o som, já que essa interpretação depende das habilidades auditivas organizadas e estruturadas. Em um desenvolvimento normal, as essas habilidades desenvolvem-se em paralelo ou em relações recíprocas com habilidades de linguagem.
Alterações leves e moderadas do processamento auditivo central podem ser compensadas desde que haja boa interação entre pais e crianças e condições de escuta favoráveis no ambiente físico em que a criança está inserida no momento do seu aprendizado e desenvolvimento da linguagem. As alterações também podem ser tratadas terapeuticamente através de exercícios fonoaudiológicos.

AUDIÇÃO E DEFICIÊNCIA AUDITIVA

A audição é um dos sentidos de maior importância, pois nos coloca em contato com os nossos semelhantes e com a natureza. Também é o sentido de alerta que nos auxilia em nossa própria defesa, pois nos mantêm informados sobre o que ocorre à distância, nos prevenindo em muitas situações como: um pedido de socorro, o toque do telefone, o barulho de uma sirene, a buzina de um carro 
É ela que nos proporciona também experiências agradáveis como escutar uma boa música. Além, é claro, de ser o principal canal pelo qual a linguagem e fala se desenvolvem.
Qualquer distúrbio no processo de audição normal, seja qual for sua causa, tipo ou severidade, constitui uma alteração auditiva e deve ser evitada. As alterações chamam-se de deficiências. 
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Um simples exame pode fazer a diferença entre o agravamento ou minimização dos problemas decorrentes de uma deficiência auditiva. Um deles é o “Teste da Orelhinha”. Trata-se de uma triagem auditiva neonatal, obrigatória pela Lei Municipal no 3028, de 17 de maio de 2000. O EOA (Emissões Otoacústicas Evocadas) consiste na produção de um estímulo sonoro e na captação do seu retorno (eco), sendo registrado no computador se as partes internas da orelha (cóclea) estão funcionando, sendo então emitido um gráfico com o resultado do exame. É feito no berçário do hospital, durante o soninho do bebê, demora de 5 a 10 minutos e não incomoda o bebê.

A deficiência auditiva é considerada genericamente como a diferença existente entre a performance do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora de acordo com padrões estabelecidos pela American National Standards Institute (ANSI - 1989).
Podem ser classificadas quanto à localização da alteração - Tipo de Perda Auditiva: 
	Perda condutiva: Qualquer interferência na transmissão do som desde o conduto auditivo externo até a orelha interna (cóclea). O ouvido interno tem capacidade de funcionamento normal mas não é estimulada pela vibração sonora. Esta estimulação poderá ocorrer com o aumento da intensidade do estímulo sonoro. A grande maioria das deficiências auditivas condutivas pode ser corrigida através de tratamento clínico ou cirúrgico.
	Perda Neurossensorial ou Sensório-Neural: Ocorre quando há uma impossibilidade de recepção do som por lesão das células ciliadas da cóclea ou do nervo auditivo. Os limiares por condução óssea e por condução aérea, alterados, são aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das células ciliadas da cóclea e do nervo auditivo só pode ser feita através de métodos especiais de avaliação auditiva. Este tipo de deficiência auditiva é irreversível. Um exemplo é a deficiência auditiva causada pela Meningite.
	Perda Mista: Deficiência Auditiva Mista: Ocorre quando há uma alteração na condução do som até o órgão terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou do nervo auditivo. O audiograma mostra geralmente limiares de condução óssea abaixo dos níveis normais, embora com comprometimento menos intenso do que nos limiares de condução aérea.
	Perda Central: Deficiência Auditiva Central, Disfunção Auditiva Central Ou Surdez Central: Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, acompanhado de diminuição da sensitividade auditiva, mas manifesta-se por diferentes graus de dificuldade na compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações nos mecanismos de processamento da informação sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso Central).

Quanto ao Grau de Comprometimento a deficiência auditiva é verificada por meio de testes onde são obtidos os limiares tonais, utilizando um instrumento, chamado de Audiômetro. Esses limiares tonais correspondem à menor intensidade de som que o indivíduo consegue ouvir e são medidos em dB N.A (decibéis, nível de audição). (Critério de Davis e Silverman, 1966).
	Audição Normal: Considera-se, em geral, que a audição normal corresponde à habilidade para detecção de sons de 0 até 20 dB.
	Deficiência Leve: Limiar tonal entre 25 e 40 dB. Problemas para ouvir conversações em ambientes silenciosos, se estiverem perto do falante. As dificuldades podem ocorrer quando se conversa com alguém que não está próximo ou quando alguém está falando com uma intensidade bem fraca.
	Deficiência Moderada: Limiar tonal entre 41 e 70 dB. Problemas para entender a fala em níveis de conversação normal, mesmo quando o ambiente é silencioso. Em ambientes ruidosos ou ambientes onde várias pessoas estão falando, como por exemplo, o tráfego, um jantar em família, uma festa o entendimento da fala torna-se extremamente difícil.
	Deficiência Severa: Quando o limiar tonal está entre 71 e 90 dB. Problemas para entender a fala em todas as situações. A fala pode ser ouvida apenas se o falante Estiver bem próximo e falando em forte intensidade
	Deficiência Profunda: Quando o limiar tonal está acima de 90 dB.




A IDADE DO APRENDIZADO LINGUÍSTICO

Algumas hipóteses tentam explicar a capacidade de comunicação através da linguagem. Alguns autores falam inclusive de idade crítica, sendo um marco, a partir da qual, o aprendizado começa a ficar mais difícil. Isso ocorreria entre 12 e os 14 anos, com as variações das diferenças individuais e culturais que envolvem o ambiente lingüístico em que o aprendizado ocorre.

Das hipóteses biológicas podemos citar a da Lateralização do Cérebro e a Acuidade auditiva.

Sobre a Lateralização do Cérebro: Sabemos que a criança possui os dois hemisférios cerebrais mais interligados um adulto, e esta interligação, seria a responsável pela maximização do aprendizado. Assim a aquisição da linguagem passaria por sua assimilação via hemisfério direito e sedimentação no hemisfério esquerdo.

Quanto a Acuidade auditiva: Alguns pesquisadores sugerem ainda que uma maior acuidade auditiva, bem como uma maior flexibilidade muscular do aparelho articulatório de sons das crianças, também poderiam ajudar a explicar o fenômeno da marcante superioridade infantil no processo de assimilação da linguagem, principalmente no tocante a de pronúncia.

Sobre a Hipótese Cognitiva vamos verificar a Formação da matriz fonológica. Uma diferença importante entre crianças e adultos quanto à suas habilidades cognitivas, é que o adulto já passou por grande parte de seu desenvolvimento cognitivo. Com um caminho maior já percorrido e uma bagagem maior acumulada, o adulto tem a capacidade de lidar com conceitos abstratos e hipotéticos, enquanto que a cognição das crianças, ainda em fase de construção, depende fundamentalmente de experiências concretas, de percepção direta.

Por último, a Hipótese dos Fatores Afetivos e Psicológicos. A hipótese conhecida como affective filter, (Stephen Krashen), é outro aspecto importante que influência a aprendizagem da linguagem. Fatores de ordem psicológico-afetiva podem causar um impacto direto na capacidade de aprendizado, tais como: desmotivação, falta de autoconfiança, autoconsciência e ansiedade.
Alguns trabalhos foram feitos com a proposta de discutir os efeitos da não aquisição da linguagem verbal sobre a realidade psíquica.
Postula-se, então, que a possibilidade de uma comunicação efetiva de estudos emocionais, assim como a acesso a linguagem escrita, permitiram um incremento nas funções do pensamento e da simbolização, levando a uma reorganização do mundo interno da criança.

REABILITAÇÃO

Confirmação da existência de uma perda de audição traz muitas dúvidas aos pais e responsáveis pela criança ou mesmo pelas pessoas que fazem parte do círculo de convivência de um adulto. A pergunta principal que é feita á: "O que devemos fazer agora?"
O primeiro passo seria fechar, o quanto antes, um diagnóstico, pois assim, maiores são as chances para minimização das dificuldades causadas pela perda auditiva, principalmente no caso da criança, onde há um período de desenvolvimento, chamado “período ou idade crítica”, em que ocorre um rápido amadurecimento do Sistema Nervoso Central, em que várias funções estão no melhor momento para serem desenvolvidas (por exemplo: linguagem e cognição).
O segundo passo é conhecer as diversas linhas de trabalho que podem auxiliar os portadores de tal deficiência. Mais uma vez, vamos priorizar as informações sobre o trabalho com as crianças, que como percebemos, no decorrer do trabalho, podem ter agregados à perda auditiva, danos em sua cognição e linguagem, caso não seja inserida num programa de reabilitação em tempo hábil. 
A Comunicação Total é um programa onde, a partir do diagnóstico da perda auditiva, são adaptados os aparelhos auditivos, e a criança é estimulada à linguagem oral, acompanhada, simultaneamente, da linguagem de sinais, da escrita e outros meios importantes para o seu desenvolvimento. Cabendo à criança, dentro de suas experiências e capacidades adaptativas, escolher a modalidade mais adequada a suas características.
A Reabilitação Auditiva, que é uma proposta fonoaudiológica, tem por objetivo a aquisição da linguagem oral pela criança, dando grande ênfase ao uso da audição residual, através de amplificação sonora apropriada, sendo fundamental o diagnóstico e o início do processo terapêutico o mais precoce possível.
O termo Bimodalismo é usado para as situações onde o indivíduo é exposto simultaneamente a duas modalidades de estímulo: fala e sinais da Língua Brasileira de Sinais. O uso de aparelhos auditivos é considerado muito importante, bem como a leitura e a escrita, sempre na medida do desenvolvimento de cada pessoa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, tão complexo quanto o próprio sistema auditivo, são as dificuldades decorrentes da deficiência do mesmo, que podem causar sérias perdas para a lingüística e cognição do indivíduo, além poder culminar em seqüelas psico-afetiva e psico-social. 
Estudiosos de neurologia, otorrinolaringologia, psicologia, fisiologia, fonoaudiologia, biologia, e, outras áreas, envolvidos nos estudos sobre o sistema auditivo estão de acordo em vários e importantes aspectos, mas principalmente em um deles: O DIAGNÓSTICO PRECOCE, pois ele é o maior aliado na tentativa de minimizar danos.
Muito já se fez no campo das pesquisas sobre o sistema auditivo, mas ainda existem muitas perguntas sem respostas. Aguardamos tais respostas, na expectativa de que em breve, muitos tenham a possibilidade de OUVI-LAS.
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