
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 378

RESUMOS SIMPLES .....................................................................................................................379 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................384 

 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 379

RESUMOS SIMPLES 
 

ANÁLISE DA IMPRESSÃO DE MÃES SOBRE A EFETIVIDADE DO ALEITAMENTO 

MATERNO DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL .....................................................................................380 

ESTUDO DA INTELIGIBILIDADE DA FALA DE PROFESSORES NA PRESENÇA DE RUÍDO 

COMPETITIVO EM AMBIENTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO...............................................381 

ESTUDO SOBRE A EXPOSIÇÃO AO RUÍDO OCUPACIONAL DOS TRABALHADORES DE 

MARCENARIAS E SERRALHERIAS DO MUNICÍPIO DE DRACENA – SP ..........................382 

MAPEAMENTO ACÚSTICO DE RUÍDO AMBIENTAL EM UMA USINA DE RECICLAGEM

..........................................................................................................................................................383 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 380

 
Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fonoaudiologia  

 

ANÁLISE DA IMPRESSÃO DE MÃES SOBRE A EFETIVIDADE DO ALEITAMENTO 
MATERNO DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL  
 

LARISSA DOS SANTOS CANO
SANDRA SILVA LUSTOSA

O bebê que nasce prematuro, ainda não tem maturidade para receber alimentação por via oral
necessitando utilizar-se da sonda gástrica permanecendo, portanto, mais tempo hospitalizado para a
maturação e manutenção dos aspectos clínicos e respiratórios. No período de internação do bebê, a
mãe recebe alta hospitalar o que distancia o contato mãe-bebê. O presente estudo será desenvolvido 
para analisar se realmente, a distância entre mãe e filho durante a internação do mesmo, pode
prejudicar a primeira pega e a efetividade do aleitamento materno. Não será verificado o ato da
primeira pega, mas a impressão que se terá mediante respostas dos questionários aplicados.  O 
objetivo do presente estudo será o de identificar se a internação do recém-nascido prematuro 
interfere no aleitamento materno, na produção láctea e na disponibilidade e desejo de amamentar,
segundo relatos das mães.  A amostra populacional, foi constituída por 17 mães de recém-nascidos 
prematuros, que passaram por período de internação na UTI Neonatal. O instrumento de coleta foi
constituído por aplicação de questionário elaborado pelos pesquisadores, por intermédio de
perguntas e respostas e sem a utilização de gravadore. Foram entrevistadas 17 mães, constatando-se 
que 8 mães (47,06%) apresentaram alguma complicação durante a gestação e 9 mães (52, 94%)
tiveram a gestação nos padrões de normalidade. Com relação às mães que tiveram complicações
durante a gestação, 4 delas (50.00%) foram por descolamento da placenta, 2 (25,00%) não soube 
responder qual foi a complicação, 1 (12,50) por uso de drogas e 1 (12,50) por diabete gestacional.
Relacionando com intercorrência durante o parto, 3 mães (17,65%) tiveram intercorrência e 14
mães (82,35%) correu dentro do esperado.  Para incentivar o aleitamento materno, torna-se 
necessário contemplar aspectos relacionados ao prematuro e à mãe-nutriz, devendo-se iniciá-lo 
precocemente por via gástrica, dar atenção e apoio especial para a manutenção da lactação materna
e iniciar o contato pele-a pele entre mãe e filho e a sucção direta no seio materno, o mais cedo
possível. Os prematuros necessitam de cuidados especiais dos profissionais de saúde, muitas vezes
numa unidade de terapia intensiva neonatal, onde o processo de separação entre mãe – filho e 
previsível. (SCOCHI e SERRA, 2004). O tempo de permanência na incubadora foi de 1 à 5 dias: 7
recém-nascidos (41,18%) ficaram na incubadora; 6 à 13 dias: 8 recém- nascidos (47,06%); e de 4 
meses: 2 recém-nascidos (11,76%) necessitaram ficar na incubadora. Por intermédio da presente 
pesquisa foi possível concluir que a duração da internação do recém-nascido prematuro pode 
interferir no início e eficácia do aleitamento materno. Portanto, é pertinente propor um trabalho de
orientação e início do aleitamento materno ainda na UTI neonatal, no momento em que a transição
da alimentação de sonda para via oral estiver sido concluída, bem como um contato pele-a-pele do 
recém-nascido com a mãe.         
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ESTUDO DA INTELIGIBILIDADE DA FALA DE PROFESSORES NA PRESENÇA DE RUÍDO 
COMPETITIVO EM AMBIENTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO. 

 
CRISTINA SANTANA YIDA

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA

O processo de transmissão e compreensão da informação dentro de uma sala de aula pode sofrer
interferências quando há presença de ruído dificultando a inteligibilidade de fala, prejudicando a
comunicação entre professor e aluno e por conseqüência o processo de aprendizagem. O ruído pode 
ser definido como qualquer som indesejável, considerando-se tanto o nível de intensidade quanto a 
freqüência sonora.  O presente estudo foi proposto a fim de se verificar e analisar o nível de ruído
presente em sala de aula de uma universidade do interior de São Paulo, bem como colher
informações da percepção dos alunos sobre a aprendizagem e aproveitamento escolar no referido
espaço físico.  Para tal, foi realizada medição do nível de pressão sonora, por meio de decibelímetro
devidamente calibrado, em três situações de uma sala de aula: sem pessoas e sem equipamentos
ligados, no silêncio; com diversos equipamentos de uso diário ligados e com os mesmos
equipamentos somando-se às pessoas em atividade acadêmica com professor. Os estudantes
avaliados responderam a um questionário que foi aplicado com o intuito de se obter informações
sobre a qualidade da comunicação professor aluno em termos de inteligibilidade de fala na presença
de ruído competitivo.  Observamos que o nível médio de ruído na sala sem qualquer atividade se 
encontrou por volta de 40 dB (A), aceitável para a comunicação humana que ocorre com nível de
intensidade de voz por volta de 65 a 70 dB. No entanto, ao medirmos o nível de pressão sonora com
os diversos equipamentos em funcionamento como ar condicionado, ventilador de teto, multimídia,
lâmpadas fluorescente de canaleta, medimos valor médio de 63 dB (A) com valor máximo de cerca
de 74,4 dB (A) demonstrando o quanto o ambiente passa a ser ruidoso para o aprendizado e para
realização de tarefas que exigem concentração. Ao serem inseridos os sujeitos, alunos e professor,
em comunicação de aula o ruído passa a ter valor médio de 72 dB (A) com valor máximo de 73,5
dB (A), praticamente o mesmo existente de base já que a voz humana atinge um valor de cerca de 
70 dB e não é suficiente para cobrir o ruído de fundo. Dos dezessete sujeitos adultos, tanto do
gênero feminino como masculino, avaliados 15 (88,23%) referiram no questionário aplicado que o
havia ruído excessivo na sala e 10 (58,82%) comentou que trazia incômodo. Oito sujeitos (47%)
concordou que havia dificuldade sempre ou em algumas vezes de compreensão do professor em
função do ruído de fundo.   Foi possível concluir que o ambiente avaliado foi extremamente
desfavorável à comunicação oral humana e ao aprendizado, sendo necessária mudança estrutural do
mediante medidas de controle do nível de pressão sonora, que deverão ser propostas por
profissionais da engenharia, que serão contatados para tal finalidade.         
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ESTUDO SOBRE A EXPOSIÇÃO AO RUÍDO OCUPACIONAL DOS TRABALHADORES DE 
MARCENARIAS E SERRALHERIAS DO MUNICÍPIO DE DRACENA – SP 

 
CRISTILENE FERNANDES GUASTALDI

MARIA SALETE VACELI QUINTILIO

A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é uma ocorrência bastante frequente entre
funcionários de indústrias ou ambientes nos quais os ruídos são de forte intensidade. Nestes
ambientes, geralmente são utilizados equipamentos de proteção individual e/ou medidas para
diminuição do nível de ruídos a fim de proteger a audição dos indivíduos. Os funcionários de
marcenarias e serralherias, devido ao tipo de equipamentos de que se utilizam, estão expostos a um
intenso nível de ruído. A presente pesquisa teve como objetivo medir o nível de ruído, avaliar as
medidas do Nível de Pressão Sonora (NPS) produzido pelas máquinas utilizadas nas Marcenarias e
Serralherias de acordo com as Normas Regulamentadoras da NR-15 e verificar quais as queixas 
auditivas desses trabalhadores. O nível de pressão sonora (NPS) foi medido com um decibelímetro
posicionado em cinco pontos diferentes de cada local, sendo um central e quatro cardeais. As
medidas foram tomadas diariamente durante uma semana, em cada local, com máquinas 
funcionando normalmente de acordo com o trabalho desenvolvido naquele instante. Eventualmente,
não havia nenhuma das máquinas funcionando ou apenas uma delas, e pediu-se para os funcionários 
ligarem as outras na ocasião das medidas. Foi aplicado um questionário aos trabalhadores a fim de
mapear suas condições de saúde e verificar a existência de queixas auditivas e não-auditivas. Todos 
os funcionários de ambos os locais responderam, totalizando 19 sujeitos.  O NPS médio de todas as 
medidas foi de 76,0 dB(A), sendo 77,4 para a Marcenaria e 74,6 para a Serralheria. Verificou-se 
que o NPS médio de cada local não ultrapassou os 85 dB(A) diários permitidos pela legislação
brasileira. Em ambos os locais, os funcionários não relataram queixas auditivas ou não-auditivas 
que pudessem ser relacionadas ao ruído excessivo. Como a maioria (84,1%) dos funcionários tem
idade inferior a 40 anos e 74% tem menos que 5 anos de serviço, essa ausência de queixas pode
estar relacionada a isso. Concluiu-se que, para a amostra estudada, o ruído não ultrapassou a valor
médio diário permitido pela NR 15 e, portanto, ainda não há necessidade de medidas de controle,
embora se aconselhe medidas de prevenção. A moderna tecnologia, que busca diminuir o ruído dos 
aparelhos e máquinas elétricas, parece ser realmente eficaz na redução do ruído operacional, tendo
em vista os valores de NPS relativamente baixos encontrados         
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MAPEAMENTO ACÚSTICO DE RUÍDO AMBIENTAL EM UMA USINA DE RECICLAGEM
 

NAIARA RODRIGUES BASTOS
MARIA SALETE VACELI QUINTILIO

O ruído é considerado como o mais frequente entre os agentes nocivos à saúde, nos ambientes de 
trabalho. Admite-se que apesar de estar se tornando um problema crescente, o reconhecimento da
perda auditiva induzida pelo ruído não é universal. O ruído é, ainda, caracterizado como o fator
mais prevalente na origem de doenças ocupacionais e também como o agente físico nocivo à saúde 
mais comum nos ambientes de trabalho.  Essa pesquisa teve como objetivos fazer um Mapeamento
Acústico em uma Usina de Reciclagem e verificar as condições auditivas de seus funcionários
através de questionário simples. A medição do Nível de Pressão Sonora (NPS) foi feita com um
decibelímetro calibrado de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR), no interior e exterior da
Usina, em 5 pontos. Um questionário com 13 perguntas sobre a saúde auditiva e exposição ao ruído
foi entregue aos funcionários da Usina. Todos receberam um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido onde assinaram sua anuência em participar da pesquisa. Responderam ao questionário
19 funcionários. O NPS médio de todas as medidas foi de 61,6 dB(A), sendo 68,1 no interior do 
galpão e 55,2 no pátio externo, valores bem abaixo dos níveis diários permitidos pela legislação
brasileira, que é de 85 dB(A) a cada 8 horas de jornada.  A análise do questionário mostra que os 
funcionários não relataram a existência de problemas auditivos que possam estar relacionados com
ao ruído ambiental. Tal relação pode ser encontrada para trabalhadores expostos a um ruído
excessivo durante um longo período. Neste caso, 84,2 % da amostra tem menos de 5 anos de
serviço. Portanto, para a amostra estudada, o ruído ambiental, que não excedeu o limite diário
permitido pela NR 15, não necessita de medidas de controle, mas aconselham-se medidas de 
prevenção. Em relação à saúde auditiva dos funcionários, não foram relatados problemas auditivos 
sérios, donde se conclui que o baixo NPS e o pouco tempo de serviço dos funcionários ainda não
estabeleceu uma relação de perda auditiva induzida por ruído (PAIR). Entretanto, o uso de
Equipamentos de Proteção Individual, tais como fones de ouvido, é aconselhável para prevenção de 
problemas futuros.          
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ACHADOS NA AVALIAÇÃO DO EQULÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO EM INDIVÍDUOS 
ETÍLICOS CRÔNICOS. 

 
GISLAINE CRESPILHO

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA

Para a manutenção do equilíbrio postural estático e em movimento o indivíduo deve ter integridade
dos sistemas nervoso central, vestibular, visual e proprioceptivo. O álcool é um dos principais
agentes considerados tóxicos e agressivos ao sistema vestibular e ao sistema nervoso central,
afetando o equilíbrio e a postura corporais, tanto de maneira momentânea como em caráter
permanente, quando há estabelecimento de lesão irreversível. O presente estudo, de caráter 
exploratório e descritivo, tem por objetivo analisar os possíveis danos ocasionados pelo álcool no
sistema vestibular de adultos etílicos crônicos. Para coleta e análise das informações, os sujeitos
participantes serão divididos em três grupos: atuais dependentes e ex-dependentes, sendo 40 
sujeitos no total, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, com idade entre 18 e 50 anos.
Cada grupo de etílicos será composto por quinze sujeitos e haverá um grupo controle composto por
10 indivíduos, que não fazem uso de álcool e que sejam da mesma faixa etária estabelecida para os
sujeitos-alvo do estudo. Com o conhecimento dos resultados, pretende-se colaborar com proposta 
de medidas educativas e esclarecedoras para a população em geral, principalmente jovens e
crianças, na tentativa de se evitar o uso abusivo do álcool.            
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ANÁLISE DOS ASPECTOS DE HIGIENE VOCAL EM CANTORES DA NOITE DO ESTILO 
SERTANEJO E SAMBA ROCK 

 
ANA CAROLINA RODRIGUES CREMONEZI

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA

A voz falada ou cantada pode ser considerada um instrumento nobre em função de sua relevância na
comunicação. A maioria dos seres humanos revela a personalidade interior e mantém interação com 
o interlocutor mediante uso do aparato vocal. É de vital importância que haja o uso correto da voz,
procurando-se evitar diversas afecções por mal uso, que irão comprometer a qualidade vocal e
consequentemente a efetividade da comunicação. Há profissionais que se utilizam da voz como
instrumento de trabalho, como: professores, locutores, atores, operadores de telemarketing e
cantores. O presente estudo tem por objetivo verificar os hábitos vocais adequados e inadequados à
saúde da voz em cantores amadores e profissionais da noite, dos estilos sertanejo e samba rock. A 
pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, será realizada com 20 sujeitos que deverão responder
a um questionário adaptado da literatura pertinente. O conhecimento da realidade desses 
profissionais possibilitará verificar a necessidade ou não de orientações posteriores sobre o uso
correto da voz e sobre os hábitos de higiene necessários para a saúde vocal, já que se trata da
ferramenta de trabalho, com garantia de sustento e de manutenção de atividade prazerosa do
profissional em questão.            
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EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS: ESTUDO COMPARATIVO EM 
TRABALHADORES EXPOSTOS AO RUÍDO COM E SEM QUEIXA DE ZUMBIDO  

 
NATHÁLIA AMABILE MANGANARO

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS
MEIRE A. JUDAI

Indivíduos expostos ao ruído ocupacional apresentam como queixa o zumbido, sendo este um
sintoma otoneurológico que afeta milhares de pessoas no mundo inteiro. Pelo fato do zumbido
proceder de uma ou ambas as orelhas, ou até mesmo da cabeça, uma das formas de verificar se o
aparecimento deste sintoma está relacionado com alterações no sistema auditivo é a investigação da 
função auditiva, e neste contexto, as emissões otoacústicas encontram-se entre os testes mais 
recomendados. O objetivo deste estudo é analisar os achados das Emissões Otoacústicas Evocadas
Transientes em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional com queixa de zumbido, e compará-las 
com trabalhadores sem a respectiva queixa. Além disso, objetivará: analisar o nível de resposta dos
valores absolutos e relativos das Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulos Transitórios,
levando em consideração as orelhas, direita e esquerda, e; comparar o nível de resposta dos valores
absolutos e relativos das Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulos Transitórios de cada
grupo, trabalhadores expostos ao ruído ocupacional com zumbido (Grupo 1)e trabalhadores 
expostos ao ruído ocupacional sem zumbido (Grupo 2), verificando a sua ocorrência. Irão compor a 
amostra 30 trabalhadores, normo-ouvintes, de ambos os gêneros, entre a faixa etária de 18 a 35 anos
de idade, sendo 15 com queixa de zumbido e 15 sem a respectiva queixa. Os procedimentos dar-se-
ão primeiramente pela seleção dos sujeitos mediante análise dos prontuários e recrutamento para a
realização do teste das Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes. O material a ser utilizado
compreenderá o equipamento eletrofisiológico Audix Plus/Biologic e um software aplicativo com
domínio “Scout”, acoplados em um microcomputador. Utilizando o estímulo clique na intensidade
de 80 dBpeNPS, será analisado os valores absolutos e relativos (relação sinal-ruído) das emissões 
otoacústicas.            
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ESTUDO DA INCIDÊNCIA DE GAGUEIRA EM PRÉ-ADOLESCENTES ESCOLARES.  
 

VANESSA KELEM DE SOUZA SABINO

Entende-se por gagueira a interrupção do fluxo verbal, que está acompanhada por repetições,
bloqueios, interjeições e prolongamentos encontrados na fala. Sendo, portanto, involuntária pelo
fato do falante não possuir controle sobre sua fala, não conseguindo controlar a gagueira por mais 
que se esforce. É uma desordem de aspecto multidimensional na qual interagem os fatores
biológicos, psicológicos e sociais. Embora os casos de gagueira em sua maioria surjam na primeira
infância, geralmente não aparecem quando a criança começa a falar e sim quando iniciam-se seus 
contatos com outras pessoas. Nas crianças que já apresentam a disfluência instalada, o distúrbio
pode ser acentuado caso o ambiente escolar não seja adequado. A partir da percepção dos próprios 
alunos sobre sua dificuldade, será possível propor ações educativas a pais e professores
proporcionando, dessa forma, melhor integração social e consequente melhora do desempenho
escolar.  A presente pesquisa tem por objetivo analisar a incidência de gagueira em pré-adolescentes 
na faixa etária de 12 a 14 anos que cursam o ensino fundamental no município de Regente Feijó,
estado de São Paulo. Verificar, de modo quantitativo, os tratamentos já realizados. De modo
qualitativo, avaliar como se dá a interação social desses pré-adolescentes no meio escolar.  Será 
realizado por meio de pesquisa de campo, utilizando como material de coleta um questionário
proposto integralmente pelas pesquisadoras, contendo 17 questões objetivas pelas quais serão
avaliados alunos de ambos os sexos que estejam cursando entre o 6º e 9º ano do ensino fundamental
de três escolas públicas da cidade de Regente Feijó, interior do estado de São Paulo. O público-alvo 
da pesquisa será: alunos que apresentam disfluência e que tenham um nível intelectual normal. 
Serão selecionados apenas alunos do 6º ao 9º ano para participarem da pesquisa por acreditarmos
que esses indivíduos terão capacidade para responder o questionário sem precisar de ajuda.
Inicialmente, a pesquisadora fará contato com as escolas participantes da pesquisa a fim de coletar
os telefones dos pais ou responsáveis pelas crianças apontadas como disfluentes pelos professores.
Após, a pesquisadora entrará em contato com os pais para explicar sobre a pesquisa e seus
objetivos, bem como assinatura do TCLE. Com a aprovação dos responsáveis pela criança, será
marcado um dia para a pesquisadora ir até a casa de cada um para aplicação do questionário sem
que haja identificação e estigmatização dos alunos envolvidos na presente pesquisa. O presente 
estudo é de caráter transversal e será analisado qualitativamente e quantitativamente, utilizando–se 
do teste Qui-quadrado.        Não há.     
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ESTUDO DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES EM AGENTES DE 
COMBATE A ENDEMIAS  

 
ANDRESSA GONÇALVES SOARES DE ARAÚJO

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS

Estudos mostram que a exposição ao ruído associado a produtos químicos potencializam os riscos à 
saúde do agente exposto, provocando lesões irreversíveis no sistema auditivo, principalmente nas
células ciliadas externas. As emissões otoacústicas evocadas transientes consistem em uma
liberação de energia de fraca intensidade produzida pela cóclea, estando presentes em indivíduos
normo-ouvintes. Sua aplicação fornece parâmetros importantes sobre a função coclear e utilizá-las 
como referência no diagnóstico precoce das desordens cocleares é prevenir possíveis lesões
irreversíveis no sistema auditivo. O presente estudo terá por objetivo analisar o nível de resposta das
emissões otoacústicas evocadas transientes em agentes de combate a endemias, levando em
consideração a idade, o tempo de exposição ao ruído e as orelhas, direita e esquerda. Mediante 
análise de prontuários a casuística será composta por 25 trabalhadores expostos ao ruído e produto
químico, de ambos os gêneros, que exercem a sua atividade ocupacional em uma cidade do interior
do Estado de São Paulo. Os dados a serem analisados compreenderão: histórico de saúde em geral e
ocupacional, achados audiométricos e nível de respostas absolutas e relativas das emissões
otoacústicas. A análise estatística dos dados será feita de forma quantitativa descrita em valores
absolutos e relativos (porcentagem), além da aplicação do cálculo de medidas para descrever os
achados das emissões otoacústicas.            
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ESTUDO DOS SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA-AUDITIVOS EM TRABALHADORES 
EXPOSTOS AO RUÍDO OCUPACIONAL 

 
ANDRESSA DE SOUSA MENON

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS
MEIRE A. JUDAI

Estudos mostram que a exposição prolongada a ruídos intensos pode causar danos irreversíveis à 
audição, bem como provocar reações extra-auditivas no indivíduo exposto. Assim, pesquisar os
sintomas provocados pelo ruído no organismo humano contribui para o esclarecimento da
comunidade científica, pois segundo Medeiros (1999), mesmo que esta temática seja bastante 
discutida por diversos estudiosos da área, os “efeitos psicofísicos”’ ainda não são aceitos pela
Legislação Brasileira. Além disso, o conhecimento dos efeitos negativos provocados no indivíduo
exposto a ambientes insalubres favorece as práticas de Vigilância em Saúde do Trabalhador, cuja
ação associada à promoção da saúde enfatiza a “multideterminação” do processo saúde/doenças,
visando não só eleger os riscos e agravos/efeitos para a saúde, mas também os determinantes de tais
riscos e efeitos.  O presente estudo terá por objetivo investigar os sintomas auditivos e extra-
auditivos em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional, levando em consideração o tempo de
exposição ao ruído e atividade ocupacional. A amostra será composta por 50 trabalhadores expostos 
a elevados níveis de pressão sonora, de ambos os gêneros, atendidos em um Centro de Referência
em Saúde do TrabalhadorCEREST, localizado no interior do estado de São Paulo. Após
composição, a amostra será dividida em três grupos, sendo estes: G1, composto por trabalhadores 
com tempo de exposição máxima ao ruído de 5 anos; G2, composto por trabalhadores com tempo
de exposição ao ruído entre 5 a 10 anos; G3, composto por trabalhadores com tempo de exposição
ao ruído acima de 10 anos. O material utilizado para a coleta dos dados compreenderá em um
questionário, contendo 33 questões abertas e fechada de múltipla escolha relacionada ao estado
geral de saúde, histórico ocupacional de exposição a agentes nocivos à audição e histórico
otológico, sendo este aplicado por uma das pesquisadoras de forma direta e em linguagem acessível
aos trabalhadores. Após a coleta, os dados armazenados serão analisados estatisticamente de forma
quantitativa descritiva, e representados em valores absolutos e relativos, além da utilização do teste 
não paramétrico Quiquadrado, com nível de significância de 0,05 (5) para verificar o nível de
significância dos achados entre os grupos 1, 2 e 3. Ao final, os dados coletados serão enviados a
revista de áreas afins e publicados, se aceitos.            
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INCIDÊNCIA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE 
DIAGNOSTICADO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM PRESIDENTE PRUDENTE

 
LETÍCIA DE MOURA

THAIS TORRES
MEIRE A. JUDAI

MARIA SALETE VACELI QUINTILIO

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico,
de causa genética. É o transtorno mais comum em crianças e adolescentes, podendo acompanhar o
indivíduo até a vida adulta. O TDAH apresenta dois sintomas principais: Desatenção e
Hiperatividade (inquietude e impulsividade). O TDAH não é um problema de aprendizado, mas
devido aos seus sintomas de desatenção, desorganização e inquietude, prejudicam o
desenvolvimento escolar do individuo. Este estudo tem por objetivos um levantamento de
informações sobre o diagnóstico de crianças portadoras de TDAH em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) do município de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Buscar-se-á relacionar o 
diagnóstico de TDAH com características como idade, sexo, escolaridade, e acompanhamento
fonoaudiológico. A coleta de dados será feita em prontuários. Na amostra serão incluídos os
prontuários de crianças e adolescentes até 14 anos, que foram atendidas na UBS em questão e
tenham diagnóstico de TDAH confirmado pelo médico responsável. Serão coletados dados
abrangendo o intervalo de janeiro de 2010 a junho de 2012. Após a coleta de dados, a análise 
buscará relações entre o transtorno e as informações obtidas nos prontuários. Serão aplicados testes
estatísticos de independência para as relações encontradas.            
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O CONHECIMENTO DE GESTANTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TESTE DA 
ORELHINHA  

 
FERNANDA SOARES RODRIGUES SOARES RODRIGUES

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS

Nos últimos anos, no Brasil, diversas discussões sobre a deficiência auditiva vêm sendo realizadas 
no âmbito da saúde pública com intuito de determinar programas e ações que permitam prevenir,
identificar, diagnosticar e reabilitar crianças com deficiências auditivas. Visando um modelo de
atenção básica à saúde centrada na promoção e prevenção, à Saúde da Família representa uma
estratégia de reorganização desse modelo. O presente estudo exploratório terá por objetivo
investigar o conhecimento das mães sobre a importância do Teste da Orelhinha na detecção precoce 
da deficiência auditiva, atendidas em uma Unidade Básica de Saúde localizada no interior do estado
de São Paulo. Além disso, serão desenvolvidas ações informativas, por meio de palestras, na própria
Unidade Básica de Saúde sobre o programa de Triagem Auditiva Neonatal. A amostra será 
composta por 30 gestantes que se encontram em atendimento pré-natal na UBS, com idade superior 
a 18 anos, a ser realizada no período de julho de 2012. Declaramos que todas as gestantes fazem
parte de um programa de Orientação às Gestantes, desenvolvido no local explorado. O instrumento
de avaliação consistirá em um questionário, contendo 11 questões de múltipla escolha, aplicado de
forma direta e em conjunto fechado às gestantes. Após a coleta, os dados serão analisados
estatisticamente de forma descritiva e representados graficamente em valores absolutos e relativos
(porcentagem) para melhor visualização. Ao final, os dados analisados serão enviados a revistas de
áreas afins e publicados, se aceitos.            
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O DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM DE CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍNDROME 
DE DOWN EM TRATAMENTO EQUESTRE SEGUNDO RELATOS DOS PAIS 

 
IDATIRE SHAIENE DAMARIS GOMES DOS SANTOS ROCHA

SANDRA SILVA LUSTOSA
GABRIELA ANDRADE PIEMONTE LOPES

Crianças com síndrome de Down apresentam como característica déficit de equilíbrio, hipotonia
muscular, alterações auditivas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e atraso 
consideravelmente significante na aquisição da linguagem. Se analisarmos estes indivíduos de
forma global, chegaremos à conclusão, de que a prática Equestre enquadra-se perfeitamente ao 
contexto, pois, estes necessitam de um método eficiente e interdisciplinar que venha suprir 
dificuldades físicas, educacionais, psicológicas e sociais. A prática Equestre por meio do cavalo e
do ambiente diferenciado torna-se altamente estimulante ao praticante posicionando-o como um dos 
principais responsáveis pelo seu tratamento. Além de fornecer um ambiente mais próximo possível
do cotidiano, é um meio comunicativo rico em diversidade, diferente do ambiente de terapia
convencional composto por salas fechadas, trabalhando a auto-confiança e o uso da linguagem em 
seu âmbito social, suprimindo as necessidades biopsicossociais, proporcionando ganhos importantes
principalmente na área da linguagem, os quais serão levados para a vida destes e influirão sobre a
mesma. A escolha do presente tema justifica-se pela ampliação e acessibilidade à prática Equestre 
no Brasil. Desta forma destaca-se a necessidade de um estudo que demonstre os efeitos da
reabilitação Equestre no desenvolvimento de linguagem de crianças portadoras de Síndrome de
Down, já que as pesquisas existentes ainda são insuficientes, somando-se assim evidências à 
literatura. Analisar o desenvolvimento de linguagem de indivíduos portadores de síndrome de
Down, submetidos à reabilitação equestre, à partir de relatos dos pais. A amostra será composta por
10 crianças, tendo como critérios de inclusão: faixa etária entre 2 e 11 anos de idade, de ambos os
sexos, diagnosticadas como portadoras da síndrome de Down com trissomia simples e participantes
do programa de reabilitação equestre da APAE de Presidente Venceslau. Os responsáveis pelos 
indivíduos serão abordados após reunião de pais e mestres da instituição APAE, onde deverão ser
devidamente informados sobre os procedimentos e objetivos deste estudo e, após concordarem,
assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, passando a fazer parte efetivamente 
deste estudo. Haverá aplicação de um questionário direcionado aos pais, sobre o desenvolvimento
da linguagem de seus filho mediante reabilitação Equestre. A APAE está situada à Av. Dom Pedro
II, nº 1300 – Centro, Presidente Venceslau. Os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de
estudo sendo divulgados em pesquisa mantendo-se a identidade destes e de seus filhos em sigilo. A
coleta de dados será iniciada somente mediante cadastro e aprovação pela CCPq (Coordenadoria 
Central de Pesquisa) e (Comitê de Ética em Pesquisa).  
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PERFIL AUDIOMÉTRICO DE TRABALHADORES DE UMA BORRACHARIA EM UM 
MUNICÍPIO DO OESTE PAULISTA. 

 
JÉSSIKA OLIVEIRA FELIPE

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA

A Perda Auditiva induzida pelo Ruído (PAIR) é identificada como uma perda insidiosa, que pode
surgir com o passar do tempo, devido à exposição a ruídos no ambiente de trabalho, podendo ser 
agravada pela falta do uso de equipamentos específicos de proteção. O ambiente de uma borracharia
é ruidoso, sendo indicado ao trabalhador o uso de equipamento de proteção individual (EPI) para
proteção da audição. A exposição ao nível intenso de ruído por horas diárias e anos de trabalho
pode vir a trazer a morte das células ciliadas localizadas na orelha interna, causando uma perda
auditiva induzida por ruído (PAIR).  O presente estudo tem por objetivo analisar a audição de
trabalhadores expostos a níveis de intensidade elevados de diferentes tipos de ruído ocupacional em
uma borracharia e analisar a intensidade dos ruídos presentes no ambiente de trabalho.  A amostra 
será composta por 10 indivíduos ouvintes, de ambos os gêneros, com idade compreendida entre 18 
e 55 anos. O local a ser explorado será uma borracharia localizada na cidade de Presidente
Prudente, onde serão feitas as medições do ruído no local de trabalho, mediante uso decibelímetro,
Radio Shark, devidamente calibrado, com uso das escalas A e C, respectivamente para ruído 
intermitente e contínuo e para ruído de impacto. Para a medição serão escolhidos quatro pontos
cardeais e um centra nos ambientes da borracharia. Para a avaliação da audição dos sujeitos, os
mesmos serão convidados a comparecerem no ambulatório de Audiologia da Unoeste, onde serão
realizados os seguintes procedimentos: anamnese, meatoscopia e audiometria tonal e vocal. Serão
orientados quanto ao repouso auditivo de 14 horas de acordo com a Norma Regulamentadora
Ocupacional (NR–15), excluindo-se a possibilidade de mudança temporal do limiar auditivo
(T.T.S.). A avaliadora irá utilizar um audiômetro de marca Siemens, modelo SD 100- Unity PC, 
uma cabina acústica, todos os equipamentos devidamente calibrados. Na audiometria Tonal Limiar 
(ATL) é um serão pesquisadas as frequências de 250Hz a 8.000Hz por via aérea (VA) com fones
TDH 39. Os limiares auditivos conduzidos por via óssea somente serão avaliados caso o paciente
apresente limiares tonais por VA rebaixadas ( > 20dbNA). A logoaudiometria será realizada por 
meio de lista de palavras foneticamente balanceadas. Após os exames as pesquisadoras analisarão a
existência ou não de perda auditiva, comparando com os valores estabelecidos de normalidade e
com as classificações de grau e tipo de perdas auditivas, além da configuração da curva
audiométrica e logoaudiométrica. Caso haja alteração auditiva ou visualização de possível lesão
auditiva em andamento, realizaremos encaminhamento do sujeito para o serviço de
Otorrinolaringologia do Hospital Regional.            
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SAÚDE VOCAL EM PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR DE UM MUNICÍPIO DO 
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
HELLEN RAÍSSA SOUZA DE ANDRADE

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS
CLEIDE GUEDES SORIANO

A comunicação oral exerce um papel central no desempenho profissional de um professor, sendo a
voz sua principal ferramenta de trabalho. A literatura é unânime em afirmar que alterações vocais 
geram um grande impacto na qualidade de vida das pessoas, podendo provocar prejuízos
devastadores no cotidiano de um sujeito. Os professores são considerados profissionais da voz, pois
dependem dela para exercer a sua profissão. Devido às particularidades do ambiente de trabalho e à
grande demanda vocal, estes profissionais estão inseridos em um grupo que representa maior risco
para o desenvolvimento das alterações vocais. Por esse motivo, estudos para investigar a saúde 
vocal de professores são pertinentes para o conhecimento da comunidade científica, pois a partir
disso será possível nortear ações de promoção à saúde.  Considerando a importância da voz para a 
atividade docente e a alta ocorrência de disfonias neste profissional, o objetivo deste trabalho será 
investigar a saúde vocal dos professores de ensino superior, levando em consideração o tempo de
exercício profissional, o gênero e a faixa etária. A amostra será composta por 30 professores que 
lecionam desde o 1º ao 6º ano no Curso de Medicina em uma Instituição de Ensino Superior de um
município do interior do Estado de São Paulo, cujo critério de inclusão será a carga horária, mínima
de 20 horas e máxima de 40 horas semanais. Para a coleta dos dados será utilizado um questionário 
referente ao perfil e saúde vocal de cada professor, contendo 19 questões de múltipla escolha e
aplicada de forma direta. Após a coleta, os dados obtidos serão examinados e submetidos à análise
estatística descritivo-qualitativa, mediante cálculo de valores absolutos e relativos (porcentagem).
Ao final, os resultados serão enviados a revistas de áreas afins e publicados, se aceitos.             

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 

396

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Fonoaudiologia  

 

SINAIS DE INABILIDADE DA DEGLUTIÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS DE 
ACORDO COM A IDADE GESTACIONAL 

 
NATÁLIA PEREIRA GIL

MEIRE A. JUDAI
MARIA SALETE VACELI QUINTILIO

A deglutição é o ato de conduzir o alimento da boca até o estômago, sendo dividida por alguns 
autores em quatro fases: preparatória oral e oral (fases voluntárias), faríngea e esofágica (fases
involuntárias). Quando há uma dificuldade no transporte do alimento e/ou saliva até o estômago, ou
seja, dificuldade de deglutir, um dos principais problemas alimentares no recém-nascido, pode 
haver prejuízo nas demais funções estomatognáticas, como alterações na mastigação, sucção e
respiração. São várias as dificuldades que os bebês prematuros e/ou recém-nascidos podem 
encontrar na deglutição, pois apresentam uma imaturidade no mecanismo de sucção, podendo ser de
origem neurológica, adquirida, funcional, congênita ou estrutural e há uma grande preocupação da
ocorrência de aspirações do alimento, a doença do refluxo gastroesofágico e a desnutrição. Para o 
recém-nascido prematuro o mecanismo de sucção, respiração e deglutição é muito complexo, pois
não apresenta maturação neurológica para tal. O presente estudo tem como objetivo coletar dados
sobre a habilidade da deglutição em prematuros e/ou recém-nascidos, levando-se em consideração a 
idade gestacional ao nascimento e atual.  A amostra populacional deste estudo será constituída por
30 recém-nascidos prematuros, de ambos os sexos, nascidos em um hospital materno infantil de
referência regional de Presidente Prudente. O instrumento de coleta será constituído por um
protocolo de observação visual, na UTI Neonatal no referido hospital, sem contato direto com os
recém-nascidos prematuros, para coleta de informações durante os momentos de alimentação, 
buscando-se verificar os sinais de inabilidades da deglutição ainda na fase oral. Serão excluídos da
amostra, recém-nascidos com alterações neurológicas, síndromes ou malformações. Após a
aplicação do questionário será utilizado um teste estatístico de independência, relacionando a
prematuridade, o período de internação e a efetividade do aleitamento materno.             

 


