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ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM MOTOCICLISTA 
 

FILIPE STELLA DE ALIANÇA  
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  

 
O excessivo crescimento da frota de veículos no Brasil, como carros e principalmente 
motocicletas, geraram múltiplos efeitos na sociedade, sendo as melhorias na qualidade de vida da 
população, uma delas. Entretanto, a exposição ao ruído gerado por esses meios de transportes é 
um fator preocupante à saúde auditiva dos motoristas.  O presente estudo teve por objetivo 
investigar os achados audiológicos e as queixas relacionadas à audição de motociclista que 
utilizam essa prática como esporte; bem como medir o nível de pressão produzido por cada 
motocicleta. O presente estudo prospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. A amostra foi composta 13 motociclistas do sexo 
masculino que pilotam motos como prática esportiva, entre a faixa etária de 21 a 36 anos de idade 
(média = 25,85; dp = 4,67), com pelo menos um ano de experiência nessa prática, os quais 
realizam viagens em grupos aos sábados durante um período de 6 horas. Mediante a análise dos 
resultados obtidos na presente pesquisa, é possível observar que todos os participantes (100%) 
apresentaram limiares tonais por via aérea dentro dos padrões da normalidade, ou seja, limiares 
auditivos até 20 dBNA (decibel em nível de audição). Na logoaudiometria, nenhum participante 
apresentou alterações na inteligibilidade fala. Em relação aos achados da imitanciometria, 13 
(100%) participantes apresentaram normalidade do sistema tímpano-ossicular na orelha direita e 
12 (92,30%) na orelha esquerda, sendo que um participante (7,70%) apresentou alteração na 
pressão da orelha esquerda (curva tipo C). Quanto aos achados do reflexo acústico, 10 (76,92%) 
participantes apresentaram presença do reflexo do músculo estapédio em nível normal na orelha 
direita e 9 (69,23%) na orelha esquerda, cuja alteração nos demais participantes se deu pela 
presença do reflexo acústico com limiares elevados. No que diz respeito às queixas relacionadas, 
apenas um participante referiu zumbido de pitch alto na orelha direita. Já os níveis de pressão 
sonora apresentadas pelas motocicletas, parada, o valor médio obtido foi 88,09 dBNPS (decibel 
em nível de pressão sonora, e em movimento, 117,28 dB. Não é possível apresentar a discussão 
visto que os resultados ainda se encontram em análise estatística. Com os dados parciais, é 
possível concluir que os motociclistas não apresentaram alterações nos limiares auditivos, 
entretanto, nota-se alterações nos limiares do reflexo acústico. Além disso, o nível de pressão 
sonora o qual os participantes estão expostos em sua prática esportiva foi superior ao permitido 
pela legislação brasileira. Com isso, faz-se necessário orientação à essa população quanto as 
medidas de proteção auditiva, bem como a realização de exames auditivos periódicos.         
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ANÁLISE DA CODIFICAÇÃO GRÁFICA VISANDO OS ERROS ORTOGRÁFICOS DE ALUNOS DO 5º ANO 
DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PRESIDENTE VENCESLAU  

 
KAREN REGINA ALVES DE SOUZA  

SANDRA SILVA LUSTOSA  
MEIRE APARECIDA JUDAI  

 
A escrita é considerada a habilidade de comunicação mais complexa a ser adquirida pela criança e 
a sua aquisição depende não só dos aspectos relacionados à maturação, desenvolvimento e 
integração do sistema nervoso central, mas também do contexto social do qual a criança faz 
parte. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a produção gráfica e verificar os erros 
ortográficos, sua frequencia, a incidência e as prováveis causas de sua ocorrência, em uma 
amostra de alunos do 5° ano de escolas municipais do interior de São Paulo. Participaram desta 
pesquisa 40 alunos de ambos os sexos da série analisada. Os dados foram coletados por meio de 
uma aplicação individual de ditados de palavras e frases, e de uma produção de texto, a fim de 
verificar as dificuldades desses alunos em relação a codificação gráfica. Os dados estão sendo 
analisados qualitativamente, não havendo a necessidade de realizar teste estatístico e os 
resultados serão enviados para publicação em revista e/ou periódicos da área. Tabela relacionada 
à quantidade de alunos que apresentaram cada classificação dos erros ortográficos: 
CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS ORTOGRÁFICOS ALUNOS 1-Representações múltiplas 39 2- Apoio na 
oralidade 31 3- Omissões 21 4- Junção - Separação 38 5- Confusão - am X ão 25 6- Generalização 
10 7- Trocas surdas/sonoras 13 8- Acréscimo de letras 15 9- Letras parecidas 8 10- Inversões 5 11- 
Outras alterações 21 Foram analisados 40 alunos, onde 39 apresentaram representações múltiplas 
, 31 apoio na oralidade, 21 omissões, 38 junção-separação, 25 confusão- am x ão, 10 
generalização, 13 trocas surdas/sonoras, 15 acréscimo de letras, 8 letras parecidas, 5 inversões e 
21 outras alterações. No presente estudo os alunos obtiveram vários tipos de erros ortográficos, 
sendo o erro mais frequente de representações múltiplas. Lemle (2006) justifica o índice elevado 
deste erro decorrentes da incapacidade de os alunos não identificarem corretamente as letras 
concorrentes, isto é, com semelhanças de sons, levando à grafia inadequada dos fonemas. Até o 
presente momento o projeto está em fase de execução, porém como pôde ser observado nos 
resultados todos os alunos apresentaram algum tipo de erro ortográfico, isto pode estar 
relacionado com fato da aprendizagem ser um grande desafio para muitos e por isso, podem 
surgir várias dificuldades durante esse processo, como por exemplo, relacionadas à ortografia. 
Além disso, nesta série que os participantes se encontram, o esperado é que eles conheçam a 
ortografia e não necessariamente domine-as.     Sem custo.     
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COMPARAÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DE FONES DE OUVIDO UTILIZADOS EM TOCADORES DE MP3. 
 

LAURIANE MARINHEIRO ARAUJO  
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  

 
A perda auditiva causada por ruído devida ao uso incorreto de aparelhos portáteis tocadores de 
MP3 é mais comum em jovens e tem entre outras consequências o zumbido e declínio na 
qualidade de vida do indivíduo.O tipo de fone de ouvido utilizado pode influenciar no grau de risco 
envolvido, pois alguns modelos, como os de inserção (intra-auriculares) concentra muita energia 
sonora diretamente dentro do canal auditivo.  O presente estudo teve por objetivo quantificar a 
resposta de saída para cada tipo de fone, através da medida do NPS e intensidade sonora para um 
mesmo tom padrão gerado por computador, comparando os vários tipos de fones de ouvido para 
tocadores portáteis de MP3 e contribuir para a compreensão dos efeitos nocivos à audição 
humana em relação à exposição prolongada a musica amplificada de alta intensidade. A amostra 
foi constituída por 26 fones de ouvido para tocadores de som portáteis, de vários modelos e 
marcas. A medida do Nível de Pressão Sonora (NPS) foi feita com um decibelímetro calibrado 
acoplado no fone ao ser executado o tom padrão. Foram executadas 10 medidas para cada 
amostra, de forma a totalizar 100 medidas para fones supra auriculares ou concha, 60 medidas 
para fones do tipo earbud e 100 medidas para fones do tipo intra-auriculares.  Os valores médios 
do nível de intensidade obtidos nos fones do tipo concha foram de 87,50 dB; de 101,07 dB para os 
fones earbud e 107,10dB para os fones intra- auriculares. O nível de intensidade máximo 
alcançado nos fones intra- auriculares foi de 112 dB, sendo que a legislação vigente no Brasil, 
indicaria que um trabalhador permanecesse em um ambiente com esse nível de ruído por no 
máximo 10 minutos. Assim, os fones intra-auriculares, que já se posicionam mais próximos às 
estruturas auditivas sendo mais prejudiciais, foram os que alcançaram maior nível de pressão 
sonora, significando maior possibilidade de lesão do sistema auditivo.  Conclui-se que há 
necessidade de divulgação aos usuários sobre os perigos do uso de fones de ouvidos, quando 
utilizados com nível de intensidade elevado, por determinado tempo no dia a dia.         
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DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
COM E SEM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM  

 
GABRIELA VIDOTTO CAVALLIERI  

MEIRE APARECIDA JUDAI  
 

A consciência fonológica são as habilidades de segmentar, manipular e sintetizar sequências de 
fonemas. Vários estudos têm demonstrado uma conexão entre o desenvolvimento da consciência 
fonológica e o domínio de linguagem escrita. Segundo alguns autores a consciência fonológica é o 
componente do processamento fonológico que tem sido mais investigado em relação à aquisição 
da leitura e da escrita. Portanto, a realização de pesquisas sobre a influência da consciência 
fonológica na aprendizagem tem relevância para gerar informações e dados, propiciando aos 
educadores e profissionais do ensino público subsídios para detecção de alterações, 
proporcionando conhecimento da relação da aprendizagem da linguagem escrita com as 
habilidades de consciência fonológica.  Conhecer a relação de escolares do ensino fundamental 
com a consciência fonológica e verificar se há uma relação entre as dificuldades na consciência 
fonológica e as dificuldades de aprendizagem.  A metodologia foi realizada com a aplicação da 
prova da consciência fonológica (Capovilla e Capovilla, 2004) em 35 estudantes do 4°ano do 
ensino fundamental, sendo 23 sem dificuldade de aprendizagem e 12 com dificuldade de 
aprendizagem. Esta prova é desenvolvida por 10 subtestes, sendo cada um deles composto por 
quatro itens. Os dados foram analisados quantitativamente de forma descritiva pela correlação e 
dependência de variáveis e os resultados foram analisados pelo teste estatístico "binominal" (de 
proporções) utilizando o programa Bioestat 5.0. Comparando o desempenho entre os grupos, a 
partir da análise dos resultados pôde-se observar que houve diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,05) entre o Grupo I(sem dificuldade de aprendizagem) e o Grupo II(com 
dificuldade de aprendizagem) nos subtestes de rima (p=0,0438), aliteração (p=0,0121) e 
manipulação silábica (p=0,0438). E nos subtestes de segmentação fonêmica (p= 0,0057), 
manipulação fonêmica (p=0,0014) e transposição fonêmica (p=0,0005) a diferença estatística foi 
ainda mais significativa (p < 0,01), sendo que o Grupo II obteve desempenho inferior nos subtestes 
citados. No estudo de Capellini e Lanza (2010) foi possível observar desempenho inferior do Grupo 
com dificuldade de aprendizagem nas tarefas de manipulação silábica, manipulação fonêmica e 
transposição fonêmica em relação ao Grupo sem dificuldade de aprendizagem, assemelhando-se 
ao presente estudo. Como podemos observar o Grupo com dificuldade de aprendizagem 
apresentou maior dificuldade na prova da consciência fonológica. Capellini e Conrado (2009) 
justificam esse baixo desempenho como alteração no léxico mental decorrentes de modificações 
em diferentes níveis do processamento da informação.  Os resultados desse estudo mostraram 
que houve diferença entre os Grupos estudados, sendo que o Grupo com dificuldade de 
aprendizagem apresentou um desempenho inferior na grande maioria das tarefas da consciência 
fonológica, principalmente nas tarefas de habilidades fonêmicas.     Sem custo     
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EFEITO IMEDIATO NA QUALIDADE VOCAL DE CANTORES APÓS TÉCNICA DE SOM NASAL 
 

LAYS DOS SANTOS TORTOLA  
DEBORA GODOY GALDINO  

 
O conhecimento fonoaudiológico de uma técnica vocal é importante por tornar a prática clínica e 
os resultados obtidos mais eficazes. Exercícios com sons nasais proporcionam a redução da tensão 
laríngea e consequente melhora da ressonância do trato vocal,proporcionando melhora 
significante da qualidade vocal e da configuração laríngea (OGATA, 1997; PEREIRA et al, 2010). 
Este estudo compara a qualidade vocal antes e após o uso de técnicas de sons nasais através da 
análise perceptivo-auditiva pelo protocolo CAPE-V e questionários de auto-avaliação, permitindo 
assim colaborar na capacitação de profissionais e esclarecimento de possíveis dúvidas em relação 
à aplicação da técnica vocal de som nasal e sua importância terapêutica.  Analisar o efeito 
imediato da técnica de som nasal na voz de cantores de um coral por meio da avaliação 
perceptivo-auditiva pelo protocolo CAPE-V. Pesquisa de caráter,exploratório, quali-quantitativo e 
transversal. Foi realizada a gravação das vozes dos participantes antes e após a técnica de som 
nasal com duração de 2 min. Após foi entregue um questionário da percepção do sujeito. A 
avaliação perceptivo-auditiva foi realizada através do protocolo CAPE-V por um fonoaudiólogo 
treinado. As estatísticas descritivas utilizadas para as diversas variáveis foram: média e desvio 
padrão, medidas máxima e mínima e porcentagens, quando apropriadas. A comparação estatística 
entre a avaliação perceptivo-auditiva antes e após o exercício de som nasal foi realizada pelo teste 
T. de Student, com nível de significância de 0,05. O Coeficiente de Correlação Interclasse foi 
utilizado para a análise estatística da confiabilidade das avaliações perceptivo-auditiva. Os 
resultados descritos no momento são de efeitos parciais, visto que o presente estudo encontra-se 
em análise.Participaram da pesquisa 42 sujeitos,sendo 70% do sexo masculino e 30% do sexo 
feminino. As sensações referidas pelos sujeitos que o exercício provocou foram apenas positivas 
em 45,2% dos casos, ambos em 54,8% e 0% em somente negativa e nenhuma sensação. Antes da 
realização da técnica vocal a voz rouca foi a mais mencionada em 16,7%. Quanto a percepção do 
indivíduo durante a realização do exercício a sensação de limpeza foi a mais relatada por 11,9% 
dos sujeitos. Após a técnica, 81% relataram melhora vocal. 88,1% dos participantes acreditam ser 
importante o acompanhamento fonoaudiológico em um coral, porém 59% nunca o utilizaram, 
12,8% já utilizaram, 5,1% utilizam e 2,6% relatou que não faz acompanhamento no momento. O 
estudo está em fase de análise, porém os resultados analisados até o presente momento 
corroboram com estudos anteriores.Goulart,Rocha e Chiari (2012) comprovaram que houve 
melhora na produção vocal, após o uso de exercícios para aperfeiçoamento vocal. Projeto em fase 
de execução, porém os resultados são favoráveis a utilização da técnica de som nasal,onde 81% 
dos participantes relataram efeitos vocais positivos após a realização da mesma.    Projeto sem 
custo.     
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ESTUDO DOS LIMIARES AUDITIVOS EM ALTA FREQUÊNCIA DE MORADORES E TRABALHADORES 
EXPOSTOS AOS AGROTÓXICOS NA REGIÃO DO PONTAL DO PARANAPANEMA  

 
MEIRE APARECIDA JUDAI  

JAMILE SILVEIRA TOMIAZZI  
PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  

 
O Brasil alcançou em 2009 o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos, 
embora não seja o principal produtor agrícola mundial. Algumas publicações relatam que no Brasil 
trabalhadores expostos a agrotóxicos apresentam alta incidência de neuropatias periféricas e 
também a presença de perdas auditivas do tipo neurossensorial de grau leve a moderado. Com 
apenas dias de exposição, pode-se apresentar perda auditiva, variando o grau de leve a profunda. 
 O objetivo da pesquisa é descrever o perfil audiométrico do trabalhador da região agrícola 
alocado na região do Pontal do Paranapanema para verificar a influência dos agrotóxicos sobre a 
audição e discutir a necessidade de programas preventivos destinados a essa população. Foram 
selecionados 6 municípios do Pontal do Paranapanema: Euclides da Cunha, Marabá Paulista, 
Mirante do Paranapanema, Rosana, Sandovalina e Teodoro Sampaio. A amostra populacional foi 
composta por 17 trabalhadores entre 18 e 40 anos. A coleta dos dados ocorreu com palestras 
realizadas em cada cidade. Em seguida os trabalhadores rurais compareceram ao CEREST/PP para 
as avaliações audiológicas, no qual foi aplicado um questionário sobre a história ocupacional e 
hábitos de vida, saúde geral e saúde auditiva, em seguida foram realizadas audiometrias tonais 
liminares completas, compreendendo pesquisa de limiares auditivos por via aérea, via óssea e 
logoaudiometria. Na pesquisa por via aérea foram investigadas as frequências de 250 a 16KHz, 
caracterizando estudo de alta frequência. Ao final da coleta de dados, os participantes recebem 
orientações sobre conservação auditiva, bem como questões ergonômicas e o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual). As mesmas avaliações foram aplicadas á um grupo 
controle da mesma faixa etária, porém sem exposição aos agrotóxicos. Para analisar os resultados, 
optou-se por utilizar o método estatístico descritivo, interpretado por meio de porcentagem.   
 Pelos resultados obtidos foi possível constatar que dos 17 sujeitos avaliados, observa-se pela 
avaliação básica que 94% apresentam audição normal, enquanto que na avaliação de alta 
frequência observa-se que 64,5% apresentam limiares rebaixados o que indica uma pré-disposição 
para o rebaixamento de liminares progressivos nas frequências médias e inferiores obtidas na 
avaliação básica. No grupo controle foram observados limiares normais na avaliação básica e na 
avaliação de alta frequência.  A ototoxicidade dos agrotóxicos pode ser identificada por 
intermédio de avaliações auditivas objetivas de alta frequência, atuando como instrumento de 
identificar uma pré-disposição de danos maiores á audição e permitir um melhor controle das 
alterações com medidas de prevenção da toxicidade da orelha interna. Cabe ainda reforçar o fato 
de que, pela relevância dos efeitos danosos causados pelos agrotóxicos á saúde humana, 
contribuindo para vários aspectos, bem como impacto ambiental, são imprescindíveis ações tanto 
preventivas como terapêuticas.          

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
484 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

ESTUDO PROSPECTIVO DOS LIMIARES TONAIS AUDITIVOS CONVENCIONAIS E DE ALTAS 
FREQUÊNCIAS EM SUJEITO HÍGIDO E EM SUJEITO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. 

 
DAYANE GOIS PEREIRA  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
 

A insulina, hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, é essencial para que haja 
homeostase no organismo. Quando ocorre a redução absoluta ou relativa na produção e/ou ação 
da insulina surge o Diabetes Mellitus (DM), que é uma patologia sistêmica crônica, cujas 
complicações afetam o funcionamento da orelha interna, sendo capaz de gerar alterações 
flutuantes no sistema auditivo e vestibular. Como outras complicações do diabetes podem ser 
citadas as alterações oculares, de nervos cranianos, renais, complicações metabólicas, 
microvasculares e macrovasculares. A clínica audiológica tem confirmado a necessidade de se 
delinear padrões auditivos diretamente atribuídos ao diabetes.  O presente estudo teve por 
objetivo analisar a existência de relação entre índice glicêmico e a média tonal de resposta 
auditiva nas frequências de 500 a 2 KHz, além de verificação da variação da configuração da curva 
audiométrica e dos limiares tonais de 250 à 16 KHz isoladamente entre si, em dois tipos de 
participantes do estudo: um hígido e um com diabetes mellitus tipo II.  O presente estudo foi 
realizado com dois adultos de 50 anos de idade, sem histórico de vivência em ambiente ruidoso, 
um portador de Diabetes Tipo II e outro hígido, mediante realização de pesquisa de limiares 
auditivos em frequências convencionais e em altas frequências. Ambos os sujeitos realizam oito 
testagens, uma por semana, totalizando dois meses de avaliação. No primeiro mês, o exame foi 
feito em jejum e no segundo mês, em período após alimentação compreendido entre uma hora e 
trinta minutos e duas horas. Antes de cada teste auditivo foi realizada meatoscopia para 
verificação de existência de condições de orelha externa para o exame auditivo. Além disso, foi 
medido o nível de glicemia com teste rotineiro, com tiras e lancetas descartáveis, com gota de 
sangue obtida no dedo da mão. Mediante anamnese, obteve-se conhecimento do histórico de 
saúde geral e do sistema auditivo e vestibular dos indivíduos e familiares.  Após análise prévia das 
informações obtidas, observamos que as frequências altas encontram-se ligeiramente mais 
rebaixadas no participante com diabetes, quando comparadas aos limiares do hígido, além de 
haver a presença de zumbido e incômodo a sons intensos, sintomas que não estiveram presentes 
no participante saudável. Observamos, ainda, que houve uma alteração de 10 dBNA na frequência 
de 3KHz quando comparado os limiares audiométricos em jejum com os pós-prandiais do 
participante diabético com ele mesmo. A configuração das curvas apresentou-se em letra u 
invertida nas frequências convencionais, característica de alteração metabólica e ou hormonal. 
  Foi possível concluir, até o presente momento, que o limiar auditivo que mais sofreu flutuação 
com a alteração dos níveis glicêmicos, foi a frequência de 3KHz, podendo vir a auxiliar a avaliação 
e acompanhamento da audição e saúde de pacientes diabéticos quando de avaliações 
seriadas.         
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NÍVEIS DE LETRAMENTO DE ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LARA GABRIELA MARTINS PERPÉTUO  
MEIRE APARECIDA JUDAI  
SANDRA SILVA LUSTOSA  

 
Letramento designa em ação de ensinar ler e escrever. A criança que vive em um ambiente no 
qual tem estímulos gráficos fora do contexto escolar, apresentará melhor nível de que uma 
criança cujos pais não são alfabetizados. É de grande importância que o professor(a) que trabalha 
com o ensino fundamental domine os conceitos e entenda como o letramento , na medida em que 
os alunos se alfabetizam, tem importância fundamental no processo educacional.Letrar é mais que 
alfabetizar, ele deve fazer parte da vida do aluno, pois alfabetização e letramento andam juntos, 
estar letrado é muito além do que apenas decodificar palavras. O presente trabalho tem como 
objetivo verificar os níveis de letramento em alunos inseridos no 5º ano do ensino fundamental, 
observando-se a apropriação e a utilização proficiente da linguagem escrita. O presente estudo de 
caráter quali-quantitativo teve início após a aprovação do Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional (CAPI) sob protocolo 1749.A amostra populacional deste estudo foi constituída por 38 
sujeitos, alunos regularmente matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, de ambos os 
sexos.Para a realização da pesquisa foi aplicado um questionário com perguntas pertinentes a 
hábitos de leitura que cada sujeito apresenta fora do contexto escolar. Em um segundo momento 
foi solicitado aos participantes da pesquisa que lessem textos do cotidiano adequados para a faixa 
etária e posteriormente, respondessem a um questionário contendo questões de interpretação. 
 Os níveis de letramento foram aplicados em 38 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e foram 
analisados de acordo com o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). Foi realizado o Teste 
Estatístico Exato de Fisher, por meio de análise no programa Bioestat 5.0. O teste resultou em um 
valor de p= 0,5619 e isso significa que o teste não foi significativo (p > 0,05), ou seja, não existe 
relação entre a idade dos alunos e o nível de letramento, pois os alunos apresentam idades 
semelhantes, revelando que os níveis de letramento quanto a sua apropriação e a utilização 
proficiente da linguagem escrita estão adequados para a faixa etária em que se encontram os 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da escola em estudo.  Considera-se que esses resultados 
são positivos, tendo em vista que Silva (2004), Oliveira (2005) e a Organization for Economic Co-
Operation and Development (2001) apontam que os alunos do ensino fundamental, sobretudo, 
aqueles que chegam à 7ª e 8ª séries, apesar de saberem ler, não apresentam abstração do 
conteúdo lido e, portanto, não compreendem o texto. Nessa direção, não se descarta o fato de 
que grande parte do alunado do ensino fundamental apresenta sérias dificuldades de 
compreensão em leitura. Até o presente momento foi possível observar que as idades dos alunos 
não foram significantes em relação aos níveis de letramento,demonstrando que estão letrados ao 
esperado pela sua faixa etária.    Projeto sem custo.     
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PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS OTONEUROLÓGICOS EM TRABALHADORES RURAIS ADULTOS 
EXPOSTOS A AGROTÓXICOS NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MARILIA PALMIERI DO ROSARIO  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
 

Agrotóxicos, defensivos químicos, pesticidas, praguicidas, remédio de planta e veneno são 
algumas das denominações relacionadas a um grupo de substâncias químicas utilizadas no 
controle de pragas (animais e vegetais) e doenças de plantas (FUNDACENTRO, 1998). Existem 
diversos trabalhadores que são expostos diariamente a diversos tipos de venenos pela própria 
natureza do ofício. No ambiente ocupacional, os trabalhadores agrícolas estão sujeitos aos riscos e 
malefícios inerentes a cada substância. Um dos sistemas a serem afetados no corpo humano é 
aquele responsável pelo equilíbrio, pela postura e pela audição, conhecido como orelha interna 
com as vias auditivas e vestibulares, além do sistema nervoso central. O objetivo do presente 
estudo foi realizar um levantamento de informações em comum descritas por trabalhadores rurais 
expostos continuamente aos agrotóxicos no interior do oeste paulista, mediante questionário 
relacionando os sinais e sintomas otoneurológicos, auditivos e vestibulares, indicativos de irritação 
ou lesão do sistema vestíbulo-coclear. A partir de então, pretendeu-se enfatizar a importância da 
promoção da saúde e da relação entre saúde do trabalhador e desenvolvimento. As informações 
foram coletadas por meio de entrevistas individuais, com questionário específico e a análise dos 
dados foi realizada através de estatística descritiva e uso de testes não paramétricos. Foi possível 
observar que 70% dos sujeitos foram do sexo masculino e 83,3% pertencia à faixa etária de 30 a 40 
anos de idade, com idade média de 34 anos para os homens. Os sintomas mais apontados foram 
cefaleia (80%), tontura (40%), náusea (56,7%), otite (40%), dificuldade respiratória (40%) e 
zumbido (36,7). Houve diferença estatisticamente significante de ocorrência de náuseas e 
dificuldade de ouvir na população estudada comparada ao grupo controle, sugerindo a toxicidade 
do sistema vestíbulo-coclear.  O estudo realizado mostrou que as pessoas que não trabalham no 
campo e que não têm contato com agrotóxicos não apresentaram complicação especifica da 
saúde relacionada ao veneno. No entanto, os participantes expostos aos agrotóxicos 
apresentaram alterações sistêmicas, gastrointestinais e auditivas. Foi possível concluir que houve 
maior incidência de queixas, sinais e sintomas otoneurológicos, como tontura, vertigem, perda 
auditiva relacionados às prováveis alterações do sistema vestíbulo coclear, no grupo que trabalha 
com os agrotóxicos. Houve diferença estatisticamente significante quanto à presença de náusea e 
dificuldade de ouvir no grupo de expostos ao agrotóxico comparado ao grupo controle. Todos os 
participantes que trabalham com agrotóxicos não utilizaram o conjunto completo de 
equipamentos de proteção individual, o que seria adequado e necessário à ocupação laboral que 
exercem. Pode-se observar, ainda, que embora saibam que as substâncias podem ser prejudiciais, 
desconhecem os efeitos no organismo humano.         
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VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAS PRÓTESES AUDITIVAS INTRACANAIS EM IDOSOS 
 

CAMILA CRISTINA APARECIDA DA SILVA  
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  

 
A verificação da satisfação pessoal é considerada uma das formas de avaliar os benefícios que as 
próteses auditivas promovem aos sujeitos portadores de deficiência auditiva, além de favorecer 
ao profissional envolvido com esse processo de reabilitação uma reflexão sobre a perspectiva que 
o usuário tem em relação à amplificação sonora.  Analisar a satisfação dos idosos usuários de 
prótese auditiva do tipo intracanal e tecnologia digital por intermédio de um questionário de auto-
avaliação.  Trata-se de um estudo de campo, descritivo, quantitativo, cuja amostra é composta por 
50 idosos, sendo 25 do sexo feminino e 25 do sexo masculino, adaptados com aparelhos de 
amplificação sonora individual (AASI) do tipo intracanal e tecnologia digital, e que realizam, 
atualmente, o processo de acompanhamento da adaptação. Os participantes do estudo foram 
solicitados a responder um questionário de auto-avaliação validado pela literatura, o qual verifica 
do ponto de vista do usuário, o grau de satisfação no uso diário das próteses auditivas, as 
limitações de atividades básicas, a restrição do uso, o impacto nos outros e a qualidade de vida. O 
questionário é composto por 7 questões de múltipla escolha, as quais a análise é feita mediante 
pontuação total e pontuação de cada questão. A pontuação vai de 1 até 5 para cada item, sendo a 
pontuação 1 referente ao pior resultado e 5 ao melhor resultado, e a pontuação máxima de 35 
pontos. A alta pontuação indica uma avaliação positiva do desempenho da prótese auditiva e a 
baixa pontuação avaliação negativa desse desempenho.  Os dados revelaram que 72% dos idosos 
faz uso diário dos AASI por mais de 8 horas/diárias. Em relação as situações que gostariam de 
ouvir melhor, 48% dos idosos relatou que o aparelho de amplificação ajudou muito, e 42% relatou 
que ajudou bastante. Quanto ao grau de dificuldade que ainda encontram-se mediante ao uso do 
AASI, 50% referiram não sentir nenhuma dificuldade, sendo que 38% referiram sentir pouca 
dificuldade e 8% referiram dificuldade moderada. Em relação a satisfação do uso dos AASI 
mediante a avaliação positiva ou negativa, é possível verificar que 66% dos idosos do sexo 
feminino estão totalmente satisfeitos, contra 61% do sexo masculino. Lopes et al (2011) relataram 
em seu estudo que na fase adulta existe uma "quebra das relações sociais que desencadeia 
isolamento do indivíduo do grupo social e perda da interação com outras pessoas, além de solidão 
e depressão". Para tanto, os autores referiram a importância em incluir instrumentos de avaliação 
que verifique os aspectos emocionais frente a deficiência auditiva. Segundo Ruschel, Carvalho e 
Guarinello (2007), os problemas de audição na população idosa gera inúmeras dificuldades nas 
situações diárias e como forma de minimizar essas dificuldades provocadas pela privação 
sensorial, o uso do AASI é primordial. Pode-se concluir que os idosos usuários de próteses 
auditivas do tipo intracanal apresentaram-se satisfeitos com a amplificação sonora.         
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A EFETIVIDADE DO TRABALHO COM CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA PARA O DESEMPENHO ESCOLAR 
DE CRIANÇAS ATENDIDAS NUMA CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 

 
DAISE PEREIRA BASSO  

MEIRE APARECIDA JUDAI  
 

A busca significativa de terapias de consciência fonológica é um papel importante na carreira dos 
futuros profissionais da área. Portanto, cabe aos profissionais de Fonoaudiologia, realizar estudos 
que subsidiem um trabalho efetivo de consciência fonológica, visto que é preponderante para a 
aprendizagem efetiva da linguagem escrita, uma vez que realiza-se o apoio na oralidade durante o 
processo de alfabetização. O objetivo dessa pesquisa será verificar a utilização da estimulação da 
consciência fonológica em terapias fonoaudiológicas e verificar sua contribuição para o 
desempenho na aprendizagem durante o processo terapêutico da linguagem escrita A presente 
pesquisa encontra-se em apreciação ética junto ao Comitê de Ética e Pesquisa, via Plataforma 
Brasil, sob o CAE: 31975214.0.0000.5515 e em trâmite ainda na CCPq sob nº 2127. A amostra 
populacional será constituída de 15 sujeitos, já diagnosticados com Distúrbio de Linguagem 
Escrita. Crianças de ambos os gêneros, e faixa etária entre 7 e 17 anos, independente de raça e 
cor. Não haverá abordagem direta aos sujeitos da pesquisa, a coleta ocorrerá por intermédio de 
prontuários. Serão observados nos prontuários dos pacientes inseridos em atendimentos do 
Estágio Supervisionado de Linguagem Escrita resultados de provas da consciência fonológica 
(Capovilla e Capovilla, 2011) aplicados relatados nos relatórios de avaliações. Em seguida serão 
observados os desempenhos de cada criança com relação às alterações encontradas na prova da 
consciência fonológica e nas atividades envolvendo leitura e escrita, nos relatórios finais durante o 
mesmo semestre da avaliação e em semestres posteriores. Os dados serão analisados 
quantitativamente de forma descritiva pela correlação e dependência de variáveis e os resultados 
serão analisados pelo teste estatístico "qui-quadrado" ao nível de significância de 0,05%. Os 
resultados serão divulgados no ENEPE e um artigo será redigido e enviado à revistas 
especializadas.            
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ANÁLISE ACÚSTICA E PERCEPTIVO-AUDITIVA DA VOZ DE MULHERES DURANTE O CICLO 
MENSTRUAL 

 
MARIA EDILAINE ALVES DA SILVA  

DEBORA GODOY GALDINO  
 

O ciclo menstrual é um fenômeno biológico no sexo feminino no qual sua característica evidente é 
o fluxo sanguíneo vaginal. Este é o processo hormonal feminino responsável pela emissão de um 
óvulo pelo ovário para uma possível fecundação e pelas alterações fisiológicas que ocorrem na 
mulher. A menstruação ocorre na puberdade por volta de 12 a 13 anos de idade acarretando uma 
série de mudanças físicas e mentais e é definida por períodos irregulares com quantidade e 
duração de fluxo podendo variar de ciclo em ciclo, sendo comum nos primeiros dias da 
menstruação a presença de dores de cabeça, cólicas abdominais e dores nas costas.  O objetivo 
deste presente estudo é avaliar a voz de mulheres adultas com faixa etária de idade de 20 a 40 
anos de idade, durante o ciclo menstrual por meio da analise perceptivo-auditiva e acústica da 
voz. Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê Assessor de 
Pesquisa Institucional (CAPI) da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente - SP e está 
em análise tendo início somente após sua respectiva aprovação. Trata-se de uma pesquisa de 
quantativa. A amostra será 15 mulheres voluntárias na faixa etária de 20 e 40 anos, sem queixas 
vocais, não fumantes e sem o uso de contraceptivo oral, (dados que serão obtidos na anamnese). 
A coleta dos dados será realizada na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade do Oeste 
Paulista, as vozes das participantes serão gravadas dois dias antes da provável menstruação, dois 
dias durante a menstruação (após o início da mesma) e uma semana após o término da 
menstruação. Para a gravação dos sinais de voz, serão solicitadas ao indivíduo as seguintes 
emissões: vogal /a/ sustentada em frequência e intensidade confortável, leitura das frases 
contidas no protocolo CAPE-V e fala espontânea. As vozes serão analisadas por meio da análise 
percectivo-auditiva da voz que permite a caracterização da qualidade vocal e a quantificação do 
padrão de desvio vocal e acústica da voz. Para a análise acústica da voz, as medidas a serem 
utilizadas serão: frequência fundamental (F0), expressa em Hz, jitter e shimmer, expressos em 
porcentagem e proporção harmônico ruído (NHR). Para a mensuração dos parâmetros acústicos 
será utilizado o programa VOX METRIA, da CTS informática. Os resultados obtidos neste estudo 
serão apresentados em tabelas e gráficos para facilitar a análise e a apresentação. As estatísticas 
descritivas a serem utilizadas para as diversas variáveis serão: média e desvio padrão, medidas 
máxima e mínima e porcentagens, quando apropriadas. Na comparação estatística entre a 
avaliação perceptivo-auditiva e acústica dos dias do ciclo menstrual será utilizado o teste T. de 
Student com nível de significância de 0,05. O Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI) será 
utilizado para a análise estatística da confiabilidade das avaliações perceptivo-auditiva.             
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE TONTURAS E OU VERTIGENS EM SUJEITOS ADULTOS COM 
DISTÚRBIO DE LINGUAGEM PÓS-TRAUMA. 

 
VALÉRIA CALDEIRA DOS SANTOS  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
 

Alterações do Sistema Nervoso Central por Acidente Vascular Encefálico ou por Traumatismos 
Cranianos podem estar associadas a alterações do equilíbrio. O presente estudo pretende analisar 
a relação existente entre local de lesão e tipo de lesão neurológica com sinais e sintomas de 
alteração do equilíbrio e da postura, acompanhados ou não de sintomas neurovegetativos, em 
pacientes com distúrbio de linguagem pós-trauma, por acidente vascular encefálico e ou por 
trauma crânio - encefálico.  O presente estudo pretende analisar a relação existente entre local de 
lesão e tipo de lesão neurológica com sinais e sintomas de alteração do equilíbrio e da postura, 
acompanhados ou não de sintomas neurovegetativos, em pacientes com distúrbio de linguagem 
pós-trauma, por acidente vascular encefálico e ou por trauma crânio - encefálico. Para tanto, será 
aplicado questionário para obtenção de informações sobre queixas referentes ao sistema 
vestibular periférico e sistema nervoso central além de informações de resultados de exames que 
os pacientes trouxerem para confirmação de locais de lesões e de informações obtidas com os 
médicos responsáveis pelos casos clínicos, em 30 (trinta) sujeitos com distúrbio de linguagem pós-
trauma, por acidente vascular encefálico ou por traumatismo craniano, com idade superior a 18 
anos e sem o limite final de idade, tanto do gênero feminino como do gênero masculino.             
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ANÁLISE PERCEPTIVO-AUDITIVA E ACÚSTICA DA VOZ DE INDIVÍDUOS ADULTOS ANTES E APÓS A 
INGESTÃO DE LEITE 

 
MARRIELY TETÉ ARAUJO  

DEBORA GODOY GALDINO  
 

A qualidade vocal está relacionada à forma como o indivíduo percebe a sua voz. Uma voz 
considerada de qualidade e equilibrada é aquela que se apresenta de forma agradável, sem 
esforço durante a emissão que é flexível e não causa nenhum desconforto para o ouvinte. E 
qualquer alteração na qualidade vocal pode prejudicar a comunicação e a produção natural da 
voz, sendo essencial se ter uma boa qualidade vocal para assim se ter uma vida mais saudável e 
para isso é necessário conhecer tantos os fatores que colaboram para uma boa qualidade vocal 
como para aqueles fatores que prejudicam a qualidade da voz, para prevenção e permanência de 
uma saúde vocal de qualidade. Sendo o interesse deste estudo analisar se ocorrem alterações na 
qualidade vocal de indivíduos após a ingestão de leite, e quais são essas alterações, pois são 
poucos os estudos que relatam sobre a influência do leite na voz especificamente, para a 
orientação daqueles profissionais que utilizam a voz e necessitam ter uma boa qualidade vocal e 
para aqueles indivíduos também que já apresentam tendências para alterações vocais, para assim 
prevenirem mais eficazmente a disfonia e uma obterem boa qualidade vocal. O objetivo deste 
estudo é comparar a qualidade vocal de indivíduos adultos antes e após ingestão de leite por meio 
das análises perceptivo auditiva e acústica, com interesse de analisar as alterações que podem 
ocorrer na qualidade vocal destes indivíduos após a ingestão de leite e diante dos resultados 
orientar principalmente aqueles indivíduos que utilizam a voz profissionalmente, que por muitas 
vezes não devem ter conhecimento sobre a influência de alguns alimentos e a influência do leite 
na voz. O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter, exploratório e quantitativo. 
Participarão do estudo 40 sujeitos adultos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 
20 e 40 anos. O critério para exclusão dos participantes será apresentar queixas vocais e ser 
alérgico à proteína do leite. As gravações das vozes dos indivíduos participantes serão realizadas 
na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade do Oeste Paulista. Para a avaliação 
perceptivo-auditiva da voz será utilizado o protocolo CAPE-V, criado pelo comitê ASHA (2003) e 
traduzido por Behlau (2004), sendo realizada por três fonoaudiólogos que receberão treinamento 
no total de trinta minutos, antes da avaliação. Para a análise estatística da confiabilidade das 
avaliações do CAPE-V, será utilizado o Coeficiente de Correlação Interclasse (CCI). Para a análise 
acústica tradicional as medidas a serem utilizadas serão: frequência fundamental (F0), expressa 
em Hz, jitter e shimmer, expressos em porcentagem e proporção harmônico ruído (NHR). Para a 
mensuração dos parâmetros acústicos será utilizado o programa VOX METRIA, da CTS informática. 
Os resultados obtidos neste estudo serão apresentados em tabelas e gráficos para facilitar a 
análise e a apresentação.            
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CORRELAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONÊMICA E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA EM 
PRÉ- ESCOLARESÊNFASE NO ASPECTO PREVENTIVO 

 
MEIRE APARECIDA JUDAI  

BIANCA ORBOLATO  
 

Sabendo que a Consciência Fonológica é uma habilidade metalingüística e que se desenvolve entre 
os 4 e 6 anos, e compete à capacidade de operar com sílabas, rimas, aliteração e fonemas, 
pondera-se que, a relação entre a consciência fonológica e a aquisição de leitura e escrita seja de 
reciprocidade e interdependência. Esta pesquisa terá por objetivo verificar a consciência fonêmica 
de pré-escolares e analisar a relação como desenvolvimento da linguagem escrita, atuando como 
previsor de possíveis dificuldades na alfabetização, em uma escola pública de Rancharia/ SP. A 
amostra do estudo constituirá de 35 crianças pré-escolares de 04 à 05 anos, de ambos os sexos, 
em fase de pré-alfabetização. Inicialmente será aplicada a Prova da Consciência Fonológica, com 
ênfase nos subtestes de Síntese, segmentação, transposição e manipulação fonêmica. Em um 
segundo momento será realizado um trabalho de consciência fonêmica nos sujeitos 
estudados.            
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EQUIVALÊNCIA ENTRE A INDICAÇÃO DE VOLUME EM REPRODUTORES DE MP3 E A INTENSIDADE 
SONORA DA SAÍDA DE ÁUDIO 

 
BEATRIZ STEFANI FERNANDES DA COSTA  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
 

O uso de aparelhos reprodutores de mp3 é cada vez mais comum entre as pessoas. Esse hábito 
tem motivado os pesquisadores a estudar o impacto que esses aparelhos causam em relação à 
audição, devido à alta intensidade que sai pelos fones que são ligados diretamente ao ouvido. Há 
dois aspectos preocupantes que podem vir a prejudicar os usuários: o primeiro é o uso dos fones 
de ouvido de inserção, que tem a capacidade de concentrar toda a energia sonora dentro do 
meato acústico externo gerando mais pressão sonora sobre a membrana timpânica. O segundo 
aspecto preocupante é o nível de intensidade que esses aparelhos podem atingir. Estudos 
demonstraram que os níveis de pressão sonora desses equipamentos podem atingir 120 dB, o que 
pode vir a provocar lesões auditivas, sendo que o ruído de intensidade de 85 dB já é prejudicial a 
audição (LUZ & BORJA, 2012). Com o crescimento da urbanização e o avanço da tecnologia pode-
se notar a elevação dos níveis de ruído nas ruas, no trabalho e até mesmo no lazer, acarretando 
dessa maneira um prejuízo ao bem estar físico e mental das pessoas. O ruído não afeta somente a 
audição, mas pode causar outros distúrbios no organismo tais como: o aumento da pressão 
arterial, distúrbios gastrointestinais, insônia e irritabilidade (LUZ & BORJA, 2012). A música pode 
ser agradável de ser ouvida, porém, o mal que pode causar muitas vezes não é notado. O aumento 
excessivo da intensidade sonora pode provocar efeitos nocivos à audição humana. A legislação 
brasileira preconiza que níveis sonoros acima de 85 dB já podem acarretar danos à saúde e, 
principalmente à audição do indivíduo (PINTO & RUSSO,2000). Segundo Jorge Junior e Monte 
Alegre (1995), a potência dos equipamentos sonoros e instrumentos musicais aumentaram 
significativamente nos últimos anos. Borja et al. (2002) alertam para o fato dos equipamentos 
como rádios portáteis, gravadores e CD players que utilizam fone de ouvido, desenvolvem uma 
intensidade sonora nos fones que varia de 60 a 120 dB e isso pode ser prejudicial ao ouvido 
quando usados em tal intensidade elevada e por um período prolongado.  O presente estudo visa 
estabelecer uma relação entre a escala de volume dos tocadores de MP3 e a Intensidade sonora 
mínima e máxima na saída de áudio e contribuir para a compreensão dos efeitos nocivos à audição 
humana em relação à exposição prolongada a musica amplificada de alta intensidade. Trata-se de 
uma pesquisa experimental, quantitativa e exploratória. A amostra será constituída por 30 
tocadores de som portáteis, de várias marcas, entre tocadores de MP3 e celulares. A medida do 
Nível de Pressão Sonora (NPS) será feita com um decibelímetro calibrado, executando um tom 
puro de 1000 Hz no aparelho com o auxilio do computador. O NPS do tom será medido elevando-
se a graduação do volume a cada marcação do aparelho a fim de estabelecer uma escala de 
volume do aparelho testado. Os dados serão analisados utilizando-se estatística simples.            
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ESTUDO DO ZUMBIDO EM PACIENTES COM DOENÇA CORONARIANA, PORTADORES DE STENT 
CONVENCIONAL OU FARMACOLÓGICO. 

 
AMANDA COUTINHO RAMOS  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
 

No Brasil, a população tem se tornado cada vez mais sedentária, o que consequentemente pode 
evoluir para uma doença coronariana. Nos dias de hoje existem métodos percutâneos de 
tratamento para o sujeito que se encontra com um provável infarto agudo do miocárdio ou com 
alguma artéria sub-ocluída. Quando se observa alguma alteração precocemente no 
eletrocardiograma, teste ergométrico ou cintilografia do miocárdio, o paciente é para exame mais 
especifico. Nesse caso, havendo alguma artéria obstruída, será realizado o cateterismo ou 
cineangiocoronariografia, também conhecido como estudo hemodinâmico. Constatada presença 
de lesão acima de 70% é considerado risco, sendo indicado o tratamento denominado 
Angioplastia. Após a implantação do Stent, o paciente deverá fazer uso das medicações 
Clopidogrel e AAS (ácido acetilsalicico), importantes para se evitar a reestenose. Diversos estudos 
apontam que existem medicações que quando utilizadas por um longo período podem causar 
alterações no sistema auditivo, além da perda de audição, a tontura e a vertigem. O zumbido pode 
ser o primeiro sintoma referido, usualmente é crônico e de difícil tratamento. Normalmente é 
bastante incômodo aos pacientes. O presente estudo tem por objetivo verificar a presença, bem 
como realizar a caracterização do zumbido, que é um sinal de possível lesão do órgão auditivo por 
toxicidade, em pacientes com doença coronariana, portadores de Stent, convencional ou 
farmacológico, usuários contínuos de Ácido Acetil Salicílico (ASS), comparados ao grupo controle 
de cardiopatas, que não fazem uso de AAS. Serão analisados 30 participantes, sendo 20 internados 
na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana (UTIC) de uma Santa Casa do interior paulista, com 
uso de Ácido Acetil Salicílico (AAS), associado às demais medicações prescritas. Dos 20 
participantes, 10 deverão ter sido submetidos à colocação de Stent convencional e 10 de Stent 
farmacológico.Haverá grupo controle composto por 10 cardiopatas, sem uso de AAS. As 
medicações devem ser sempre as mesmas nos casos estudados, a fim de se procurar analisar o 
efeito do AAS. Os pacientes responderão a um questionário padronizado e validado da literatura, 
o Tinnitus Handicap Inventory (THI), composto por 25 perguntas. O questionário será aplicado por 
uma mesma avaliadora, que não possui qualquer relação hierárquica ou profissional com o caso 
do paciente em tratamento.Pelo fato de o paciente estar acamado, as perguntas serão feitas 
oralmente pela avaliadora e as respostas serão anotadas pela mesma. As informações serão 
analisadas mediantes comparação entre os resultados obtidos nos dois grupos, comparados ao 
controle. Serão utilizados os Testes de Mann-Whitney e o Teste de Kruskal-Wallis.A partir de 
então, pode-se discutir com a equipe médica a necessidade de encaminhamento para avaliação 
formal da audição e intervenção nessa área, além de considerações sobre a possibilidade ou não 
de troca da medicação dos pacientes cardiopatas.            
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS DESORDENS DE COMUNICAÇÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO-SP 

 
SANDRA SILVA LUSTOSA  

MEIRE APARECIDA JUDAI  
RAQUEL REGINA BARBOSA DE FREITAS  

 
A saúde publica no Brasil sofreu grandes mudanças a partir da promulgação da constituição de 
1988 e a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/90, ao ser instituído o SUS. Assim vários 
profissionais da saúde, dentre eles o fonoaudiólogo, passam a ser inseridos na rede de assistência 
a saúde. O presente trabalhado é relevante para análise da situação da saúde fonoaudiológica de 
moradores de Teodoro Sampaio, bem como da necessidade de profissionais da área para atuação 
da atenção básica de saúde. O estudo visa discutir a atuação do fonoaudiólogo nos programas de 
saúde pública levantar as alterações fonoaudiológicas no município de Teodoro Sampaio e traçar o 
perfil da população que busca o serviço público de fonoaudiologia. O estudo encontra-se em 
apreciação do comitê de ética e pelo sistema gestor de pesquisa sob protocolo nº 2176. A amostra 
será constituída 56 pacientes em atendimento e em lista de espera de uma unidade básica de 
saúde do município. A coleta será realizada em prontuários, obtidos por intermédio da triagem, 
avaliação e terapia fonoaudiológica. Após o estudo dos prontuários será utilizado o teste 
estatístico Qui-quadrado com nível de significância 5%, relacionando as variáveis sexo, idade, 
dificuldades fonoaudiológicas apresentas e quantidade de indivíduos em demanda 
reprimida.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
497 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UM HOSPITAL PÚBLICO 
DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MICHELLE MARQUES  

MEIRE APARECIDA JUDAI  
SANDRA SILVA LUSTOSA  

 
A prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, traz benefícios 
indispensáveis a saúde da criança a curto e a longo prazo, incluindo o desenvolvimento motor e 
oral, e o estabelecimento das funções estomatognáticas(MEDEIROS e BERNANRD, 2011). A Unicef 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) baseando em 
evidências cientificas, desde 2001 vem recomendando o aleitamento materno exclusivo até os seis 
meses de idade(QUELUZ, 2012). Portanto, o presente estudo se faz relevante por se tratar de 
observação da efetividade do aleitamento materno exclusivo, uma vez que é muito comum o 
abandono á prática do aleitamento materno após a alta hospitalar e a utilização de bicos 
artificiais. Ao realizar a complementação com a utilização do copinho, há uma contribuição 
importante ao aleitamento materno exclusivo, pois evita-se a confusão de bicos, causa comum do 
desmame precoce.  Este estudo tem a intenção de verificar a prevalência do uso exclusivo do 
aleitamento materno, mostrar como é feito a alimentação dos recém nascidos no hospital e qual 
prática utilizada para a complementação de mamadas.  Trata-se de estudo prospectivo de caráter 
quantitativo que será realizado em um Hospital Público no interior do estado de São Paulo, a 
partir de autorizações da Diretoria Clinica e Comissão de Ética do respectivo hospital e do Comitê 
de ética e pesquisa da Universidade do Oeste Paulista. A coleta de dados ocorrerá após a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo A), pelo(s) o(s) pai(s) 
e/ou responsável(is), sendo explicado sobre o funcionamento da pesquisa, orientações sobre a 
realização da mesma, bem como o objetivo do estudo. Após esses esclarecimentos, eles serão 
convidados a participar da pesquisa mediante a assinatura, em duas vias, uma pertencente ao(s) 
pai(s) e/ou responsável(is) do participante, e outra aos pesquisadores. A pesquisa será realizada 
por intermédio de um protocolo de observação, que contará com o apoio de funcionários que irão 
relatar sobre a alimentação dos recém-nascidos (Anexo B) coletadas em prontuários analisando a 
história alimentar dos bebês para verificação posterior. A amostra populacional compreenderá 
todas as crianças que nascerem de termo, nos meses de Setembro e Outubro de 2014, no 
respectivo hospital, independente do sexo. Pretende-se verificar como é feita a alimentação dos 
lactentes, se o aleitamento materno é exclusivo ou oferecido um complemento na dieta com uso 
do copo ou da mamadeira. Os resultados da pesquisa serão analisados quantitativamente de 
forma descritiva pela correlação e dependência de variáveis e os resultados serão analisados pelo 
teste estatístico "qui-quadrado" ao nível de significância 0,05%. Após a conclusão do estudo, os 
dados serão divulgados no ENEPE e publicados sob forma de artigo em revista cientifica. 
       Projeto sem custo     
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HÁBITOS VOCAIS, AMBIENTE DE TRABALHO E ROTINA PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE 
PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU. 

 
DEBORA GODOY GALDINO  

LAÍS DO NASCIMENTO VIANA  
 

A voz é considerada um dos mais poderosos meios de interação humana e, na profissão dos 
docentes, é a principal ferramenta de trabalho. É fundamental que os docentes saibam a 
importância da intervenção fonoaudiológica quanto à orientação e prevenção de distúrbios vocais, 
bem como dicas de higiene vocal para promover uma melhor qualidade de vida.  O objetivo deste 
estudo é descrever o perfil vocal do professor de música, verificando os hábitos vocais praticados, 
o ambiente de trabalho e sua influência na qualidade vocal e a rotina de trabalho dos professores 
mediante a perspectiva vocal.  Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) da Universidade do Oeste Paulista de Presidente 
Prudente - SP e está em análise tendo início somente após sua respectiva aprovação. Após o 
preenchimento dos questionários, os professores que referirem alterações vocais serão 
encaminhados para a fonoaudiologia e serão orientados quanto à higiene vocal, para assim 
obterem uma melhor qualidade de vida. Participarão 17 professores de ambos os sexos, com 
idade compreendida entre 20 e 50 anos, de dois projetos sociais do município de Presidente 
Venceslau. Os sujeitos participantes responderão a um questionário de Qualidade de Vida e Voz 
(QVV), questionário de Índice de Desvantagem Vocal (IDV), questionário do Perfil de Participação e 
Atividades Vocais (PPAV) e Questionário proposto no estudo. Estes questionários buscam 
identificar a queixa, duração e frequência dos sintomas vocais e a influência destes sintomas na 
qualidade vocal e de vida destes profissionais. Os resultados obtidos neste estudo serão 
apresentados em tabelas e gráficos para facilitar a análise e a apresentação. As estatísticas 
descritivas a serem utilizadas para as diversas variáveis serão: média e desvio padrão, medidas 
máxima e mínima e porcentagens, quando apropriadas. Nas comparações entre os resultados dos 
sujeitos divididos por idade, sexo, tempo de profissão, entre outros será utilizado o teste T. de 
Student com nível de significância de 0,05.             
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MAPEAMENTO DO RUIDO EM UMA OFICINA MECANICA NO INTERIOR DE SÃO PAULO 
 

DENISE FERNANDA ANTONIO  
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  

 
Os trabalhadores estão expostos ao ruído corriqueiramente, sendo que são ruídos competitivos 
com a fala e que podem causar danos tais como a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) ou 
outros tipos de alterações como a disacusia, fadiga, dor de cabeça, pressão arterial, alterações 
neurológicas, cardiovasculares e perda de atenção. As lesões causadas pela PAIR ocorrem de 
alterações nas estruturas internas da cóclea . As lesões causadas pela PAIR ocorrem de alterações 
nas estruturas internas da cóclea, sendo irreversíveis e podem apresentar sintomas de zumbido, 
plenitude auricular, otalgia e hipoacusia. fazer um mapeamento acústico do nível sonoro em uma 
oficina mecânica, avaliando o nível de ruído no local e identificando as zonas mais ruidosas, a fim 
de verificar a necessidade de se propor medidas de prevenção e/ou controle de ruído. O nível de 
pressão sonora (NPS) será medido com um Decibelímetro Digital calibrado conforme as normas 
regulamentadoras NR-15, que será posicionado na altura equivalente a orelha dos funcionários e a 
análise será feita mediante estatística simples e comparação com os valores permitidos pela Lei 
brasileira.       UNOESTE     
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PERFIL AUDIOLÓGICO EM ODONTOLOGOS  
 

MAIRA PAOLA SANTOS STATELLO  
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  

 
Estudos evidenciam que o ruído é um agente físico presente no local de trabalho de odontólogos, 
sendo este proveniente das canetas de alta e baixa rotação, dos sugadores, compressores, 
cuspideiras, peças retas, fotopolimerizadores, autoclaves e ar condicionado. Por esse motivo, 
investigar o perfil audiológico dessa população faz-se necessária, visto que o ambiente no qual 
estão expostos podem acarretar em alterações auditivas de forma permanente. Sendo assim, o 
presente estudo terá como objetivo avaliar o perfil audiológico dos odontólogos, levando em 
consideração as queixas relacionadas à audição. O presente estudo de campo, de caráter 
descritivo quantitativo, foi iniciado após aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) e 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Os 
procedimentos a serem realizados dar-se-ão pela entrevista audiológica, audiometria tonal e vocal 
e imitanciometria. Após a realização dos procedimentos os participantes do estudo receberão um 
parecer/laudo, a fim de tomarem ciência sobre os achados audiológicos e conduta 
fonoaudiológica. Mediante aceite em participar da pesquisa pelo Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, a amostra será composta por 20 professores odontólogos, de ambos os gêneros, 
entre a faixa etária de 25 a 50 anos, que exercem suas atividades profissionais em uma clínica-
escola de odontologia vinculada a uma Instituição de Ensino Superior do interior do estado de São 
Paulo - SP.            
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PERFIL DE LETRAMENTO DE ALUNOS DO 5º ANO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA CIDADE DE DRACENA - SP 

 
CAMILA BUTTIN  
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MEIRE APARECIDA JUDAI  

 
O termo letramento pode ser caracterizado como o "uso efetivo e competente da leitura e 
escrita". E, por esta caracterização, se diferencia do termo alfabetização, que diz respeito ao 
"processo de aquisição da tecnologia da escrita". Embora alfabetização e letramento sejam 
práticas distintas, ambas são interdependentes e indissociáveis. Isto porque, segundo vários 
autores, a forma mais efetiva de alfabetizar é letrando, de maneira que o indivíduo aprenda a ler e 
escrever contextualizando a escrita com o seu uso. Essa pesquisa justifica-se pela grande 
frequência de crianças alfabetizadas, mas não letradas. Dada à importância de ser letrado, que 
está fundamentada na ideia de que o homem se faz livre por meio do domínio da palavra, é de 
extrema importância que o ensino público garanta ao aluno esta condição. O objetivo dessa 
pesquisa será identificar o perfil de letramento dos alunos que se encontram no 5º ano do Ensino 
Fundamental. Após isso, serão comparados com os dados encontrados em estudos já feitos neste 
sentido, de forma que, possa se concluir se os alunos estão no nível adequado.  O estudo passará 
primeiramente por análise do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista e 
somente após aprovação terá continuidade. O local pesquisado será uma Escola Municipal da 
cidade de Dracena - SP. A amostra da pesquisa contará com 45 alunos de ambos os sexos, 
cursando o 5º ano do Ensino Fundamental. Os dados serão coletados por meio de um questionário 
com quesitos abertos e objetivos, e de testes com funções pautadas aos objetivos práticos de 
leitura e escrita, formulados de acordo com o INAF. Os dados serão analisados quantitativamente 
com o teste do qui-quadrado, seguindo os critérios utilizados pela avaliação do INAF. Sendo os 
resultados divulgados por meio de periódicos, revistas, congressos e eventos científicos da 
área.            
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TEMPO MÁXIMO DE FONAÇÃO (TMF) EM CORALISTAS E NÃO CORALISTAS 
 

DEBORA GODOY GALDINO  
AMANDA SOUZA BARROS  

 
A voz cantada é uma das manifestações mais expressivas da identidade de um povo e do 
momento psicológico de um compositor, de um cantor e de sua plateia (BEHLAU, 1991). O coro, 
em sua representação física sonora é o agrupamento de várias vozes para o exercício da 
interpretação musical por meio do canto. A avaliação através do TMF consiste na aferição em 
segundos do tempo máximo em que uma pessoa pode sustentar um som numa só expiração, o 
que envolve os sistemas fonatório e respiratório. Trata-se de uma medida indireta e confiável que 
quantifica a ação das pregas vocais e o fluxo de ar dos pulmões, refletindo as condições físicas e 
funcionais do indivíduo. Para esta medição são usadas as vogais /a/, /i/ e /u/ e a emissão das 
consoantes fricativas /s/ e /z/, um cronômetro digital e tabulação dos números. Portanto, com 
esta pesquisa será possível avaliar o tempo máximo de fonação (média) dos profissionais do canto 
(coralistas) em confronto com os não coralistas, ao mesmo tempo em que se observam as 
variações apresentadas, negativas ou positivas. A análise do TMF é importante porque pode ser 
empregada no diagnóstico de distúrbios fonoaudiológicos, acompanhamento e evolução das 
práticas terapêuticas.  O objetivo deste estudo é comparar a medida do tempo máximo de 
fonação (TMF) de vozes coralistas (cantores do coral da UNOESTE) e vozes de não coralistas. Este 
trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional (CAPI) da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente - SP e está em 
análise tendo início somente após sua respectiva aprovação. Participarão deste estudo, 40 
pessoas, sendo 20 integrantes do coral do Curso de Licenciatura em Música da UNOESTE e 20 de 
participantes não coralistas. Os participantes são de ambos os sexos com idades compreendidas 
entre 20 e 40 anos. Para a execução do tempo máximo de fonação (TMF), serão solicitadas as 
emissões das vogais (/a/, /i/, /u/) e consoantes (/s/ e /z/) em uma única emissão de som, ou seja, 
dentro de uma única expiração. Cada participante executará as vogais e consoantes três vezes. As 
emissões serão gravadas afim de possível conferência do tempo posteriormente. O TMF será 
cronometrado e documentado pelo avaliador. Os resultados serão apresentados em tabelas e 
gráficos para facilitar a análise e a apresentação. As estatísticas descritivas a serem utilizadas para 
as diversas variáveis serão: média e desvio padrão, medidas máxima e mínima e porcentagens, 
quando apropriadas. Na comparação estatística entre o tempo máximo de fonação entre os 
sujeitos coralistas e não coralistas será utilizado o teste T. de Student com nível de significância de 
0,05.       Universidade do Oeste Paulista-Unoeste     
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TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL: ÍNDICE DE PASSA-FALHA E INDICADORES DE RISCO PARA PERDA 
AUDITIVA 

 
PAULA RODRIGUES VICENTINE  

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  
 

A literatura é clara sobre a representação da perda auditiva na população neonatal, e por esse 
motivo, a detecção precoce favorecerá na redução dos males provocados pela deficiência auditiva, 
os quais estudos epidemiológicos poderão favorecer na verificação da eficácia dos programas de 
Triagem Auditiva Neonatal, bem como observar os principais fatores de risco à audição. Tendo em 
vista que a perda auditiva mesmo que discreta pode influenciar no desenvolvimento da 
comunicação oral da criança, programas de triagens auditivas têm sido realizados por todo o Brasil 
com intuito de detectar precocemente a perda auditiva em neonatos, e consequentemente, 
minimizar os males provocados por essa perda. Para tanto, ainda faz-se necessário a realização de 
estudos que visem a efetividade do programa, bem como verificar os principais fatores de risco 
que levam ao aparecimento da perda auditiva, mesmo estes fatores já serem descritos em 
diversos estudos retrospectivos.  Verificar a incidência de passa-falha em neonatos submetidos à 
triagem auditiva neonatal em uma Unidade Básica de Saúde de uma cidade do interior do estado 
de São Paulo e correlacionar essa incidência com os principais fatores de risco para perda 
auditiva. Trata-se de uma estudo epidemiológico, de caráter quantitativo e descritivo, será 
constituída por 50 neonatos, de ambos os sexos, que vierem realizar a triagem auditiva neonatal 
até vinte e oito dias de vida, em uma UBS localizada em uma cidade do interior do estado de São 
Paulo, nos meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Cada responsável pelo neonato será 
convidado a participar do estudo por meio de uma carta convite, sendo inclusos no estudo 
somente os neonatos que apresentarem no máximo 28 dias de vida no dia da testagem. A coleta 
dos dados será realizada pela análise dos resultados obtidos no exame das emissões otoacústicas. 
Os critérios para a coleta e análise dar-se-ão pela seleção de todos os neonatos triados nos meses 
de dezembro de 2014 e janeiro de 2015; Análise do índice de passa-falha dos neonatos triados até 
os vinte e oito dias vida; Correlação dos neonatos não aprovados com os principais fatores de risco 
para perda auditiva, sendo estes separados entre dois grupos: baixo risco para perda auditiva, ou 
seja, sem critério de risco (G1) e alto risco para perda auditiva (G2), segundo recomendações do 
Joint Committee on Infant Hearing - JCIH (2007); conduta fonoaudiológica mediante falha na 
triagem auditiva neonatal. Os resultados obtidos pela coleta dos dados serão apresentados 
mediante estatística simples. A fim de verificar o nível de significância dos achados entre os 
neonatos que foram aprovados e não aprovados, bem como àqueles pertencentes aos grupos de 
baixo (G1) e alto risco (G2) para a perda auditiva será aplicado o teste estatístico Qui-quadrado, 
representado simbolicamente por x2, com nível de significância de 5% (0,05).        Não se aplica     
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TRIAGEM DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM ESCOLARES 
 

NYEJE VIOTTO ALTOMARE  
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA  
SANDRA SILVA LUSTOSA  

 
O Processamento Auditivo é a resposta do sistema nervoso para a informação que chega até ele, 
através das vias auditivas. Para que isso ocorra com êxito é necessário integridade dessas vias e do 
sistema nervoso central, o que favorecerá no desenho das habilidades auditivas. Qualquer falha 
nessas habilidades pode comprometer o processamento do som, o que consequentemente 
afetará a fala e linguagem e por seguinte, a aprendizagem. Portanto, acreditamos ser importante e 
necessária a realização da triagem do processamento auditivo em escolares, visto que o 
desempenho escolar dependerá do processo de ensino-aprendizagem, bem como da integridade 
do sistema auditivo como um todo. O presente estudo terá por objetivo detectar, por intermédio 
do protocolo de triagem, possível alteração do processamento auditivo em escolares do 6° e 7° 
ano do ensino fundamental, matriculados em uma escola localizada no interior do estado de São 
Paulo. Trata-se de um estudo de campo, que se encontra em tramitação no Comitê de Ética em 
Pesquisa e Comitê Assessor de Pesquisa Institucional da UNOESTE para possível aprovação sob o 
número do protocolo 2230/14, o qual a amostra será composta por 60 crianças, de ambos os 
sexos, matriculadas regularmente no 6° e 7° ano de uma escola do ensino fundamental, localizada 
em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Após consentimento dos responsáveis em 
TCLE e assentimento dos próprios participantes, a coleta dos dados constituirá na inspeção do 
canal auditivo externo (meatoscopia), aplicação de um questionário com intuito de coletar dados 
referentes ao comportamento de escuta e compreensão de linguagem em ambientes favoráveis e 
desfavoráveis, e aplicação dos testes de sequencialização sonora não verbal, verbal e localização 
sonora (PEREIRA; SCHOSCHAT, 1993). Fica declarado que caso os participantes venham apresentar 
respostas negativas em algum teste a ser aplicado, ou apresentem queixas relacionadas à audição, 
fala e linguagem, os pais serão orientados sobre os resultados e os participantes serão 
encaminhados a um centro de referência em saúde auditiva para avaliação completa da audição, e 
posteriormente, para avaliação do processamento auditivo, se possível. Após a coleta dos dados, a 
amostra será dividida em dois grupos: participantes com queixas relacionadas à audição, fala e 
linguagem (G1), e participantes sem queixas relacionadas à audição, fala e linguagem (G2). Os 
dados coletados serão analisados por intermédio de estatística simples, utilizando valores 
absolutos e relativos. Além disso, será aplicado o cálculo de medidas para a comparação da 
amostra: média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. Com intuito em verificar se a média 
dos resultados obtidos entre os grupos da amostra é significativa, será aplicado o teste de Tukey, 
utilizando o nível de significância de 0,05 (5%).            
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PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS  
MARIA ELIZA NIGRO JORGE  

 
       Tendo em vista que o ensino à distância está cada vez mais presente no processo de ensino-
aprendizagem, o presente estudo visa apresentar as competências e habilidades que o professor 
tutor deve ter ao ministrar cursos à distância na área da Fonoaudiologia. Trata-se de um estudo 
bibliográfico o qual enfatizou a história do Curso da Fonoaudiologia e sua recente inserção na 
modalidade de ensino à distância, além de relatar as competências que o professor tutor deve ter 
no desempenho das suas práticas docentes. Com isso, é possível observar mediante aos estudos 
apresentados que as competências do tutor, as práticas do profissional fonoaudiólogo vão ao 
encontro das práticas pedagógicas propostas no ensino à distância, pois além de ser capaz de 
lançar desafios para capacitar o aluno com atitudes crítico-reflexivos, desenvolve ações 
centralizadas no aprender, contribui nas interações entre os pares e favorece as práticas de 
pesquisa. 

 


