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A EFICÁCIA DO TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO NA ESTÉTICA FACIAL: ESTUDO DE CASOS  
 

SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MERIELI SONCIN RODRIGUES TEIXEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A face mantém um relacionamento mais direto com o mundo do que as outras partes do corpo. É 
através dela que demonstramos nossas expressões e emoções, promovendo, assim com o passar 
do tempo, o surgimento de linhas de expressão, como: rugas, sulcos, pregas e vincos. O objetivo 
deste estudo foi estabelecer o equilíbrio funcional estomatognático, bem como, analisar as 
modificações presentes no comportamento facial, após tratamento fonoaudiológico proposto 
para a face e pescoço, por meio da realização de alongamentos, massagens faciais e realização de 
exercícios isométricos, isotônicos e isocinéticos, afim de alongar, fortalecer e relaxar a 
musculatura.  Após aprovação do CEP sob o número de protocolo 46308815.4.0000.5515, a 
presente pesquisa de campo, com estudo de casos e caráter longitudinal qualitativo, foi 
constituída por quatro participantes do sexo feminino, entre 20 a 50 anos de idade, com queixas 
de linhas expressivas indesejáveis; sem a presença de acne na pele; ausência de procedimentos 
invasivos presente na face e pescoço, como, bioplastia, uso de laser, toxina botulínica, colágeno 
bovino ou ácido hialurônico ou que estivessem nos seis primeiros meses pós-cirurgico. A coleta 
dos dados iniciou-se com a anamnese, constituída por perguntas referentes aos hábitos diários e 
cuidados com a pele em geral, sucedido pela avaliação morfológica e fisiológica do sistema 
estomatognático, além de análise da simetria facial e provas de função muscular. Adiante, 
procedeu-se o registro das imagens por meio de fotografias durante o período de pré-tratamento, 
após três meses de tratamento e período de pós-tratamento. Desta forma, consecutivamente as 
participantes foram submetidas ao tratamento durante seis meses, com encontros semanais e 
realização das orientações e exercícios proposto em casa.  Todas obtiveram modificações faciais e 
cervicais, como diminuição das olheiras, sulco nasolabial, região submandibular, aumento da 
tonicidade, amenização das marcas de expressão, suavização das rugas e vincos cervicais e 
aumento da venustidade da pele. Constatou-se a eficácia da intervenção fonoaudiológica, 
mediante a aplicação de atendimento clínico individualizado que, somado as adequações faciais, 
cervicais e estomatognáticas, proporcionou melhor qualidade de vida e jovialidade as 
participantes.  A intervenção miofuncional estética no rejuvenescimento facial das participantes 
tratadas pode fornecer importantes indicativos desse novo trabalho e nortear condutas 
terapêuticas.         
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ALTERAÇÃO NA MUSCULATURA OROFACIAL EM PACIENTES COM QUEIXA E/OU SINAIS E 
SINTOMAS DE RINITE ALÉRGICA 

 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAÍS SIMÕES DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A rinite alérgica é desenvolvida desde a infância podendo ser diagnosticado e iniciado 
precocemente o tratamento. Um dos principais hábitos desenvolvidos é a respiração oral, 
problema que causa muitos malefícios à qualidade de vida, entre eles a alteração na musculatura 
orofacial. O objetivo do presente estudo foi avaliar as possíveis alterações da musculatura 
orofacial em participantes com queixa e/ou sinais e sintomas de rinite alérgica e discutir sobre os 
tratamentos necessários para adequação da musculatura e das funções neurovegetativas.  O 
presente estudo quanti-qualitativo, de campo e transversal, foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) sob o número 47783615.3.0000.5515 e pelo Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional (CAPI) sob o número 2726. Neste estudo amostra estimada é de 60 participantes de 
ambos os sexos em três faixas etárias de vida (crianças, adolescentes e adultos), ou seja, dos 6 aos 
59 anos de idade, sendo 30 participantes apresentando queixa e/ou sinais e sintomas de rinite 
alérgica e 30 não apresentando nenhuma alteração relativa a rinite alérgica, mas atualmente a 
população é composta por 27 participantes, sendo 22 com queixa e/ou sinais e sintomas de rinite 
alérgica e 5 não apresentando nenhuma alteração relativa a rinite alérgica. Para a pesquisa está 
sendo utilizado o Protocolo de Avaliação MBGR de Motricidade Oral, que compreende a análise da 
história clínica do participante e o exame miofuncional orofacial. Os resultados apresentados a 
seguir são parciais. Dos 22 participantes do grupo com queixa e/ou sinais e sintomas de rinite 
alérgica, apenas 11 (50%) apresentaram escore "pior" do teste com alterações relativas ao tônus e 
funções orofaciais. Os demais (50%) não apresentaram alterações de acordo com o escore do 
teste. Já no grupo controle 2 participantes (40%) apresentaram alterações significativa somente na 
avaliação de tônus. Os demais apresentaram resultados compatíveis com o escore "melhor" do 
teste. Os dados deste estudo corroboram com os encontrados na literatura, que nos informa que 
grande parte da população apresenta rinite alérgica, sendo as principais alterações encontradas a 
alteração da musculatura orofacial e funções orofaciais. De acordo com as avaliações já realizadas, 
concluímos, que o baixo número de participantes com alterações da musculatura orofacial e 
funções orofaciais, deve-se ao fato de os mesmo já estarem ou terem realizado controle da alergia 
e tratamento ortodôntico e fonoaudiológico.          
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ANÁLISE COMPARATIVA DO PERFIL VOCAL DE PROFESSORES POR TEMPO DE SERVIÇO 
 

DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Dentre os profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, os professores são os 
que mais apresentam comprometimento vocal.  O objetivo deste estudo foi comparar o perfil 
vocal de professores iniciantes na carreira docente com professores atuantes há pelo menos 10 
anos, do ensino fundamental.  Este trabalho foi submetido e aprovado pelo CEP sob número 
45617615.8.0000.5515 e CAPI 2597. A pesquisa foi composta por 29 professores atuantes no 
ensino fundamental da rede municipal do interior do Estado de São Paulo, sendo que a amostra 
será dividida em três grupos: grupo de 10 professores iniciantes na carreira docente, ou seja, com 
no máximo 2 anos de atuação; 9 professores com atuação na carreira docente que variam de 2 a 
10 anos e 10 professores que atuam há mais de 10 anos na carreira docente. Os participantes 
foram de ambos os sexos, com média de idade de 34,8 anos. Foi utilizado como instrumento de 
coleta dos dados, a aplicação do questionário QVV (Qualidade de Vida em Voz) e questionário 
estabelecido no presente estudo, que abordou queixas, hábitos vocais e sintomas relacionados à 
disfonia. Posteriormente à aplicação dos questionários, foi gravada a voz de cada participante a 
fim de realizar a análise perceptivo-auditiva pelo protocolo GRBAS.   Neste momento, o trabalho 
encontra-se em fase de análise dos dados, portanto os resultados são parciais. No protocolo 
"Qualidade de vida em voz"- QVV, composto por 10 itens e aplicado individualmente, obteve-se 
no média de 80,6 no escore total de todos participantes, sendo a média de 79,5 para o grupo 1 (0 
a 2 anos), 83,9 para o grupo 2 (2 a 10 anos) e 78,7 para o grupo 3 (acima de 10 anos). Em relação 
ao escore domínio sócio-emocional, foi encontrado o valor de 87,2 para todos os participantes, 
sendo a média de 85,5 para o grupo 1 (0 a 2 anos), 91,1 para o grupo 2 (2 a 10 anos) e 85,8 para o 
grupo 3 (acima de 10 anos). Em relação ao escore funcionamento físico, a média geral foi de 76,3, 
sendo média de 75,8 para o grupo 1 (0 a 2 anos), 79,4 para o grupo 2 (2 a 10 anos) e 74,1 para o 
grupo 3 (acima de 10 anos). Até o momento foi possível concluir que os professores participantes 
do estudo apresentaram escores dentro da normalidade para o protocolo de qualidade de vida e 
voz (QVV),o que sugere que mesmo que apresentem disfonia a mesma não afeta sua qualidade de 
vida.         
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ANÁLISE DA AUDIÇÃO DE TRABALHADORES E NÍVEIS DE RUÍDO DE LAVANDERIA E COZINHA DE UM 
HOSPITAL PÚBLICO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELISÂNGELA JORGE CAVALARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Existe ocorrência da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR), que se caracteriza por perda 
auditiva neurossensorial, geralmente bilateral, progressiva e irreversível. Há poucos estudos na 
literatura sobre a temática de ruído no ambiente hospitalar, desenvolver uma pesquisa para 
avaliar os níveis de ruídos no setor da lavanderia e cozinha, traçar um perfil audiológico de 
trabalho conhecer as queixas auditivas e não-auditivas dos trabalhadores desses setores, poderá 
contribuir para o conhecimento dos efeitos em curto e em longo prazo de exposição contínua ao 
ruído, mesmo que sejam dentro do que é permitido por Lei. A presente pesquisa tem por objetivo 
verificar a audição dos trabalhadores e os níveis de ruído nos setores de lavanderia e cozinha 
hospitalares e analisar a influência do ruído nesses ambientes de trabalho, como etiologia de 
perdas auditivas, contribuindo para a indicação de utilização de Equipamentos de Proteção 
individual para um hospital público do interior do estado de São Paulo.  O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo nº46313515.3.0000.5515. Participaram 
30 trabalhadoras dos setores de lavanderia e cozinha de um hospital púbico do interior do estado 
de São Paulo, com faixa etária de 18 a 60 anos, do sexo feminino. Os dados foram coletados por 
intermédio de um questionário, com questões relacionadas á saúde geral, saúde auditiva e 
ambiente de trabalho e em seguida os exames de Audiometria Tonal Limiar e Audiometria Vocal. 
Os mesmos exames foram realizados novamente após a jornada diária de trabalho, no mesmo dia. 
Paralelamente foi realizada a medição do ruído ambiental nos setores de lavanderia e cozinha, por 
intermédio de um decibelímetro. Das 30 participantes do estudo, 67% tiveram acima de 40 anos, 
30% de 30 a 40 anos e 3% de 20 a 30 anos. Dessas 24 (80%) apresentaram piora de limiares 
auditivos de 5 dB em frequências isoladas, após a jornada de trabalho. Das 24, 13 (54%) 
apresentaram piora de 10 dB em algumas frequências. E dessas 13, 3 (23%), apresentaram piora 
de 15 ou mais dBs no final da jornada de trabalho. Observou-se ainda intensidade maior de ruído 
no período da manhã, chegando a 95 dB em ambos os setores. A audição pode sofrer uma perda 
transitória diante dos níveis de ruído no local de trabalho, uma vez que algumas participantes 
apresentaram perda de limiares de mais de 15dB. Conclui-se que deve-se atentar com maior 
responsabilidade aos ruídos produzidos dentro dos ambientes de saúde.          
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ANÁLISE DA FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL DA VOZ DE MULHERES PRATICANTES DE ATIVIDADES 
FÍSICAS QUE FAZEM USO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAISE MONICA DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Para obter um corpo perfeito, as pessoas estão se regrando em alimentação saudável, atividades 
físicas e até uso de substâncias para aumentar o desempenho e massa muscular como o 
suplemento alimentar. O uso dessas substâncias pode causar alterações na região da laringe, que 
é composta por cartilagens e músculos, podendo causar modificações na qualidade vocal.  Este 
estudo teve por objetivo analisar a frequência fundamental (F0) de mulheres que praticam 
exercícios físicos e utilizam suplementos alimentares, a fim de verificar modificações da qualidade 
vocal, comparado com um grupo controle.  O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) sob o protocolo nº 46056915.7.0000.5515. A metodologia foi composta por 
analise acústica, avaliação perceptivo-auditiva de 45 participantes do sexo feminino com idade 
entre 20 e 40 anos, sendo (G1) 15 mulheres do grupo controle que não fazem atividades físicas e 
que não fazem uso de suplementos alimentares, (G2) 15 mulheres, fazem atividades físicas e que 
não fazem uso de suplementos alimentares e (G3) 15 mulheres que fazem atividades físicas e 
usam regularmente suplementos alimentares.  Os resultados obtidos foram analisados e 
comparados utilizando a média. Foram coletados analise acústica de 23 vozes sendo que no (G1) 
média de F0: 215,272 Hz; média de Jitter: 0,35%; média de Shimmer: 4,74% e media de Ruído: 
0,76, no (G2) média de F0: 217,809 Hz; média de Jitter: 0,36%; média de Shimmer: 3,91% e média 
de Ruído: 1,48 e (G3) média de F0: 214,025 Hz; média de Jitter: 0,22%; média de Shimmer: 4,14% 
e média de Ruído: 1,21.  Os resultados parciais revelaram que não houve diferenças 
estatisticamente significativas de média de FO, Jitter, Shimmer e de Ruído entre os grupos 
estudados. Dos dados coletados até o momento não foi possível observar diferença entre os 
grupos, tais valores refletem normalidade da qualidade vocal pela qualidade acústica.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
864 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fonoaudiologia    

 
 

AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA E INVESTIGAÇÃO DOS SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA-AUDITIVOS EM 
TRABALHADORES DE UM FRIGORÍFICO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
CAMILA PERUCHI FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A exposição a elevados níveis de pressão sonora pode favorecer o aparecimento da Perda Auditiva 
Induzida por Ruído (PAIR), sendo esta alteração auditiva considerada uma das doenças mais 
comuns na prática clínica e no âmbito ocupacional, pois a sua incidência atinge proporções 
endêmicas.  O presente estudo de campo visa avaliar a audição dos funcionários alocados de um 
frigorífico localizado no interior do Estado de São Paulo, bem como verificar os sintomas auditivos 
e extra-auditivos apresentados por esta classe de trabalhadores. Após aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa, sob o número do CAAE 48711815.6.0000.5515 e protocolo da CPDI 2810, a 
amostra populacional foi composta por 30 funcionários, de ambos os sexos, entre a faixa etária de 
18 a 52 anos de idade. Os procedimentos para a coleta dos dados compreendeu na entrevista 
fonoaudiológica, meatoscopia e pesquisa dos limiares auditivos tonais e vocais. Além disso, foram 
medidos os níveis de pressão sonora em cada setor de atividade ocupacional. Os dados foram 
analisados descritivamente, em valores absolutos e relativos. Dos 30 funcionários participantes do 
estudo, 11 (36,66%) eram do sexo feminino e 19 (63,33%) do sexo masculino, cujo tempo total de 
atividade ocupacional variou entre 10 meses a 30 anos (média = 5 anos, dp = 6,5 anos), com uma 
carga horária diária de 8 horas. Em relação à ocorrência de sintomas auditivos 12 (40%) 
participantes referiram apresentar pelo menos um sintoma, sendo o zumbido (30%) o sintoma de 
maior ocorrência, seguida pela tontura (6,66%), dor de ouvido (6,66%) e dificuldade para escutar 
(3,33%). Em relação aos achados da avaliação audiológica, 4 (13,33%) participantes apresentaram 
alterações auditivas, sendo 3 (75%) do tipo condutivo e 1 (25%) neurossensorial. Não houve 
presença de alterações auditivas sugestivas de PAIR. Os resultados corroboram com os estudos de 
Steinmetz et al. (2009), onde a maioria dos trabalhadores de um frigorífico apresentou limiares 
auditivos dentro dos padrões da normalidade (71%), sendo o zumbido o sintoma auditivo mais 
relatado pelos participantes. Conclui-se que apesar dos funcionários apresentarem fatores de risco 
para perda auditiva mediante exposição a elevados níveis de pressão sonora e 40% dos 
participantes apresentarem sintomas auditivos, apenas 13,33% apresentou perda auditiva, sendo 
a maioria do tipo condutivo.    Não se aplica     
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BRUNA MAIA FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A urbanização acelerada e o aumento da população faz aumentar o numero de veículos, 
aumentando assim os níveis sonoros gerados pelo trânsito. Estudos realizados em várias cidades 
têm revelado que o ruído de tráfego é o maior contribuinte para os níveis sonoros elevados e a 
maior causa de incômodo em áreas urbanas. A poluição sonora traz graves efeitos na qualidade de 
vida dos seres humanos e ao meio ambiente como um todo, além de causar males á saúde.  O 
presente estudo buscou avaliar o ruído ambiental no transito na área central da cidade de 
Presidente Prudente - SP Os procedimentos para a coleta dos dados deram-sepor intermédio de 
um decibelímetro digital, modelo Dec - 460 da Instrutherm, devidamente calibrado conforme as 
normas regulamentadoras NR-15, assim foi verificada a intensidade de ruído em quatro 
cruzamentos das principais avenidas da cidade de Presidente Prudente - SP localizados na área 
central da cidade. As medições foram realizadas no início da manhã (8h), meio da manhã (10h), 
horário de almoço (12h30), meio da tarde (15h30) e fim de tarde (18h). As medições sonoras 
realizadas em 4 pontos localizados na área central da cidade de Presidente Prudente - SP não 
demonstram diferenças significativas entre eles, porém apontam que todos os pontos de 
medições apresentam níveis sonoros acima do recomendados pela NBR 10.151 Estudo dos níveis 
de intensidade de uma cidade vem sendo cada vez mais importante, pois muitas pessoas são 
expostas continuamente, estando sujeitos aos efeitos nocivos á saúde trazida por eles. Presidente 
Prudente é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo e sua população 
é por volta de 220.599 mil habitantes. Nas principais avenidas há uma circulação de veículos 
superior á 4 milhões por mês, dados que vem aumentando a cada dia. Por este motivo faz-se 
necessária o monitoramento e caracterização do ruído no trânsito de Presidente Prudente - SP. A 
poluição sonora ambiental influencia a qualidade de vida de uma população urbana, gerando 
reações psicosociais efetivas e essas podem gerar outras doenças graves como disfunções 
cardiovasculares. Portanto, os achados do presente estudo permitem concluir que se faz 
necessárias medidas de controle preventivo em outras áreas da cidade de Presidente Prudente - 
SP para controle e monitoramento do ruído a fim de melhorar a qualidade de vida da 
população.          
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AVALIAÇÃO VOCAL EM DEFICIENTES AUDITIVOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE 
FONOAUDIOLOGIA 

 
PATRÍCIA DE SOUZA MILANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A audição é um dos sentidos mais importantes que exerce uma função primordial na 
aprendizagem, aquisição de linguagem oral e principal meio de comunicação entre as pessoas, 
sendo o monitoramento auditivo fundamental no controle da produção vocal.  O objetivo deste 
estudo foi analisar os parâmetros vocais de pacientes com deficiência auditiva atendidos em uma 
clínica de fonoaudiologia do interior de São Paulo, a fim de investigar o efeito da deficiência 
auditiva na função vocal. Após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa (CAEE 
46311215.8.0000.5515) e do Comitê de Assessor de Pesquisa Institucional (número 2666) foi 
aplicado aos participantes da pesquisa um questionário de avaliação em voz, a fim de verificar a 
sua qualidade vocal. Cada participante foi submetido à gravação vocal com a emissão das vogais 
"a" e "é", sustentadas na frequência e intensidade habitual de fala e na contagem de números de 
1 a 15, sendo essa gravação efetuada em ambiente silencioso. A avaliação perceptiva auditiva da 
voz foi realizada mediante a escala GRBAS, que avalia quantitativamente os aspectos dividindo-se 
em quatro níveis: normal (0), leve (1), moderado (2) e intenso (3).  Até o presente momento, 
participaram do estudo dois deficientes auditivos, sendo um de 17 anos (sexo masculino) e outro 
de 23 anos (sexo feminino). O resultado da análise acústica evidenciou que o participante do sexo 
masculino apresentou frequência fundamental de 117,26 Hz, jitter 0,18%, shimmer 5,17% e ruído 
0,53, enquanto que o participante do sexo feminino apresentou frequência fundamental de 
225,13 Hz, jitter 0,26%, shimmer 2,81% e ruído 1,14.  É possível concluir com os dados 
apresentados que os valores da análise acústica se encontram dentro da normalidade para a faixa 
etária e sexo.         
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INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES DA TRIAGEM DO PROCESSAMENTO AUDITIVO EM CRIANÇAS DO 
ENSINO INFANTIL 

 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANA DOS SANTOS CLAUDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A audição é um sentido essencial ao ser humano, que o permite interagir com o mundo, reagindo 
diante dos sons. O processamento auditivo refere-se ao conjunto de habilidades específicas das 
quais o indivíduo depende para interpretar o que ouve, envolvendo as habilidades de ouvir, 
reconhecer e responder às informações ouvidas perifericamente e transmitidas pelas vias 
auditivas até o cérebro. Não basta simplesmente ter limiares auditivos normais. É necessário que 
tais habilidades sejam desenvolvidas a partir das primeiras experiências auditivas nos primeiros 
anos de vida. O presente estudo tem por objetivo identificar possíveis desordens do 
processamento auditivo em crianças do ensino infantil, verificando a incidência dessa alteração 
auditiva de tipo qualitativo, na faixa etária de pré-escolares.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) sob o protocolo nº46411515.6.0000.5515. Trata-se de estudo de 
campo, de caráter transversal, quantitativo descritivo realizado com 26 crianças pré-escolares, 
alocadas em uma escola de Ensino Infantil, de uma cidade no interior do Estado de São Paulo, na 
faixa etária de cinco a seis anos de idade, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. Como 
critério de exclusão, será considerado o participante que apresente qualquer doença auditiva 
periférica, de orelha externa, média e ou interna, além de lesões do sistema nervoso 
central.  Todos os participantes do estudo apresentaram resultados dentro dos padrões de 
normalidade na realização da triagem auditiva. Dos 26 participantes, apenas 1 não realizou o teste 
de sequencialização sonora, 1 não realizou o teste de localização sonora e 1 não realizou o teste 
de localização sonora adequadamente, totalizando 11% da amostra. Os demais participantes 
tiveram êxito nos testes da triagem do processamento auditivo. Até o momento, os resultados 
revelam que os participantes do estudo, com idade de 6 anos, estão com suas habilidades 
auditivas desenvolvidas e preservadas, porém os 11% encontrados já revelam a necessidade de 
uma investigação maior na faixa etária estudada. Com os resultados obtidos pretende-se 
promover estimulação precoce de habilidades auditivas que venham a dificultar o processo de 
alfabetização, antes da inserção da criança no ensino fundamental, mediante treinamento dessas 
habilidades.         
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MEDIÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA 
 

JÉSSIKA OLIVEIRA FELIPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os odontólogos são os profissionais na área da saúde que ficam diariamente expostos a diversos 
ruídos em seu ambiente de trabalho. Alguns desses objetos produzem ruídos intensos e estão 
muito próximos do ouvido do odontólogo, como as canetas de alta e baixa rotação, os sugadores, 
os compressores, as cuspideiras, as peças retas, os fotopolimerizadores, as autoclaves e o ar 
condicionado produzem elevados níveis de pressão sonora. A Perda Auditiva Induzida por Níveis 
de Pressão Sonora Elevados (PAIRNSE) é irreversível e pode progredir com o tempo de exposição e 
a não proteção do ouvido. O presente estudo, sem envolvimento com humanos, portanto sem 
cadastro plataforma Brasil, obteve parecer favorável do CAPI da Unoeste, nº 3063, e objetivou 
analisar o nível de pressão sonora produzido por canetas de alta rotação utilizadas por 
odontólogos.  Foram medidas e comparadas dois tipos de canetas utilizadas em uma clínica 
odontológica, uma confeccionada em alumínio e outra em metal mediante utilização do 
Decibelímetro Digital Minipa MSL-1325. Foram realizadas medidas, em diferentes circunstâncias 
de uso, no silencio com apenas a caneta funcionando, e no ruído com os demais equipamentos de 
uso rotineiro em funcionamento, frente a diferentes materiais: dente, resina, metal e porcelana. 
Os modelos selecionados foram: Mrs400 Pb, da marca Dabi e o ExtraTorque 605c Press Button, da 
Kavo.  Foi observado que ambas as canetas produziram média de intensidade de ruído mínimo 
muito próximos, respectivamente 69,8 e 69,5 dB(A), com os demais equipamentos do consultório 
desligados. Com relação ao nível máximo, a média foi menor para a marca Dabi, 83,4 dB(A), nos 
diferentes materiais contra, 84,24 dB (A) para a Kavo, com equipamentos desligados do 
consultório e média de 89,3 dB (A) quando com os demais equipamentos odontológicos em 
funcionamento. A caneta ExtraTorque produziu o máximo nível de ruído quando em atividade no 
dente sendo medido 92,1dB(A), considerado excessivo e insalubre tanto para o profissional como 
para o paciente que ficam expostos ao ruído. Conclui-se que as canetas de rotação de tecnologia 
mais recente, em alumínio, foram menos ruidosas e mantiveram-se com nível de ruído mais 
constante frente aos diferentes materiais em que foram testadas: dente, porcelana, resina e 
metal.    Não se aplica.     
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MEDIÇÃO DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM SALAS DE CINEMA 
 

NADIA RUTHLÉIA GAUDIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O cinema compreende a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressão 
de movimento. As obras cinematográficas são produzidas através da gravação de imagens do 
mundo com câmeras adequadas, ou pela criação utilizando técnicas de animação ou efeitos 
audiovisuais específicos. A sonorização é uma parte muito importante nos filmes, e é através dela 
que muitas das sensações são vivenciadas. O nível pressão sonora obtido durante a apresentação 
de um filme pode ser intenso e ser intensificado pela própria acústica do ambiente fechado de um 
cinema, podendo acarretar prejuízo para a saúde auditiva dos expectadores. A sociedade atual 
tem se tornado extremamente ruidosa, mesmo em locais destinados ao lazer e ao descanso.  O 
objetivo do presente estudo, aprovado pelo Comitê de Pesquisa da Unoeste, protocolo 3113, foi 
medir e analisar o nível de pressão sonora produzido durante apresentações de filmes de 
diferentes gêneros apresentados em salas de cinemas, a fim de se compreender o nível de ruído a 
que as pessoas encontram-se expostas.  O objeto do estudo compreendeu salas de cinema, 
durante exposição de filmes de diferentes gêneros. Por não haver humanos envolvidos, não foi 
encaminhado para Plataforma Brasil. Para a medição foi utilizado decibelímetro digital, modelo 
MSL- 1325 e marca Minipa, devidamente calibrado.   Observou-se que os maiores valores de 
pressão sonora, nos diferentes dias e gêneros de medição forma obtidos na apresentação dos 
créditos dos filmes com até 102,5 dB(A). Os filmes infantis foram os que atingiram maiores níveis 
de pressão sonora durante a exibição, com média de 85,4dB, atingindo valores máximos de 93,2 
dB(A), o que é potencialmente lesivo para qualquer sistema auditivo , principalmente o da criança. 
Como esperado pelos pesquisadores, o gênero romance, por ser o mais "calmo" apresentou a 
menor média de valores medidos, 76,6dB(A). Diferente do esperado, o valor médio sonoro 
observado no gênero de ação, onde há tiros e outros ruídos, foi menos intenso, 81,6dB(A), que 
medido no gênero infantil. Conclui-se que o nível de intensidade sonora em salas de cinema 
ultrapassam os permitidos e preconizados para a saúde da audição. Há necessidade de orientação 
da sociedade e dos responsáveis pelos cinemas sobre a regulagem do som de apresentação dos 
filmes e sobre os cuidados preventivos para a saúde auditiva, a fim de se garantir o bem estar 
geral, o lazer e o descanso em ambientes sonoros.     Não se aplica.     
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MÉTODO PECS E O DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM NA SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA: 
ESTUDO DE CASO 

 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAMIRES SANTOS BARROS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O autismo caracteriza-se por ser uma síndrome comportamental, que manifesta-se no nascimento 
ou nos primeiros anos de vida. As queixas relatadas em clínica pediátrica, neurológica, psicológica 
e fonoaudiológica dizem respeito a alterações no processo de aprendizagem e/ou atraso na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem. Para auxiliar o desenvolvimento da linguagem na 
Síndrome do Espectro Autístico, pesquisadores desenvolveram o método Picture Exchange 
Communication System (PECS), que busca ensinar o indivíduo a comunicar-se através de trocas de 
figuras para que possa expressar aquilo que deseja de forma espontânea em um contexto social. O 
objetivo deste estudo foi aprofundar o conhecimento acerca do autismo, como também sobre a 
aquisição e desenvolvimento da linguagem em autistas, e verificar a eficácia do método PECS na 
aquisição e desenvolvimento da linguagem de crianças com autismo. Após aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número de protocolo 51543915.6.0000.5515, a presente 
pesquisa de campo, com estudo de casos e caráter longitudinal qualitativo, foi constituída por dois 
participantes, sendo um do sexo feminino e o outro do sexo masculino, com faixa etária 
compreendida entre 5 e 10 anos. As crianças e seus responsáveis concordaram em participar do 
estudo assinando os termos de assentimento e de consentimento livre e esclarecida (TCLE). 
Inicialmente foi realizada avaliação dos aspectos relativos à linguagem e, a seguir iniciado o 
tratamento fonoaudiológico utilizando-se o método Pecs, o qual foi realizado em uma Instituição 
de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais do interior do Estado de São Paulo. Após 
seis meses, os participantes foram submetidos a nova avaliação clínica dos aspectos da linguagem 
a fim de verificar seus avanços e retrocessos. Os participantes apresentaram melhora em relação 
ao nível de desenvolvimento cognitivo, demonstrando facilidade em manipular e interagir com os 
objetos, explorando-os um a um e aplicando significados corretos aos mesmos. Os participantes 
passaram a responde as ordens dadas por meio de vocalizações, e de pequenas palavras 
contextualizadas.  O uso do método Pecs, proporcionou aos participantes uma nova forma de 
comunicação permitindo que mesmos se fizessem compreender, o que diminuiu os 
comportamentos de choro, birras e auto agressão. Concluímos que o método PECS foi eficiente 
para que os participantes pudessem demonstrar seus desejos e sentimentos, melhorando sua 
interação com o meio.         
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NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO NA REGIÃO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
RAQUEL REGINA BARBOSA DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As doenças relacionadas ao trabalho compõem um conjunto de agravos à saúde do trabalhador 
que possam causar, desencadear ou agravar por meio dos fatores de risco nos locais de trabalho. 
O trabalhador tem a saúde exposta a vários riscos nos ambientes de trabalho. Existe uma 
Invisibilidade dos agravos em saúde do trabalhador, as doenças ocorrem, porém não há a 
associação ao nexo-causal e, portanto, a magnitude desses agravos aparece mascarada por 
doenças do cotidiano. A Perda Auditiva Induzida por Ruído compõe a lista dos agravos em saúde 
do trabalhador de maior ocorrência. Portanto o presente estudo fez-se necessário para a 
verificação de casos notificados de PAIR na região de Presidente Prudente.  O presente estudo 
teve por objetivo identificar as Perdas Auditivas Induzidas por Ruído, por intermédio das 
notificações na área de abrangência do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Regional 
de Presidente Prudente (CEREST/PP).  O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
sob protocolo nº 48027515.0.0000.5515. A amostra foi constituída de 69 participantes notificados 
entre os anos de 2013 e 2015. Tratou-se de um estudo descritivo, observacional e retrospectivo, 
no qual foi realizado um levantamento da situação das notificações compulsórias em PAIR, 
verificados quais os setores de trabalho e funções provocadoras de ruído ocupacional.  Os 
resultados obtidos neste estudo revelam que quando comparadas as notificações nos anos de 
2013 e 2014, não observa-se diferença estatisticamente significativa (0,3474), porém ao se 
comparar 2013 a 2015 e 2013 a 2014 foi possível concluir que houve um aumento 
estatisticamente significativo ( < 0,0001) das notificações de ordem cronológica. Os resultados 
demonstram um avanço na relação do nexo causal da perda auditiva com o trabalho. Esses dados 
demonstram que a saúde pública está mais atenta aos agravos relacionados ao trabalho. Dados 
que muitas vezes passam despercebidos, pois trata-se de um transtorno que não se caracteriza 
como incapacidade, dificultando a determinação do nexo causal e na notificação desse agravo à 
saúde do trabalhador no País (GUERRA et al., 2005).  Conclui-se que existe uma invisibilidade dos 
agravos relacionados ao trabalho, pois mesmo com o aumento das notificações em PAIR na região 
deste estudo, fica claro que a magnitude desse agravo é maior e que se faz contundente o 
envolvimento dos profissionais de saúde pública e políticas públicas para desmitificar o imbróglio 
da subnotificação.         
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OPEN FIT: VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ADAPTAÇÃO DOS USUÁRIOS IDOSOS  
 

ISABELA FERNANDA GIOLI DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Recentemente, surgiram no mercado de próteses auditivas os dispositivos eletrônicos do tipo 
Open Fit, cujo sistema de amplificação é indicado para deficientes auditivos com traçado 
audiométrico descendente, e que além de atender as questões estéticas favorece a redução da 
sensação de oclusão, sendo esta sensação bastante relatada pelos usuários de próteses auditivas 
que apresentam este tipo de traçado audiométrico.  Assim, o presente estudo teve como objetivo 
verificar os benefícios que a prótese auditiva com adaptação aberta traz aos idosos usuários.  Após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número do CAAE 45903715.9.0000.5515, e do 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (protocolo 2625), a amostra foi composta por 50 idosos, 
sendo 29 (58%) do sexo masculino e 21 (42%) do sexo feminino, entre a faixa etária de 60 a 90 
anos (média = 73,48 anos; dp = 8,30 anos), adaptados com próteses auditivas do tipo Open Fit, e 
que atualmente realizam acompanhamento da adaptação em um centro auditivo localizado no 
interior do Estado de São Paulo. O material utilizado para a coleta foi o questionário validado pela 
literatura, APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit), composto por 24 itens divididos em 
quatro sub-escalas que avaliam a facilidade de comunicação (FC), a comunicação em locais com 
ruído ambiental (RA), a comunicação em ambientes com reverberação (RV) e a aversão aos sons 
(AV).  Comparando os resultados com e sem a prótese auditiva, foi possível observar diferença em 
todas as sub-escalas, ou seja, observou-se melhora no desempenho dos usuários de próteses 
auditivas do tipo aberto.  Segundo Boscolo et al. (2006) alguns estudos avaliam os benefícios 
proporcionados pelo AASI, por via de questionários de auto avaliação, que tem como objetivo 
verificar as dificuldades auditivas em relação às diferentes formas de comunicação, bem como 
avalia o tratamento e oferece mudanças para minimizar os efeitos prejudiciais da perda auditiva 
na vida pessoal e social do indivíduo. Lopes et al. (2011) relataram em seu estudo que as 
informações adquiridas por meio de avaliações subjetivas podem ser mais importantes do que as 
feitas por avaliações objetivas no processo de seleção e adaptação de próteses auditivas.  Assim, é 
possível concluir que a amostra estudada está tendo benefícios com a adaptação aberta e que a 
verificação do entusiasmo pessoal é um grande aliado no processo de reabilitação dos usuários de 
próteses auditivas.         
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PERFIL VOCAL DE RADIALISTAS 
 

GRAZIELLE LORRAINE DOS SANTOS MIGUEL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A voz é como uma impressão digital, pois é individual e instransferível e por meio dela é possível 
saber sobre o estado psicológico, emocional e físico de um indivíduo. O profissional radialista atua 
num mercado de trabalho amplo e variado, sendo sua atuação dentro e fora da emissora de rádio, 
apresentando programas, entrevistando convidados, gravando vinhetas e comerciais para a rádio, 
além atuar como cerimônialista.  O estudo teve como objetivo analisar o perfil vocal de radialista 
de várias emissoras de rádio do interior de São Paulo.  O projeto foi submetido e aprovado pelo 
CEP sob protocolo de nº 46352415.7.0000.5515 e CAPI de nº 2671. Os dados foram coletados por 
meio de aplicação de protocolos e questionários, o qual descreveu a qualidade vocal por meio da 
avaliação perceptivo-auditiva pelo protocolo GRBAS, medidas acústicas da voz por meio do 
programa de análise acústica Vox Metria, qualidade de vida em voz dos radialistas por meio do 
questionário QVV (Qualidade de Vida em Voz) e hábitos relacionados à voz por meio de 
questionário estabelecido no estudo. Tratou-se de um estudo de caráter exploratório e 
quantitativo.  Os resultados ainda são parciais, sendo que a coleta foi finalizada e o projeto 
encontra-se em análise dos dados coletados. Participaram 13 radialistas de emissoras de rádio da 
cidade de Presidente Venceslau - SP, com média de idade de 43,4 anos de idade. Nos resultados 
obtidos do protocolo QVV (qualidade de vida em voz) a média obtida no escore total foi de 95,6 
pontos.  Até o momento é possível concluir que os resultados apresentados no protocolo QVV, em 
relação ao escore total, refletem a ausência de problemas vocais nos radialistas participantes do 
estudo.         
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PERFIL VOCAL DOS USUÁRIOS DE NARGUILÉ 
 

BARBARA MARIA MINGOTTI DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O tabaco é a segunda causa de morte no mundo, pois traz diversos tipos de consequências para 
saúde do individuo. Uma nova forma de uso do tabaco que vem sendo utilizada por muitas 
pessoas é o narguilé. Os efeitos do narguilé sobre a voz são muitos e ainda pouco conhecidos. O 
objetivo deste projeto é descrever o perfil vocal do fumante de narguilé, em meio a jovens-adultos 
que fazem o uso constante ou casualmente do mesmo. Tendo como objetivos específicos: 
descrever a qualidade vocal dos usuários por meio das avaliações perceptivo-auditiva pelo 
protocolo GRBAS e acústica tradicional; descrever qualidade de vida em voz por meio do 
questionário QVV e a descrição dos hábitos, queixas e sintomas relacionados a voz. Este foi 
submetido e aprovado pelo CEP sob número 45765115.8.0000.5515 e CAPI 2615. Participaram 
desta pesquisa, até o momento, 13 jovens-adultos com idades compreendidas entre 18 e 40 anos, 
de ambos os sexos e que se declararam usuários de Narguilé. A avaliação foi feita através de dois 
questionários: Qualidade de Vida em Voz (QVV) e um estabelecido no estudo. Após os 
questionários, as vozes foram gravadas e analisadas pela avaliação perceptivo-auditiva através do 
protocolo GRBAS e acústicamente pelo programa VoxMetria. Para análise acústica, as medidas 
obtidas foram: Frequência Fundamental, jitter, shimmer e proporção ruído.  A pesquisa encontra 
em fase de finalização das coletas e análise dos dados. Como resultados parciais, a média de idade 
dos participantes foi de 20,84 anos. Na análise acústica tradicional, as médias obtidas foram: 
frequência fundamental (F0)= 140,93 Hz, jitter= 1,80%, e shimmer= 9,83%. Foram aplicados o 
questionário QVV, no qual as médias adquiridas foram: escore total de 98,26, escore do domínio 
sócio-emocional de 99,51 eescore do funcionamento físico de 97,43.  Até o momento é possível 
concluir que os valores da média de Shimmer encontram-se acima do esperado para a 
normalidade da voz, sendo tal fator podendo estar associado ao uso do Narguilé.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
875 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fonoaudiologia    

 
 

RELAÇÃO ENTRE MASTIGAÇÃO UNILATERAL E ASSIMETRIA DE FACE  
 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANE PEIXE SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Entre as alterações atribuídas a uma mastigação não adequada estão: crescimento e 
desenvolvimento facial inadequado, má oclusão, deficiência na musculatura oral, deglutição 
atípica, problemas na fala, maus hábitos, diminuição no número de dentes, do tamanho dos ossos 
maxilares e lábios abertos ou semi-ocluídos. O tipo e extensão da assimetria variam de acordo 
com o agente causador, e tanto o diagnostico quanto a necessidade de tratamento devem ser 
avaliadas. Portanto o presente estudo fez-se necessário para a verificação da simetria facial e as 
alterações orofaciais decorrentes de hábitos mastigatórios unilaterais.  O propósito desse estudo 
foi analisar a função de mastigação unilateral, procurando obter dados que justificam esta 
unilateralidade, e possíveis alterações que estejam associadas à assimetria de face nesta relação. E 
relatar a importância do diagnóstico precoce da mastigação unilateral, para a prevenção de uma 
série de alterações estruturais que se relacionam com a mastigação. Buscou também 
compreender as possíveis causas e alterações do sistema estomatognático. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o 51821415.5.0000.5515, sendo que até o momento 
foram avaliados 7 participantes. Para a avaliação foi utilizado o protocolo de História Clínica MBGR 
adaptado e para a avaliação miofuniconal orofacial será utilizado o Protocolo de Avaliação 
Miofuncional Orofacial (MBGR) adaptado As estatísticas descritivas utilizadas para as diversas 
variáveis foram medidas máxima e mínima e porcentagens. Como resultados parciais, sobre os 
movimentos mandibulares e mastigação, observou-se um escore de 0,3 a 0,7 na lateralidade 
mandibular direita e de 0,3 a 1 à esquerda. Na Abertura de boca (DIMA + TV), ocorreu escores de 
4,5 a 11,1. Com relação à mastigação, dos 7 participantes, todos apresentaram como preferencial 
a mastigação unilateral, sendo 4 à direita (57%) e 3 à esquerda (43%).  Até o presente momento 
foi observado a ocorrência de dificuldade na abertura de boca de alguns participantes, a 
mastigação unilateral como preferencial, mordida cruzada, má postura da coluna vertebral e 
alterações no tônus fácil aumentados ou diminuídos.  Os participantes da pesquisa apresentam-se 
em tratamento odontológico, utilizam aparelho ortodôntico fixo e realizam sessões de terapia 
fonoaudiológica. Durante a aplicação dos questionários alguns participantes apresentaram como 
queixa, problemas digestivos, como gastrite entre outras.          
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SAÚDE DO TRABALHADOR: CARACTERIZAÇÃO DOS SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA-AUDITIVOS E 
INVESTIGAÇÃO DOS ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM FRENTISTAS  

 
LIGIA CRISTINA NUNES CAMPAGNHARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A influência da atividade ocupacional é um fator importante sobre a saúde geral do trabalhador. É 
perceptível que a partir do desenvolvimento industrial, foi necessária a criação de leis de amparo 
ao trabalhador no seu meio trabalhista, assegurando-lhe melhoras nas condições de vida no 
recinto laboral.  Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo caracterizar os sintomas auditivos e 
extra-auditivos, investigar os achados audiológicos e promover a saúde auditiva de frentistas 
situados no interior do Estado de São Paulo. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CAAE 46352815.5.0000.5515) e Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (número 2672) 
estimou-se a participação de 30 frentistas alocados em postos de combustíveis de uma cidade 
localizada no interior do Estado de São Paulo, de ambos os sexos, com no mínimo dois anos de 
experiência na área. Todos os participantes responderam um questionário com intuito de 
investigar as queixas auditivas e extra-auditivas, e foram submetidos à avaliação audiológica em 
frequências convencionais e altas frequências. O local para a coleta dos dados compreendeu em 
um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, localizado no interior do Estado de 
São Paulo.  Até o presente momento, a amostra foi composta por 10 participantes, entre a faixa 
etária de 21 a 43 anos (média = 29,2 anos, dp = 7,24 anos), sendo 6 (60%) do sexo masculino e 4 
(40%) do sexo feminino. Todos os participantes(100%) referiram escutar bem, sendo que apenas 1 
(10%) referiu apresentar zumbido e sensação de tontura rotatória. Em relação à queixa extra-
auditiva, a irritabilidade foi a mais citada pelos participantes (30%). Quanto aos achados 
audiológicos, nas frequências convencionais, de ambas as orelhas, todos os participantes (100%) 
apresentaram limiares tonais dentro dos padrões da normalidade, porém, nas altas frequências 5 
(50%) participantes apresentaram rebaixamento do limiar auditivo, sendo esse rebaixamento mais 
evidente na orelha direita e na frequência de 16 kHz.  Apesar da amostra ser limitada, é possível 
concluir maior ocorrência de alterações auditivas nas altas frequências, e por esse motivo é de 
extrema importância a investigação dos limiares auditivos em frequências mais altas em 
populações expostas a solventes.         
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TRIAGEM DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL E ASPECTOS FONÉTICOS FONOLÓGICOS DA 
LINGUAGEM ORAL EM FISSURADOS LÁBIO PALATAIS 

 
LETICIA DA SILVA MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAQUELINE SILVA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUÍZA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As fissuras labiopalatais constituem uma malformação congênita, ocasionada pelo não 
fechamento das estruturas faciais. Pelas alterações anatômicas, são frequentes, nessa população, 
alterações otológicas em orelha média, conhecidas como otites, além de perdas auditivas a nível 
periférico, que podem estar associadas aos aspectos sindrômicos do quadro. As perdas auditivas, 
mesmo que momentâneas como as causadas pelas otites, podem contribuir para as alterações de 
linguagem, de fala, de desenvolvimento das habilidades auditivas e pedagógicas.  O presente 
estudo teve por objetivo verificar o desenvolvimento da função auditiva correlacionado com o 
desenvolvimento dos aspectos linguísticos de fissurados lábio palatais.  Para a realização do 
estudo, foram estudados 26 participantes, portadores de fissuras lábio palatinas, com média de 
idade de 12,8 anos, 13 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. A pesquisa, realizada na 
Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal (AFIPP), de Presidente Prudente, teve início após 
aprovação na Plataforma Brasil, CAAE: 46602215.2.0000.5515 e do Comitê Assessor Institucional 
de Pesquisa (CAPI), protocolo 2690. Primeiramente, foi realizada a meatoscopia para verificação 
de nenhum impedimento, como excesso de cerúmen nas orelhas. Em seguida foi feita entrevista, 
para posterior aplicação dos protocolos de triagem do processamento auditivo e de avaliação da 
linguagem oral. Observou-se que 100% dos participantes apresentaram meatoscopia sem 
alteração e presença do reflexo cócleo palpebral, que sugeriu integridade de orelhas médias. A 
maioria, 69,23%, referiu histórico de otites. Nos testes de triagem do Processamento Auditivo 
Central (PAC), 38,46% dos participantes teve zero ou um acerto de sequencia sonora não verbal, 
demonstrando alteração e o mesmo escore foi observado no teste de localização sonora, 
considerando-se até 3 acertos das cinco posições estimuladas, revelando-se alterado. Os 
participantes revelaram melhor desempenho no teste de sequencia verbal, com 84,6% de 
participantes com 2 ou 3 acertos das três estimulações realizadas. Quanto à avaliação da 
linguagem oral, os aspectos de fala encontravam-se alterados em 50% da amostra.   Conclui-se 
que houve alteração dos aspectos qualitativos auditivos e da fala na população estudada, havendo 
necessidade de intervenção fonoaudiológica para reabilitação das funções, a fim de se minimizar 
os prejuízos de comunicação.    Não se aplica.     
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VERIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ZUMBIDO AUDITIVO EM LUTADORES DE MMA - MIXED 
MARTIAL ARTS 

 
AMANDA APARECIDA FIAIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VALÉRIA CALDEIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUÍZA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os esportes, como a luta, estão ganhando espaço na mídia e a maior procura pelas lutas é fato 
consumado. Há hoje um aumento constante nas academias de lutas através das divulgações do 
MMA (Artes Marciais Mistas) e o UFC (Ultimate Fighting Championship), que são competições 
envolvendo varias artes marciais em um único lutador. Os lutadores, tanto profissionais como 
amadores, estão sujeitos a repetidos e intensos golpes na região craniana, o que pode causar 
danos irreversíveis por concussão labiríntica.  O presente estudo teve por objetivo verificar a 
presença de zumbido auditivo em lutadores de MMA (Mixed Martial Arts), com a caracterização 
do zumbido, com a finalidade de se verificar possíveis alterações do órgão auditivo por trauma 
mecânico da cabeça. Trata de estudo aprovado no Comitê de Pesquisa da Unoeste, protocolo 
2291, e do Comitê de Ética, na Plataforma Brasil, sob CAAE: 36830614.0.0000.5515. Foram 
convidados 31 lutadores de artes marciais, com o tempo de atividade na área de no mínimo 1 ano 
e com idade mínima de 18 anos, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
O local da pesquisa foi composto por quatro academias nos municípios de Quatá, Paraguaçu 
Paulista, Assis e Rancharia. A coleta foi realizada mediante aplicação de questionário, 
individualmente de forma sigilosa, dentro do ambiente da própria academia em um local 
reservado para o mesmo.Somente os participantes que apresentaram zumbido auditivo, 
responderam o questionário (Anexo 3) THI - Tinnitus Handicap Inventory, que continham 
perguntas para identificar características do zumbido e saúde auditiva.As informações foram 
analisados por meio de estatística descritiva.  A amostra foi composta por 24 (77,4%) homens e 7 
(22,5%) mulheres. Quanto à idade, 74,19% eram adultos jovens, 22,58% adultos maduros e 3,23% 
eram adultos de mudança. Mediante entrevista e aplicação do protocolo Tinnitus Handicap 
Inventory, foi possível verificar que a maioria dos respondentes, 93,5%, não referiu queixa de 
zumbido. Apenas dois participantes apresentaram zumbido e cada um deles com uma qualidade 
diferente do tinitus, um de "pitch" alto e outro de "pitch" baixo. Todos receberam devolutiva da 
pesquisa, além de orientações sobre saúde auditiva/ vestibular e cuidados para prevenção de 
agravos. Conclui-se que os esportistas de MMA estudados não apresentaram sinais de concussão 
labiríntica traumática, praticando as artes marciais com os devidos cuidados de segurança.     Não 
se aplica.     
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A INFLUÊNCIA DAS FASES DO CICLO MENSTRUAL NO REGISTRO DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS 
EVOCADAS E EFEITO DE SUPRESSÃO EM MULHERES ADULTAS JOVENS QUE NÃO FAZEM USO DE 

CONTRACEPTIVOS 
 

GABRIELA CORREIA CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As disfunções hormonais que ocorrem nas fases do ciclo menstrual podem resultar no 
comprometimento da homeostase dos líquidos labirínticos, uma vez que os hormônios agem 
diretamente nos processos enzimáticos e na atuação de neurotransmissores, resultando em 
alterações no equilíbrio e audição. Por esse motivo é comum mulheres durante o ciclo menstrual 
apresentar sintomas físicos e sensoriais, como vertigens, instabilidade motora, zumbido, sensação 
de plenitude auricular, hipoacusia, algiacusia, cefaleia, inchaço abdominal, nervosismo, 
irritabilidade, diminuição da memória e outros.  Assim, o presente estudo terá como objetivo 
verificar a influência das fases do ciclo menstrual no registro das Emissões Otoacústicas Evocadas 
e no Efeito de Supressão em mulheres adultas jovens que não fazem uso de contraceptivos. Trata-
se de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o número CAAE 
57579816.9.0000.5515 e Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (número 3337) da Unoeste. 
Estima-se que a amostra seja composta por 30 mulheres jovens, cujos limiares de audição se 
encontrem dentro dos limites normais (até 25 dBNA). A coleta dos dados dar-se-á pela entrevista 
fonoaudiológica, meatoscopia, avaliação audiológica e registro das emissões otoacústicas 
evocadas. Declara-se que o registro das Emissões Otoacústicas Evocadas e do Efeito de Supressão 
será realizado em cada fase do ciclo menstrual, ou seja, na fase folicular (primeira semana após o 
início do ciclo menstrual), ovulatória (15 dias após o início do ciclo menstrual) e lútea (25 dias após 
o início da fase do ciclo menstrual). Os resultados serão analisados estatisticamente de forma 
descritiva e quantitativa. Será utilizado o teste Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher, quando 
pertinentes, utilizando nível de significância de 5% (0,05).       Não se aplica.     
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ABSENTEÍSMO E PRESENTEÍSMO ASSOCIADO AO RUÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GELISE ALFENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NIVEA CRISTINA LUCINDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A revolução Industrial trouxe grandes modificações começando pela crescente aceleração do 
processo de produção em série, acarretaram impactos importantes no comportamento do 
trabalhador, com isso começaram a surgir problemas na saúde do trabalhador e as faltas 
decorrentes das atividades laborais, práticas estas que mudaram o ritmo de vida social, familiar e 
laboral, no entanto, foi necessário implantar políticas garantindo o direito do mesmo, pois vários 
fatores acometem a saúde do trabalhador principalmente aqueles onde ocorrem deficiências na 
organização como a falta de estímulos, ambientes inadequados, lideranças nos moldes arcaicos de 
autoritarismo entre outros, gerando dessa forma a ausência temporária ao trabalho.  O presente 
artigo visa descrever algumas considerações sobre o absenteísmo e presenteísmo associado ao 
ruído no ambiente de trabalho, oferecendo reflexões para compreender sobre o tema tratado. 
Tem como objetivo verificar o índice de absenteísmo e presenteísmo associado ao ruído no 
ambiente de trabalho das Prefeituras Municipais de Presidente Bernardes e Emilianópolis ambas 
do Estado de São Paulo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o 
protocolo nº51889115.1.0000.5515. Trata-se de um estudo transversal e quali e quantitativo, com 
aplicação de dois questionários, um objetivando colher informações sobre saúde geral e auditiva e 
outro sobre problemas físicos, psicológicos e sociais, na percepção do próprio participante. Serão 
coletados dados das fichas ocupacionais dos participantes, contendo informações sobre os dados 
ocupacionais e verificar a modalidade de licenças solicitadas por cada servidor observando os dias 
de faltas e afastamentos, comparando-os com a (Classificação Internacional de Doenças - CID 10), 
para identificar a doença. Para a aferição do nível de pressão sonora nos locais de trabalho, será 
utilizado o Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNPS), Decibelímetro Digital - MSL-1325 da 
marca MINIPA. Os dados serão analisados por meio de estatística descritiva e apresentados em 
valores absolutos e percentuais. A relação entre variáveis será analisada por meio do teste do qui-
quadrado utilizando nível de significância de 5% (p < 0,05). As análises serão realizadas no 
programa BioEstat 5.3.             
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ACHADOS AUDIOLÓGICOS NO ESQUEMA QUIMIOTERÁPICO FOLFOX 
 

MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUÍZA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A literatura tem descrito há alguns anos a relação entre os quimioterápicos e a ototoxicidade, que 
em alguns casos pode provocar alterações no sistema auditivo e/ou vestibular. Os medicamentos 
ototóxicos podem causar a perda auditiva dependendo do tempo de exposição á droga e sua 
quantidade, que pode vir causar o processo degenerativo do Órgão de Corti de maneira 
irreversível caracterizando a perda auditiva do tipo neurossensorial. O presente estudo tem o 
objetivo de avaliar auditivamente pacientes oncológicos submetidos ao esquema quimioterápico 
FOLFOX, que é a combinação das drogas Leucovorina de cálcio (ácido folínico), Fluorouracil e 
Oxaliplatina, mediante avaliação audiológica básica e complementar, a fim de identificar possíveis 
alterações do sistema vestíbulo coclear decorrentes de seu uso.  O estudo, aprovado na 
Plataforma Brasil- CAAE 57337616.7.0000.5515, de caráter observacional, descritivo e prospectivo 
avaliará 20 participantes com diagnóstico de câncer que serão submetidos ao tratamento FOLFOX, 
de ambos os sexos e com idades entre 18 e 40 anos. A avaliação consistirá de anamnese dirigida 
por meio de questionário estruturado antes e após a quimioterapia, seguida por meatoscopia e 
posterior avaliação audiológica, tanto básica - composta por audiometria tonal, logoaudiometria e 
imitanciometria - como complementar - composta pela realização de emissões otoacústicas 
evocadas transitórias e por produto de distorção. Após as avaliações audiológicas, se for 
observada presença e evolução de perda auditiva, o médico responsável será comunicado e junto 
com as pesquisadoras poderão optar pelo encaminhamento para cuidados otorrinolaringológicos 
e possível encaminhamento para indicação de aparelhos de amplificação sonora individual. A 
análise estatística será com testes não paramétricos, diante da natureza das informações, que 
serão comparadas através dos testes de Wilcoxon, Mann Whitney e Teste de Correlação de 
Kendall. Espera-se contribuir para a qualidade de vida do paciente oncológico, que atualmente 
tem sido passível de receber tratamento que resulta no aumento da sobrevida média e até de 
cura, mesmo que com sequelas       Não se aplica.     
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ANÁLISE ACÚSTICA E PERCEPTIVO-AUDITIVA DA VOZ DE TORCEDORES DE FUTEBOL 
 

ROSELAINE PALHARES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALINE JACINTO DA SILVA MOURA CORRÊA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A voz,é o ar expelido dos pulmões, de modo que passando pela laringe faz com que as pregas 
vocais vibrem, esse ar é liberado pela cavidade oral onde o mesmo quando de forma inteligível e 
articulada "modela" se finaliza na fala. O uso abusivo da voz, pode trazer, desconforto, fadiga 
vocal e até mesmo uma disfonia. Isso ocorre pelo fato desses indivíduos não terem conhecimentos 
sobre cuidados vocais. O indivíduo tem condições de manter uma boa qualidade vocal sem a 
manifestação de desconfortos, mas para que isso ocorra é necessário que se tenha alguns 
cuidados como: evitar alimentos gordurosos, fazer a ingestão de líquidos (água), realizar exercícios 
físicos, entre outros cuidados. Para avaliar se um indivíduo tem alguma alteração em aspectos 
vocais se realiza a avaliação perceptivo-auditiva. Essa avaliação é utilizada na detecção de 
distúrbios e caracterização do tipo de voz, tais como: ressonância, ataque vocal, tessitura vocal, 
qualidade vocal, velocidade de fala e respiração, loudness, picht, tensão geral do aparelho 
fonador, ressonância e qualidade da emissão vocal. Após levantamento bibliográfico, verificou-se 
uma escassez de pesquisas relacionadas ao mau uso da voz em torcedores de futebol.O propósito 
será analisar as mudanças ocorridas nas vozes de torcedores, durante a realização da 
partida. Descrever e comparar o perfil vocal de torcedores de futebol antes e após as partidas de 
jogos.  Este estudo enconta-se cadastrado na Plataforma Brasil, 51958415.2.0000.5515.Trata-se de 
um estudo de caráter transversal, de campo, exploratório e quali-quantitativo. A participação será 
voluntária de integrantes de uma torcida organizada de futebol da cidade de Presidente Prudente. 
A coleta de dados será realizada na própria sede da torcida em uma sala reservada. Participarão 
deste estudo 30 torcedores, de ambos os gêneros, entre 20 a 40 anos. Será feito um questionário 
sobre hábitos vocais, protocolo de Qualidade de Vida em Voz (QVV) e será gravado um trecho da 
voz. As gravações das vozes, serão realizadas em sala silenciosa com os indivíduos sentados com 
tronco reto. A gravação será realizada em dois momentos, uma antes do inicio da partida e outra 
ao final. Para a gravação será solicitada ao indivíduo as seguintes emissões: vogais /a/ e /é/ 
sustentadas em freqüência e intensidade confortável por 3 vezes e trecho de fala espontânea. 
Será utilizado o teste T. de Student com nível de significância de 0,05, ou seja, valores de p < 0,05 
estatísticamente significantes.            
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS HÁBITOS, QUEIXAS E RECURSOS VOCAIS DE ESTUDANTES DO 
PRIMEIRO E SEGUNDO ANO DE JORNALISMO 

 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GUSTAVO MACIEL DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A voz é um recurso que muitos profissionais usam como ferramenta de trabalho. O jornalista é um 
profissional da voz, pois utiliza a voz como instrumento de credibilidade e transmissão da 
notícia.  Este estudo tem como objetivo comparar as queixas, hábitos vocais e padrões vocais 
utilizados nas locuções de textos jornalísticos de estudantes do curso de jornalismo do primeiro e 
segundo ano de formação.  Este projeto foi submetido e aprovado pelo CEP sob número 
51639615.5.0000.5515 e CAPI 2959. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório e 
quantitativo. Participarão 30 alunos do curso de comunicação social - jornalismo da Universidade 
do Oeste Paulista (UNOESTE) da cidade de Presidente Prudente - SP, divididos em dois grupos 
contendo 15 participantes do 1° termo e 15 participantes do 3° ou 4º termo de jornalismo. Serão 
aplicados dois questionários contendo questões de múltipla escolha com perguntas sobre: saúde 
vocal e queixas vocais. Além dos questionários, os estudantes irão ler um texto jornalístico para 
ser analisado os recursos vocais empregados na leitura da notícia. Os resultados serão 
apresentados em tabelas e gráficos e comparados por meio do teste T com nível de significância 
de 0,05.            
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ANÁLISE DOS SINTOMAS AUDITIVOS E EXTRA AUDITIVOS DE TRIPULAÇÃO DE VOO 
 

JÉSSICA LORENA ISAGA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUÍZA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A tripulação de voo está sujeita a riscos que o ambiente da aeronave proporciona devido a uma 
série de fatores como: ruído intenso, vibração, altitude, pressão atmosférica, umidade do ar e 
pressurização. Tais agentes podem contribuir para o aparecimento de diversos agravos à saúde do 
tripulante de voo, sendo citados: a perda auditiva, o barotrauma, a fadiga aérea, a vertigem e o 
enjoo que na grande maioria têm a eclosão dos seus efeitos após algum período de exposição. 
Dessa maneira, as consequências de alteração da saúde do trabalhador da área aeroespacial 
podem não ser percebidas nos primeiros momentos de trabalho, mas são possíveis de serem 
evitadas ou minimizadas com medidas preventivas.  O presente estudo visa verificar e analisar a 
presença de possíveis sintomas auditivos e sintomas extra auditivos em equipe de tripulação de 
voo, exposta às alterações de pressão, umidade, vibração, altitude e a determinados níveis de 
pressão sonora. Trata-se de pesquisa observacional, de caráter retrospectivo, não concorrente, 
realizada mediante aplicação de Roteiro de Entrevista Adaptado. O projeto encontra-se aprovado 
para execução plea Plataforma Brasil, CAAE 57167416.6.0000.5515, bem como pelo Comitê de 
Pesquisa da Unoeste. A amostra será constituída de 20 tripulantes de voo, compreendidos na faixa 
etária de 18 a 40 anos, de ambos os sexos, com tempo de trabalho na área de no mínimo um ano. 
O estudo ocorrerá em uma clínica escola de Fonoaudiologia do interior do Estado de São Paulo, 
mediante convite e agendamento de horário mais adequado para cada tripulante participar da 
aplicação de entrevista, em sala reservada. Poderá ser realizada antes ou após o voo, e tal 
variação será motivo de análise. Haverá, no questionário, perguntas objetivas e espaços para 
comentários abertos, para obtenção de histórico de saúde pessoal e familiar de cada participante. 
As variáveis de análise como tempo de trabalho, função, período de trabalho, agentes nocivos 
ocupacionais envolvidos serão analisadas mediante testes não paramétricos, usualmente 
utilizados na Audiologia, com nível de significância estabelecido em 5%. Propõe-se teste de Mann - 
Whitney, Teste de Comparação de Postos de Kruskall Wallis e Análise de Variância.       Não se 
aplica     
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APLICABILIDADE DE UM SOFTWARE EM TERAPIAS COM INDIVÍDUOS QUE APRESENTAM DESVIOS 
FONOLÓGICOS, EM UMA CLÍNICA ESCOLA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA MARTINS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANILLO ROBERTO PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A fala é a principal ferramenta utilizada para manter comunicação em seu meio social, no público 
infantil encontramos crianças que ainda não desenvolveram a aquisição da linguagem de forma 
eficaz, neste caso há falhas na comunicação, o chamado desvio fonológico. A terapia 
fonoaudiologica é eficaz durante esses desvios, e conjuntamente com uso de ferramentas 
computacionais pode-se obter resultados ótimos. Sendo assim, o presente estudo tem como 
objetivo verificar a aplicabilidade do uso de um software na classe de sons fricativos em terapia 
fonoaudiológica em uma clínica escola de fonoaudiologia do interior do estado de São Paulo.  O 
estudo foi submetido a apreciação ética pelos CEP sob o nº 58153916.5.0000.5515 e CAPI 3357. A 
metodologia utilizada será a produção de um software especifico para a classe de sons fricativos e 
assim verificar sua aplicabilidade, a amostra será composta por 10 participantes de ambos os 
sexos, com idade entre 5 e 10 anos e apresentem desvio fonológico na classe dos sons fricativos, 
os 5 participantes farão utilização do software durante a terapia, 5 participantes (grupo controle) 
que realização a terapia convencional. Trata-se de um estudo de campo, qualiquantitativo e de 
caráter transversal. O teste Exato de Fisher será utilizado para análise dos dados quantitativos e o 
teste do Qui-quadrado para os dados qualitativos. Os dados serão analisados no programa 
BioEstat 5.3. O nível de significância será de 5% em ambos os testes. Os resultados serão 
submetidos em literatura especializada, periódicos, revistas de áreas afins e/ou em congressos e 
eventos científicos da área.             
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ASPECTOS MIOFUNCIONAIS NA SENESCÊNCIA, VERIFICANDO MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO 
 

LUIS CARLOS SUBTIL BISCOLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A população com idade superior a 60 anos vem crescendo de forma rápida, o que gera maior 
demanda de institucionalização, devido a fatores demográ?cos, sociais e de saúde. A Alimentação 
do idoso merece atenção e cuidados, pois devido à alterações características da senescência, tanto 
a mastigação como a deglutição podem incorrer em situações de adaptações, por consequência da 
diminuição do tônus e força da língua, o que influencia na coordenação motora dos movimentos 
mastigatórios e de deglutição. Assim como base nesses fatores, o presente estudo se justifica com 
a finalidade de descrever as possíveis alterações miofuncionais, dificuldades nas funções de 
mastigação e deglutição e reconhecer as consistências alimentares mais aceitas pelos idosos.  Para 
tanto o presente estudo tem por objetivo descrever as possíveis alterações miofuncionais, as 
dificuldades nas funções de mastigação e deglutição e reconhecer as consistências alimentares 
mais aceitas pelos idosos. A pesquisa foi cadastrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), sob o protocolo nº 57404416.9.0000.5515. Trata-se de um estudo de campo, de caráter 
descritivo, cuja amostra será composta por 30 participantes adultos institucionalizados, com idade 
superior a 65 anos de idade, de ambos os sexos. Serão avaliados os aspectos morfológicos e 
funcionais do sistema estomatognático e as funções estomatognáticas, por intermédio de 
protocolo. Como método de coleta será realizado primeiramente uma entrevista composta de 
perguntas relacionadas à saúde geral, alimentação atual e aspectos da mastigação, deglutição e 
fonoarticulação do idoso e em seguida, avaliação dos seguintes aspectos: postura, morfologia, 
tonicidade e mobilidade das estruturas estomatognáticas e o desempenho das funções de 
mastigação, deglutição e fonoarticulação. Os resultados serão analisados por meio de estatística 
descritiva e apresentados em valores absolutos e percentuais. A relação entre variáveis será 
analisada por meio do teste do qui-quadrado utilizando nível de significância de 5% (p < 0,05). As 
analises serão realizadas no programa BioEstat 5.3            
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AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO DE INDIVÍDUOS FUMANTES E NÃO FUMANTES 
 

GABRIELA VIDOTTO CAVALLIERI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A audição é uma das funções mais importantes quando se refere ao sistema da comunicação 
humana, devido a isso há necessidade de se estudar os fatores prejudiciais ao sistema auditivo. 
Dentre esses fatores podemos citar o tabagismo, já que estudos revelam que o uso do tabaco 
pode causar um efeito ototóxico na audição, pois causa déficit de oxigenação no sangue, 
obstruções vasculares e alterações na viscosidade sanguínea. Portanto, torna-se importante a 
avaliação audiológica de fumantes e não fumantes a fim de comparar os resultados obtidos e 
descobrir se há relação entre a prática do tabagismo e a presença de alteração auditiva, obtendo 
assim a confirmação se o cigarro realmente tem efeito nocivo na audição, já que existem estudos 
que comprovam esse efeito e estudos que discordam desta teoria. Além disso, pesquisas sobre o 
efeito do cigarro na audição é relevante, pois não se encontram muitos estudos em relação a isso 
e principalmente em relação à avaliação do processamento auditivo nesses indivíduos.  esse 
estudo tem como objetivo avaliar a audição de fumantes e não fumantes comparando os achados 
dos dois grupos a fim de investigar se o uso do cigarro influencia nos achados auditivos e se há 
efeito nocivo no sistema auditivo desses indivíduos.  A presente pesquisa foi aprovada pela CAPI 
sob n°3097 e pelo CEP sob n° 54240816.3.00005515 da UNOESTE. A metodologia será realizada 
por meio da avaliação da audição de 30 indivíduos fumantes e 30 não fumantes de faixa etária de 
18 a 30 anos de idade de ambos os sexos. O processo de avaliação consistirá em anamnese, 
meatoscopia, audiometria convencional, logoaudiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas 
transiente com efeito de supressão, emissões otoacústicas por produto de distorção e testes que 
avaliam o processamento auditivo (teste de fala com ruído, teste de padrão de freqüência, teste 
de padrão de duração e SSW). Para verificação de igualdade ou não entre as orelhas será utilizado 
o "Teste de Wilcoscon" com p < 0,05. Quando houver igualdade entre as orelhas será utilizado o 
teste de "Mann-Whitney", p < 0,05, para análise da diferença entre o grupo de fumantes e o grupo 
de não fumantes. Se houver diferença entre as orelhas continuará utilizando o "teste de 
Wilcoscon".             
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CONFIGURAÇÃO AUDIOMÉTRICA DE ADULTOS USUÁRIOS DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
PROTEICOS 

 
TIAGO HADAM ALENCAR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUÍZA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - UFMS 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Os suplementos alimentares são descritos como recursos orgânicos utilizados para aumentar o 
desempenho nas atividades esportivas e não devem ser considerados como alimento 
convencional de dieta. Estudos têm sido realizados correlacionando o uso inadequado dos 
suplementos proteicos com alterações metabólicas e alterações de importantes órgãos, como os 
rins e o fígado. As alterações renais podem estar relacionadas com as alterações auditivas, uma 
vez que o sistema renal funciona como filtro do corpo. O presente estudo tem por objetivo 
verificar a configuração das curvas audiométricas de indivíduos que utilizam suplementos 
alimentares proteicos, mediante audiometria em frequências convencionais, a fim de se analisar 
se existe aproximação ou não com os traçados descritos na literatura para pessoas saudáveis ou 
para aquelas com alterações metabólicas. A pesquisa, já aprovada pelo Comitê de Ética - 
Plataforma Brasil, sob CAAE 51401015.6.0000.5515, será realizada em 40 participantes, da faixa 
etária de 18 anos até 35 anos, 15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino, considerados 
saudáveis (sem queixas auditivas e sem doenças agudas ou crônicas), e que façam uso de 
suplemento alimentar proteico há pelo menos 3 meses de uso. Haverá, ainda, grupo controle de 
10 participantes, da mesma faixa etária, independente do sexo, hígidos e sem uso de suplemento 
alimentar proteico. Os sujeitos serão convidados a participar do estudo, sendo acadêmicos do 
curso de Fonoaudiologia, familiares e amigos dos mesmos, além de praticantes de atividades 
físicas de uma academia, desde que componham a faixa etária e a ausência de queixas e 
alterações auditivas. Após a obtenção dos exames, os resultados das audiometrias serão 
analisados, de uma orelha com a outra do mesmo sujeito e posteriormente com os resultados dos 
demais sujeitos. Será verificada a configuração da curva audiométrica e a variação dos limiares 
auditivos entre os participantes com e sem uso de alimentação suplementar proteica. A análise 
estatística será realizada mediante Testes Não Paramétricos, em função da natureza da amostra 
estudada. Os testes selecionados são Wilcoxon e MannWithney. Se necessário, será proposta a 
análise das informações por postos de Kruskall-Wallis. Espera-se contribuir para a compreensão da 
saúde como um todo, orientando os jovens sobre a importância do equilíbrio no uso de 
substâncias que podem vir a sobrecarregar sistemas e órgãos do corpo humano.       Não se 
aplica.     
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CORRELAÇÃO DO CECEIO LATERAL COM A DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO E O PADRÃO FACIAL 
 

TATIANE RODRIGUES DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KALIANE APARECIDA LIMA PILON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Os distúrbios da comunicação afetam, dentre outros, a voz, fala, linguagem e o paladar. Mesmo 
com o avanço da tecnologia mundial, a capacidade de um indivíduo se comunicar é primordial e 
desafiador, principalmente para aqueles com distúrbios de comunicação, pois isto sensibiliza o 
emocional, educacional e desenvolvimento social, e como consequência, a queda na qualidade de 
vida. Ceceio, também denominado de Sigmatismo lateral, é decorrente de um escape do ar uni ou 
bilateralmente durante a produção de alguns fonemas. De achados frequentes na clínica de 
fonoaudiologia, tem sido alvo de diversos estudos. O fonoaudiólogo muitas vezes vê a necessidade 
de se ajustar à altura oclusal para a melhora do ceceio lateral, o que muitas vezes não é possível, 
pois na visão do ortodontista, aquele paciente diagnosticado com ceceio, diagnosticado sem 
mordida profunda, possui a dimensão vertical de oclusão (DVO) correta, não necessitando 
nenhuma intervenção ortodôntica ou ortopédica. Para tanto, faz-se necessário um estudo da 
posição de oclusão dentária (overbite), determinando o padrão de mordida profunda relacionada 
com a presença ou não do ceceio lateral, e estabelecer o tipo de padrão facial destes pacientes. O 
presente estudo visa determinar a relação do ceceio lateral com a dimensão vertical de oclusão e 
o padrão facial. Participaram deste estudo 30 voluntários na faixa etária entre 12 e 26 anos, de 
ambos os gêneros feminino e masculino, com diagnóstico de mordida profunda e/ou 
retrognatismo (classe II), que procuraram as Clínicas de Fonoaudiologia e/ou Odontologia da 
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), mas ainda não estão em tratamento. Serão avaliados a 
Dimesnsão vertical de oclusão (DVO), análise facial e a presença ou não de ceceio lateral. Outras 
alterações presentes ou não na cavidade oral também serão observadas e anotadas, como por 
exemplo, o overjet, o overbite, sexo, idade. Após tabulados os dados, os resultados passsaram 
pela análise estatística. Embora alguns estudos mostrarem a etiologia, ocorrência e característica 
clínica fonoaudiológica do paciente com o ceceio lateral (Barret & Hanson, 1997), não há evidente 
correlação do padrão da oclusão e tipo facial com o diagnóstico do ceceio lateral. Os dados deste 
trabalho são importantes para futuros diagnósticos e tratamentos do ceceio lateral pelos 
fonoaudiólogos e facilitará observar através da oclusão e padrão facial, a necessidade ou não de 
uma intervenção ortodôntica.       Unoeste     
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ELETROESTIMULAÇÃO FACIAL EM FONOAUDIOLOGIA 
 

SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANA JACINTO DA SILVA MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O envelhecimento natural do corpo é inevitável, porém nos dias atuais podemos retardar esse 
processo e nos prepararmos melhor para esta etapa da vida, que se inicia ao nascimento. A 
fonoaudiologia estética vem crescendo ao longo dos anos por tratar não somente a estética facial 
mas, também as funções estomatognáticas e articulações. Uma das técnicas usadas é a 
eletroestimulação transcutânea, que proporciona maior elasticidade, brilho, fortalecimento da 
musculatura, revitalização cutânea e tonicidade. A eletroestimulação transcutânea aliada a um 
conjunto de regras como: a adequação da mastigação, deglutição, mudança de hábitos 
alimentares, adequação de hábitos viciosos da mimica facial no ato da fala e alimentação, ingestão 
de pelo menos 2 litros água diários uso de protetor solar diariamente e eliminação do hábito de 
fumar, podem atenuar as linhas de expressões. O trabalho de eletroestimulação muscular facial se 
faz importante a medida que a aplicação da radiofrequência é de suma importância nos 
tratamentos das disfunções estéticas decorrentes do processo de envelhecimento, proporciona 
maior tonicidade a musculatura, melhora das rugas, da aparência e do contorno facial, 
propiciando uma face mais harmoniosa e consequentemente melhora da autoimagem e 
autoestima dos indivíduos.  O presente estudo tem como objetivo verificar a eficácia da 
eletroestimulação transcutânea por micro correntes para fins de revitalização facial. O estudo foi 
submetido a apreciação ética pelos CEP sob o nº58154016.7.0000.5515 e CAPI 3358. A amostra 
será constituída por quatro participantes do sexo feminino, com idade entre 45 e 60 anos, com 
queixas de linhas expressivas indesejáveis. Será aplicado um questionário contendo questões semi 
estruturadas sobre os cuidados com a pele e hábitos diários. O registro das imagem da face das 
participantes será realizado com uma câmera digital de alta resolução. Serão realizadas 
orientações referentes ao Sistema Estomatognáticos, articulação temporomandibular. As sessões 
de eletroestimulação serão agendadas uma vez por semana, duração de 10 e 12 minutos para 
cada músculo por 3 meses de tratamento ou eliminação das linhas de expressão. Os resultados 
serão apresentados para as voluntárias, que receberão as devidas orientações para permanência/ 
prolongamento do tratamento. Trata-se de uma pesquisa de campo - estudo de caso, caráter 
longitudinal. Os dados serão analisados qualitativamente por meio da análise e discussão dos 
resultados alcançados.            
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ESTUDO COMPARATIVO DA COORDENAÇÃO SUCÇÃO/ RESPIRAÇÃO/ DEGLUTIÇÃO ENTRE RECÉM-
NASCIDOS A TERMO POR PARTO NATURAL E CESÁREO 

 
BRUNA BARBOSA DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A coordenação correta das funções estomatognáticas sucção/ respiração/ deglutição estão 
diretamente ligadas ao sucesso do recém-nascido no aleitamento materno. Sendo de grande 
importância que a mãe esteja orientada por profissionais a respeito deste assunto. Criando uma 
interação mais segura e proveitosa com seu filho. O parto natural ou cesáreo podem apresentar 
suas individualidades, sendo a atenção e orientações diferenciadas. É necessária a prontidão das 
mães e da equipe multiprofissional para que haja resultados satisfatórios no crescimento e 
desenvolvimento do bebê.  Diante dessas informações, essa pesquisa objetiva o acompanhamento 
de recém-nascidos a termo por parto normal e cesáreo, observando a pega do seio materno, a 
eficiência da coordenação sucção/ respiração/ deglutição, a prontidão das mães e orientação 
diante das dificuldades apresentadas pelas mesmas. Esse estudo de caráter observacional, 
exploratório e quali-quantitativo, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o 
protocolo 57809316.9.0000.5515 e contará com a participação de mães e recém-nascidos a 
termo, de parto normal e cesáreo, internados em um hospital-maternidade de uma cidade do 
interior do estado de São Paulo, nascidos nos meses de outubro e novembro de 2016. Serão 
excluídos do estudo, recém-nascidos prematuros, apresentando síndromes, malformações, 
qualquer alteração de origem genética ou aqueles que precisaram de internação em Unidade de 
Terapia Intensiva. As mães dos recém-nascidos que concordarem participar do estudo, 
responderam um questionário com questões fechadas, onde estas serão voltadas à disposição, 
aspirações e dificuldades com relação ao aleitamento materno. Será utilizado um protocolo de 
observação das mamadas, com o objetivo de verificar a coordenação sucção, respiração/ 
deglutição, no segundo dia de vida do recém-nascido. Os resultados obtidos neste estudo serão 
analisados por intermédio de estatísticas descritivas, para observação das diversas variáveis: 
média e desvio padrão, medidas máxima e mínima e porcentagens, quando apropriadas. Na 
estatística entre as variáveis obtidas na coleta de dados dos protocolos, será realizado o teste t-
student para a avaliação de cada variável obtida. Será considerada uma probabilidade de erro tipo 
I de 5%.            
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ESTUDO COMPARATIVO DO RUÍDO URBANO EM UMA CIDADE DE PORTE MÉDIO DO INTERIOR DO 
OESTE PAULISTA 

 
CLÁUDIA DIAS ROXINOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As cidades brasileiras são fontes de poluição sonora, tendo altos níveis de ruídos, que levam a 
inúmeras consequências dependendo da intensidade e tempo de exposição. As consequências do 
ruído são desde dores de cabeça até uma perda auditiva permanente. Na cidade de Presidente 
Prudente, ocorrem ruídos constantes no meio urbano, em virtude das atividades realizadas de 
comércio, serviços, tráfego de veículos e pessoas, obras, entre outros, gerando altos índices de 
ruídos em que estrutura urbana altera a propagação e dissipação do som. Sendo necessário assim 
quantificar e medir o nível de ruído gerado verificando se está de acordo com as normas 
regulamentadas, fazendo a relação com as consequências do ruído para audição. O projeto tem 
por objetivo realizar um estudo comparativo do ruído urbano na cidade de Presidente Prudente, 
verificando o nível de ruído nas principais ruas e avenidas e comparando com uma área urbana 
afastada, tendo como parâmetro o processo de urbanização e planejamento urbano da cidade em 
estudo, verificando se tal processo influenciou o aumento do nível de ruído da cidade e 
consequentemente na saúde da população. O presente estudo foi cadastrado no Comitê de Ética 
em Pesquisa sob o protocolo 57165416.6.0000.551. Para o seu desenvolvimento serão realizadas 
medições do ruído urbano por intermédio do decibelímetro digital modelo Dec - 460 da 
Instrutherm, revisões bibliográficas sobre o tema, aplicação de questionário a população dos 
bairros nas ruas selecionas, sobre a percepção do ruído na saúde geral e auditiva, verificando a 
qualidade de vida auditiva e a realização de audiometrias para relacionar possíveis perdas 
auditivas e se as mesmas se originaram pelo ruído urbano, nos moradores da cidade de Presidente 
Prudente.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
894 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Fonoaudiologia    

 
 

HÁBITOS E QUEIXAS VOCAIS DE CANTORES RELIGIOSOS AMADORES 
 

DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA ELISE BORBONI DE MENEZES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O canto amador religioso é realizado por cantores que não apresentam, na maioria das vezes, 
técnica vocal e conhecimentos relacionados a própria voz, podendo ocorrer uso inadequado e 
futuros problemas vocais. O objetivo deste estudo é descrever hábitos, sintomas e queixas vocais 
apresentadas por cantores amadores religiosos, por meio de questionários O projeto foi 
submetido e aprovado pelo CEP sob número 56274116.6.0000.5515. Participarão deste estudo 30 
cantores religiosos amadores, com idades compreendidas entre 18 e 40 anos e de ambos os sexos. 
Como critério de exclusão será ser fumante e possuir profissão de risco para o desenvolvimento 
de alterações vocais. Serão aplicados aos participantes dois questionários abordando hábitos, 
queixas e sintomas vocais além do protocolo do Índice de Desvantagem Vocal para o canto (IDV-
C). Os resultados obtidos neste estudo serão apresentados por meio de estatísticas descritivas em 
tabelas e gráficos.             
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IMPACTO DO RUÍDO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
ANDRESSA MENDES DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Estudos revelam que a exposição ao ruído intenso é um dos fatores de risco à saúde do 
trabalhador, provocando perturbações de ordem geral e auditiva. Vários são os fatores poluidores 
ambientais na região de presidente Prudente, dentre eles destaca-se o ruído nos setores de 
maquinários, principalmente naqueles que possuem equipamentos mais antigos e, 
consequentemente, mais ruidosos, por ainda não estarem em consonância com a NR15.  O 
presente estudo terá como objetivo analisar a situação laboral e ambiental da atividade do corpo 
de bombeiros, incluindo as sirenes, caminhão e motosserra, investigar a percepção que os 
trabalhadores sobre o ruído ocupacional, alocados nos dois postos de trabalho desse setor, na 
cidade de Presidente Prudente. E ainda verificar os efeitos auditivos e extra-auditivos na sua saúde 
e qualidade de vida.  O presente estudo foi cadastrado e aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) sob o protocolo nº 36974214.3.0000.5515. Por intermédio de um decibelímetro 
serão feitas as medições do nível de ruído gerado em cada posto de trabalho. Em seguida serão 
aplicados questionários aos bombeiros e posteriormente a realização da avalição audiológica 
completa, constituída de Via Aérea, Via Óssea, Logoaudiometria e Imitanciometria. Trata-se de um 
estudo clínico, transversal, prospectivo, não controlado, não aleatorizado, de coorte. Após a coleta 
dos dados, será realizada uma análise estatística por intermédio de testes não paramétricos de 
Wilcoxon e Mann-Withney. Para as medidas de Nível de Pressão Sonora (ruído ambiental), será 
utilizada estatística paramétrica de média e mediana.            
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INVESTIGAÇÃO DOS SINTOMAS AUDITIVOS E NÃO AUDITIVOS EM ESCOLARES E SUA RELAÇÃO 
COM OS ACHADOS DA TRIAGEM AUDITIVA 

 
ERIKA GOMES DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A audição exerce um papel fundamental no desenvolvimento da fala, linguagem e aprendizagem 
do ser humano, pois é por meio dela que o indivíduo consegue receber, reconhecer, identificar, 
discriminar e manipular as características e processos do mundo que os cerca, sob o comando do 
Sistema Nervoso Central. Quando uma criança tem por algum motivo um prejuízo em sua audição, 
ainda que temporário, corre-se o risco de comprometer o desenvolvimento da fala e linguagem, e 
consequentemente, comprometer o processo de aprendizagem, visto que uma criança que não 
ouve bem, não compreende bem, e tão pouco se comunica de forma adequada. Por esse motivo, 
a triagem auditiva em escolares é considerada a opção mais viável para identificar nessa 
população possíveis perdas auditivas, uma vez que na presença de alterações auditivas medidas 
podem ser tomadas com intuito de minimizar os males provocados pela privação sensorial.  Assim, 
o presente estudo terá por objetivo investigar os sintomas auditivos e não auditivos em escolares 
do Ensino Fundamental I, e relacionar tais sintomas com os achados da triagem auditiva. Trata-se 
de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do CAAE 
57251116.6.0000.5515. Estima-se que a amostra seja constituída por 50 estudantes de ambos os 
sexos, entre a faixa etária de 07 a 10 anos de idade, matriculados regularmente em uma Escola 
Pública de Presidente Prudente - SP. Os procedimentos para a coleta dos dados dar-se-ão pela 
aplicação de um questionário, inspeção do canal auditivo externo (meatoscopia) e triagem 
auditiva, composta pela pesquisa do limiar auditivo por intermédio do audiômetro pediátrico, 
pesquisa do reflexo acústico e testes de localização sonora, sequencialização verbal e não verbal. 
Os dados obtidos serão tabulados em tabelas e será aplicada estatística descritiva, utilizando 
valores absolutos e relativos. Quando pertinentes, será aplicado o teste Exato de Fisher, com nível 
de significância de 5% (p < 0,05). As análises serão feitas por intermédio do programa BioEstat 
5.3.            
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MEDIÇÃO DE RUÍDO EM OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

AMANDA SOUZA MATIVI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A literatura descreve a relação nociva existente entre o ruído e a audição. É de vital importância o 
conhecimento dos níveis de pressão sonora nas áreas de trabalho que envolve elevados níveis de 
ruído, para sugestão de medidas de segurança, prevenindo ou minimizando os efeitos desse 
agente.  O presente estudo tem por objetivo avaliar o nível de intensidade de ruído mínimo, 
médio e máximo existente em obras da construção civil, com vistas à orientação de medidas de 
controle desse agente de agravo à saúde humana. O estudo de caráter transversal, quantitativo, 
experimental será realizado após parecer favorável Comitê Assessor de Pesquisa Institucional da 
Unoeste não sendo submetido à análise do Comitê de Ética na Plataforma Brasil, por não envolver 
humanos. Após autorização dos proprietários pelas obras, será realizada a medição de do nível de 
ruído, mediante uso de um decibelímetro digital (MLS -1325), devidamente calibrado, em duas 
obras da construção civil, com os equipamentos que são utilizados no dia-a-dia. A análise 
estatística será feita através de Testes não paramétricos para comparação entre as informações de 
uma mesma natureza e de diferentes naturezas.       Não se aplica.     
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PERFIL AUDITIVO DE USUÁRIOS DE NARGUILÉ 
 

JULIANA CRISTINA SOARES MARTIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PATRÍCIA ARRUDA DE SOUZA ALCARÁS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O tabaco é a segunda causa de morte no mundo, pois traz diversos malefícios para a saúde do 
indivíduo usuário. Uma nova forma de uso do tabaco que vem sendo utilizada por muitas pessoas 
é o narguilé, cujos os efeitos sobre a audição são muitos e ainda pouco conhecidos.  O objetivo 
deste projeto é descrever o perfil auditivo do usuário de narguilé e comparar com jovens não 
usuários, bem como investigar os principais sintomas auditivos e extra-auditivos com vistas à 
orientação à população envolvida sobre os males que o fumo pode trazer a saúde auditiva e 
geral.  Trata-se de um estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número de CAAE 
51808615.0.0000.5515, que estima a participação de 40 jovens-adultos com idades 
compreendidas entre 18 e 35 anos, sendo 20 jovens usuários de narguilé e 20 jovens não usuários 
de narguilé e/ou outros tipos de tabaco (grupo controle). Será aplicado um questionário referente 
aos dados de saúde geral e pregressa, histórico otológico, atividade ocupacional e queixas 
auditivas e extra-auditivas. Além disso, será realizada uma avaliação audiológica básica, 
compreendida na audiometria tonal, vocal e imitanciometria, cujo intuito será caracterizar o perfil 
auditivo da amostra. Após a coleta de dados será realizada análise estatística descritiva, cujos 
dados serão apresentados em valores absolutos e relativos, além da aplicação do cálculo de 
medidas, quando pertinentes. A fim de verificar o nível de significância entre os resultados obtidos 
na amostra, será aplicado o teste G ou exato de Fisher, quando pertinentes, bem como a aplicação 
do teste de Wilcoxon para comparar os limiares tonais entre as orelhas direita e esquerda dos 
participantes. Todos os dado serão analisados pelo programa BioEstat 5.3 utilizando o nível de 
significância de 5% (0,05).        Não se aplica     
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PERFIL VOCAL DE ATENDENTES DE CALL CENTERS  
 

DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KARLA LETÍCIA ESPÍNDOLA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A voz compreende em um papel fundamental para comunicação humana, pois ela se torna a 
identidade de cada ser, sendo assim tão especial. É possível notar que a voz tem grandes 
propriedades, pois ela é capaz de direcionar o sujeito a muitos caminhos. Devido ao crescimento 
deste meio profissional, o Fonoaudiólogo tem como dever acompanhar a rotina desses 
trabalhadores, e proporciona-los utilização vocal adequada e evolução constante na sua 
atuação.  O estudo tem como objetivo, descrever o perfil vocal de atendentes em uma empresa de 
Call Center.  O projeto de pesquisa foi enviado ao CEP sob protocolo Nº 58237716.7.0000.5515 e 
ao CAPI sob Nº 3378 e encontra-se sob apreciação ética. Trata-se de um estudo de caráter 
descritivo, de campo, longitudinal, exploratório e quali-quantitativo. Participarão deste estudo 40 
profissionais da voz de Call Center, os participantes serão de ambos os sexos e com faixa etária 
entre 18 e 40 anos. Para a coleta de dados será aplicado a cada participante um questionário QVV, 
Protocolo de Qualidade de Vida em Voz, que abrange 10 itens onde responderam perguntas 
relatando a gravidade do seu problema e aplicado um questionário que aborda questões 
relacionadas aos hábitos, queixas, sintomas e rotinas vocais, relacionados ao trabalho. Os 
resultados serão apresentados por meio de estatística descritiva.            
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PREVALÊNCIA DOS TIPOS DE DISTÚRBIOS DA FALA FONÉTICO/FONOLÓGICOS APRESENTADOS POR 
PACIENTES DE UMA CLÍNICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYSA CRISTINA GOMES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A comunicação é um meio pelo qual o indivíduo recebe e expressa à linguagem, de extrema 
importância para seu desenvolvimento e integração social. Portanto, os distúrbios da comunicação 
são fatores influentes sobre a vida do ser humano. Desvio fonético, fonológico e ou 
fonético/fonológico representam as alterações que mais trazem prejuízos a fala do indivíduo.  Este 
estudo tem como objetivo descrever a prevalência dos tipos de distúrbios de fala - 
fonético/fonológico em crianças e adolescentes de uma Clínica Escola de Fonoaudiologia, 
relacionando, idade, sexo, sistema motor oral e auditivo, grau de escolaridade dos participantes e 
dos pais, bem como a prevalência dos processos fonológicos alterados. Além de investigar a 
procedência dos encaminhamentos.  A presente pesquisa foi protocolada no Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) sob o número 51887315.7.0000.5515 e no Comitê Assessor de Pesquisa 
Institucional sob o número 2980. Trata-se de um estudo qualiquantitativo, de campo e de caráter 
transversal, onde será pesquisada uma amostra de 60 participantes que estejam em atendimento 
na Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste - de Presidente 
Prudente-SP. Os participantes serão de ambos os sexos e com faixa etária de 05 a 14 anos, que 
apresentem capacidades intelectuais adequadas e audição norma para fala. Serão excluídos 
aqueles que apresentarem alterações neurológicas e deficiência auditiva permanente. O estudo 
será realizado em prontuários a partir do levantamento dos dados da entrevista, tipos de 
alterações encontradas na fala, exames audiológicos e procedência dos encaminhamentos, 
sistema motor-oral e Hipótese diagnóstica. Estes serão registrados em um prontuário elaborado e 
de acesso apenas da pesquisadora e orientadora. Para a análise dos dados, será utilizado teste não 
paramétrico de Fisher com nível de significância de 5% relacionando as variáveis. A análise será 
realizada a partir da discussão dos dados presentes na anamnese. Ao final do estudo os 
participantes receberão os resultados, que serão divulgados por meio de literatura especializada, 
periódicos, revistas de áreas afins e/ou em congressos e eventos científicos da área.            
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RISCO DE DISFAGIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  
 

ROSELAINE PALHARES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DEBORA GODOY GALDINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANNA A TOLEDO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A deglutição se inicia na vida fetal, por volta da décima sexta semana de gestação sendo um 
reflexo, ela tem como função a ingestão de líquido amniótico para um equilíbrio acido-básico. Ela 
é uma função do sistema estomatognático, que compreende ao ato motor de levar os alimentos 
da boca até o estômago, sendo o processo de transporte do bolo alimentar e de líquidos. A tosse é 
um processo de defesa do organismo na deglutição, pois caso haja penetração de alimento nas 
cavidades internas da laringe, é disparado o reflexo da tosse para que este alimento seja expulso, 
e assim, não chegue às vias aéreas inferiores. A deglutição possui três fases, sendo elas: oral, 
faríngea e esofágica. A disfagia é um distúrbio no processo da deglutição que pode causar 
problemas na alimentação, decorrente de alguma doença de base, comprometendo qualquer 
parte do trato digestivo, podendo causar complicações como a desidratação, desnutrição e 
complicações respiratórias. A atuação fonoaudiológica na área de disfagias orofaríngeas é 
regulamentada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, avaliação e intervenção de pacientes 
disfágicos, podem evitar ou diminuir complicações respiratórias. Na literatura observou-se uma 
escassez sobre a eficácia da avaliação clínica, faz-se necessário pesquisas na área da 
fonoaudiologia para estabelecer a relação do risco de disfagia em unidade de terapia intensiva 
(UTI).  Avaliar risco de disfagia em paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva 
coronária(UTI) de um hospital de Presidente Prudente.  Participarão deste estudo, que se encontra 
aprovado na Plataforma Brasil Nº51960315.3.0000.5515, 60 sujeitos, de ambos os sexos, com 
idades compreendidas entre 18 e 90 anos. O critério de inclusão destes sujeitos no estudo será a 
internação no segundo semestre de 2016, na UTI coronário do hospital de Presidente Prudente. As 
avaliações e coletas de dados serão realizadas a beira de leito, sob a supervisão da Fonoaudióloga 
responsável pelo serviço. Para avaliar esses pacientes será usado um Protocolo de Risco para 
Disfagia, descritos na literatura e adaptados ao serviço do hospital. Os resultados obtidos neste 
estudo serão apresentados em tabelas e gráficos para facilitar a análise e a apresentação, sendo 
utilizadas as estatísticas descritivas: média e desvio padrão, medidas máxima e mínima e 
porcentagens.       Não se aplica.     
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TESTES DE PADRÃO TONAL AUDITIVO DE DURAÇÃO E DE FREQUÊNCIA EM INDIVIDUOS COM 
GAGUEIRA 

 
SANDRA SILVA LUSTOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA CRISTINA ALVES CORAZZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JAQUELINE SILVA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA DA SILVA MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A gagueira é o tipo de disfluência mais comum conhecida dentro da sociedade, sendo reconhecida 
por diversos sinais, como: bloqueios, hesitações, movimentos associados involuntários, entre 
outros. As hipóteses acerca da etiologia são diversas perpassando desde a hereditariedade, a falta 
de estímulos até às alterações neurológicas e/ou psicológicas. A literatura traz informações 
relevantes sobre os aspectos auditivos dos indivíduos gagos, havendo estudos que relacionam a 
disfluência com alterações na qualidade auditiva, denominada de processamento auditivo central. 
O processamento auditivo é encarregado da decodificação das informações sonoras que colhemos 
no meio externo, além de discriminar, denominar e identificar o significado dos sons.  A presente 
pesquisa buscará descrever a avaliação dos aspectos auditivos temporais, que são parte do 
processamento auditivo, em indivíduos com gagueira. A gagueira relaciona-se com alterações do 
ritmo do encadeamento e do ritmo da fala, sendo possível hipotetizar que haja alterações dos 
aspectos que envolvem sequencialização e ritmo do som, que são aspectos temporais auditivos. O 
presente estudo tem caráter exploratório, observacional, quanti-qualitativo, descritivo e 
transversal e foi protocolado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o número 
58443716.8.0000.5515 e no Comitê Assessor de Pesquisa Institucional sob o número 3393. A 
coleta será realizada em 15 pacientes que se encontram em atendimento na clinica escola de 
fonoaudiologia que atendam aos seguintes requisitos: possuir idade entre 7 e 35 anos, ser do sexo 
feminino ou masculino, não apresentar queixa auditiva e/ou uso de prótese auditiva, e ter 
diagnóstico fonoaudiológico de gagueira. Será realizada anamnese audiológica, verificação das 
condições de conduto auditivo para o exame mediante otoscopia, audiometria tonal liminar, 
imitanciometria e os testes de padrão tonal auditivo de duração (TPTAD) e de frequência (TPTAF). 
O estudo terá inicio após pareceres favoráveis de pesquisa e de ética, bem como mediante a 
autorização dos convidados, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE), e do termo de assentimento no caso dos menores.             
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ORELHA: ATIVIDADE DE ANATOMIA DIRECIONADA A COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA  
 

EULLER ALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA TOMAS ARANTES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

TALITA DOS SANTOS VERONA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAÍS YANO DE SÁ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE ISABELLI NASCIMENTO CABRAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ARIELI DOS SANTOS RIGUEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAIS PERUCHE CARDOSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSELAINE PALHARES ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Na busca de compreender as principais barreiras encontradas por alunos da disciplina de 
Anatomia Humana e Morfofisiologia dos órgãos da fala e da audição durante as aulas expositivas e 
práticas, e pensando na inclusão de alunos que possam estar presentes, com deficiência visual, foi 
elaborado pelos discentes um material didático pedagógico. Foram confeccionadas maquetes do 
órgão sensorial, a orelha e seus constituintes, utilizadas para facilitar o estudo e incentivo a 
anatomia. Os recursos didáticos são recursos físicos utilizados para aprimorar o conhecimento. 
Desta maneira, constitui-se como um meio para incentivar e possibilitar o processo de ensino-
aprendizagem.  O objetivo da atividade foi auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem de 
forma mais eficiente.    Esta atividade melhorou o processo ensino aprendizagem e conhecimento 
da anatomia macroscópica da orelha externa e média e estimulou a atividade em 
grupo.     Unoeste A atividade foi realizada em conjunto pelas disciplinas de Anatomia Humana e 
Morfofisiologia dos órgãos da fala e da audição do Curso de Fonoaudiologia da Universidade do 
oeste Paulista (Unoeste). O modelo didático pedagógico foi constituído com material reciclado, 
isopor e biscuit. Os discentes foram instruídos a buscarem recursos em livro atlas e mídia. Com 
isso, puderam transferir seus conhecimentos de posição e angulações dos constituintes das 
orelhas externa e média. O pavilhão da orelha foi confeccionado com todos os contornos e 
cavidades, bem como os ossículos da audição modelados e posicionados em suporte, simulando a 
cavidade timpânica. O material foi avaliado durante exposição teórico/prática demonstrativa 
apresentada no laboratório de Anatomia. Cada grupo apresentou aos seus colegas de sala, que 
puderam opinar e nortear a melhora didática da elaboração e construção deste material.     

 


