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A LINGUAGEM NA INTERAÇÃO ENTRE AFÁSICOS E NÃO AFÁSICOS 

  GIL, NATÁLIA PEREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SIERRA, ARIANE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, JULIANA DE LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SABINO, VANESSA KELEM DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo da linguagem na interação entre afásicos e não afásicos, 
para observar a compreensão e a expressão de processos simbólicos. Em relação aos processos interativos e à
linguagem, os processos cognitivos, como a linguagem, a memória, a percepção, a atenção não se
desenvolvem essencialmente por razões biológicas, mas por vias sócio-culturais, como, por exemplo, pela 
linguagem. A linguagem é constituinte da cognição e o processo de internalização da linguagem e das práticas
sociais ocorre interativamente do social ao individual. Nos processos de reestruturação/reorganização da 
linguagem do contexto patológico das afasias, a linguagem é reestruturadora das funções cognitivas. A partir da
experiência do Centro de Convivência de Afásicos (IEL/UNICAMP) no trabalho com as afasias, iniciamos um
trabalho em grupo, de interação, entre os sujeitos com o diagnóstico de Afasia em atendimento na Clínica-
Escola de Fonoaudiologia da Unoeste. O objetivo é desenvolver um trabalho clínico-terapêutico, de interação, de
troca de experiências entre os sujeitos afásicos e não afásicos. O trabalho abrange atividades de linguagem oral
e escrita, de gestos e mímicas, com encontros em grupo, os quais ocorrem quinzenalmente. As interações entre
afásicos e não afásicos são gravadas em áudio e vídeo com o objetivo de arquivar, analisar e discutir a 
linguagem verbal e não-verbal nos processos interativos entre os sujeitos. Os dados dos processos interativos e
de linguagem são analisados a partir de uma perspectiva sócio-cognitiva e interacional dos processos interativos 
com ênfase na linguagem no contexto das afasias, nas situações de práticas interativo-discursivas entre sujeitos 
afásicos e não afásicos. Pretendemos analisar o funcionamento da linguagem na construção do sentido pelos
sujeitos nas situações interativas para melhor compreender os aspectos da relação entre linguagem e cognição
em situações interativo-discursivas no contexto patológico. Na análise dos dados são considerados os processos
de significação verbais (linguísticos, discursivos, inferenciais, referenciais etc.) e não-verbais (gestuais, 
mnêmicos, faciais etc.) na construção do sentido. Em relação à linguagem, os dados indicam diferentes níveis de
reflexão do sujeito sobre a linguagem e seu funcionamento, considerando que eles são constitutivos do processo
de produção e compreensão da linguagem. Até o presente momento foi possível observar nos dados que os
sujeitos afásicos, assim como os não afásicos, mobilizam aspectos discursivos, gestuais, corporais, mnêmicos,
perceptivos, inferenciais para a construção do sentido para argumentar, se posicionar em relação ao mundo. 
Analisar os processos interativos e de linguagem permite-nos analisar os aspectos ditos patológicos dos sujeitos 
afásicos e as formas de “restabelecer” a comunicação com o uso de “estratégias” meta (cf. KOCH, 2004) na 
aquisição e transmissão de conhecimentos no contexto patológico das afasias.  
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A PRESENÇA DE DISTÚRBIOS VOCAIS EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E NÃO-

PROFESSORES DE UMA CIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 
  SILVA, CARLA CRISTINA DIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

Os professores são profissionais que fazem uso da voz como instrumento de trabalho, os quais parecem sofrer
mais com problemas de voz quando comparados com profissionais de outras áreas. Muitas das atividades
verbais utilizadas pelos professores são incompatíveis com a saúde vocal, podendo produzir uma disfonia. O 
conhecimento sobre as características de uma voz saudável é de extrema importância para quem pretende
trabalhar na carreira docente e a observação do comportamento vocal deve tornar-se hábito constante no 
desempenho da profissão. Esta pesquisa busca detectar sinais de alterações vocais que professores
universitários e indivíduos de outras profissões podem apresentar, os quais podem afetar sua vida nos aspectos
profissional, social e emocional. Para a coleta de dados está sendo utilizado um questionário organizado a partir 
do estudo de Zambon e Behlau (2010), “A voz do professor: Aspectos do Sofrimento Vocal Profissional”,
composto de 13 perguntas referentes aos sinais e sintomas apresentados pelos participantes, relação da voz e
trabalho, hábitos vocais e saúde geral. Participam deste estudo 40 professores universitários e 40 não-
professores e os dois grupos serão comparados com o objetivo de verificar a frequência de sinais de queixas
vocais e sua possível relação com o uso da voz no âmbito profissional. Como resultados parciais, temos que no
grupo de professores, 72,72% relataram apresentar rouquidão e, destes, 45,45% relataram que este sintoma
pode limitar ou restringir sua atividade profissional, enquanto que entre os indivíduos não-professores, apenas 
10,52% relataram apresentar este mesmo sintoma, sendo que, destes, todos relataram que este sintoma pode
limitar ou restringir sua atividade profissional. Quanto à necessidade de mudar a atividade profissional devido à
algum problema vocal, apenas 9,09% dos professores acreditam que isso possa ocorrer, enquanto que entre os
indivíduos não-professores isto ocorre em 5,26% dos entrevistados. Foi possível verificar, também, que 63,63%
dos professores percebem que circunstâncias ou características de trabalho afetam a sua voz, tais como, sala 
numerosa e uso intenso da voz, sendo que no grupo de não-professores, apenas 21,05% percebem alguma 
circunstância que poderia afetar a sua voz. A partir dos resultados parciais, pudemos aprofundar ainda mais 
nossos conhecimentos quanto à atual situação vocal do uso da voz do professor e verificar uma maior incidência
de distúrbios vocais e de abuso vocal no grupo de professores, quando comparado às demais classes
profissionais dos entrevistados. Foi possível também verificar até o momento que apenas 9,09% dos professores
apresentam percepção com relação aos efeitos desfavoráveis de um distúrbio vocal no desempenho de sua
profissão e os mesmos parecem não prognosticar limitações profissionais no futuro. Sendo assim, é preciso 
realizar ações de prevenção e intervenção fonoaudiológica no grupo de profissionais da voz, ou seja, dos
professores.  
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ANÁLISE ACÚSTICA DA VOZ: ESTUDO DOS EFEITOS DA FONOTERAPIA EM PACIENTES 

ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
  DUMONT, THAÍS ANDRÉIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

O aprimoramento da tecnologia e da ciência proporciona aos profissionais envolvidos em avaliação e
reabilitação vocal subsídios que propiciam uma análise mais completa do comportamento vocal dos pacientes. A
avaliação acústica da voz auxilia de maneira objetiva no diagnóstico precoce das alterações vocais e nos
processos de reabilitação. O objetivo deste estudo é realizar a análise acústica da voz, observar e comparar os
achados vocais alterados, bem como os efeitos benéficos da terapia de voz em pacientes atendidos em uma 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia. Este estudo consistiu em analisar 10 vozes, com três amostras de fala
encadeada (meses do ano), gravadas em áudio de indivíduos com disfonia, em atendimento ou que já
receberam atendimento fonoaudiológico, as quais foram gravadas no início e/ou durante o processo de
reabilitação vocal. Também foram utilizados os prontuários dos pacientes para a verificação do laudo
otorrinolaringológico e dos achados fonoaudiológicos (avaliação perceptivo-auditiva). As variáveis acústicas 
utilizadas para análise das vozes foram: forma e continuidade do traçado harmônico, presença de ruído,
frequência fundamental e suas variantes jitter e shimmer, intensidade e qualidade da voz. Para a análise desses
parâmetros utilizamos um sistema de análise computadorizada, o software VOXMETRIA, o qual gerou a imagem
espectrográfica do som, permitindo visualização e manipulação das amostras. Os dados obtidos das três
gravações durante o período de fonoterapia foram submetidos à análise percentual, em que se buscou observar, 
caracterizar e comparar as eventuais diferenças de padrões vocais por diagnóstico. Os resultados parciais
mostram diferenças espectrográficas discretas entre as gravações em relação à forma e continuidade do
traçado, entretanto, a maioria dos pacientes (71,4%) apresentaram-se estáveis. A estabilidade do traçado dos 
harmônicos também manteve-se estável para 71,4% dos pacientes, indicando que não houve progressão do
quadro de disfonia. O parâmetro que apresentou maior diferença espectrográfica foi a presença de ruído entre 
harmônicos, no qual todos (100%) dos pacientes obtiveram melhora durante a fonoterapia, ou seja, diminuição
de ruído na fala encadeada, indicando assim melhora considerável no quadro de disfonia. A partir dos resultados 
parciais é possível verificar que a avaliação acústica aumenta a confiabilidade, auxiliando de forma objetiva na
avaliação da voz, além de ser um instrumento eficaz para avaliar a evolução da voz em cada caso e seus
parâmetros vocais específicos durante o processo de reabilitação vocal. Contudo, a análise acústica ainda é
considerada uma análise complementar à avaliação perceptivo-auditiva na rotina da clínica fonoaudiológica, pois 
não há garantias de que os dados da avaliação acústica melhoram as habilidades diagnósticas ou a eficiência 
do tratamento proposto. A avaliação acústica depende das habilidades associativas e do conhecimento prévio
do avaliador.  
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO OCUPACIONAL EM FÁBRICA TÊXTIL EM UM MUNICÍPIO DO 

ESTADO DO PARANÁ 
  ALMEIDA, MARIA DE LOURDES R B DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

QUINTILIO, MARIA SALETE VACELI (Professor - UNOESTE) 

Um ambiente de trabalho ruidoso, onde o tempo de exposição é longo, pode ser muito prejudicial à saúde e ao
desempenho do indivíduo. A perda auditiva é a conseqüência principal. Entretanto, o organismo sofre outras
alterações importantes, tais como hipertensão, cefaléias, insônia e tonturas. Os Programas de Conservação
Auditiva (PCA) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) têm sido úteis na prevenção e redução dos efeitos
nocivos do ruído. Este estudo teve por objetivo medir e analisar o nível do ruído ocupacional em quatro fábricas 
de confecção de roupas e verificar a necessidade de desenvolver PCA e/ou indicar EPIs. O nível de pressão
sonora (NPS) foi medido com o uso de um Decibelímetro, calibrado segundo as normas regulamentadoras, em
cinco pontos diferentes em cada local: um central e quatros cardeais. As medidas foram tomadas diariamente
em cada local, com as máquinas funcionando, durante 1 semana, em horários aleatórios. Os valores do NPS
médio para cada local, em dB(A), foram:58,62; 58,56; 63,96 e 73,22. Apenas no local mais ruidoso, que tinha,
em média,60 máquinas funcionando, os funcionários utilizavam EPIs. O NPS médio de todas as medidas foi de
63,44 dB(A). Portanto, o NPS médio de cada local não ultrapassou os 80 dB(A) diários permitidos pela 
legislação brasileira. Tal valor, menor que o esperado, vem do fato de que as máquinas utilizadas nos locais
analisados são tecnologicamente recentes, construídas com a preocupação de minimizar os barulhos emitidos.
Sendo assim, foi proposto um PCA apenas para prevenção de problemas futuros.  
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O ESTUDANTE DE RADIOJORNALISMO E O CONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO USO DA VOZ 

PROFISSIONAL 
  FERNANDES, ANA LUCIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CAZELATO, SANDRA ELISABETE DE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

Os profissionais e os estudantes do curso de Comunicação Social na área de Radiojornalismo, muitas vezes,
não têm um conhecimento prévio em relação ao uso da voz e às noções básicas de higiene vocal para a
prevenção de problemas de voz e a manutenção de uma qualidade vocal adequada ao uso profissional. No
presente trabalho, temos como objetivo verificar o conhecimento que o estudante de Radiojornalismo tem sobre 
o uso correto da voz profissional. Para a coleta dos dados elaboramos um questionário para 60 estudantes do 5º
ao 8º termos do Curso de Comunicação Social, com ênfase em Radiojornalismo, de uma Universidade particular 
do interior do estado de São Paulo. Neste questionário foram abordadas perguntas sobre noções de higiene
vocal, uso adequado da voz, hábitos alimentares, projeção vocal e patologias relacionadas ao uso inadequado
da voz profissional. Os dados já foram coletados e, como resultado parcial, temos as porcentagens e análises de
algumas questões de todos os questionários. Verificamos que 10% dos entrevistados trabalham ou já
trabalharam como locutor e 10% exercem outra atividade além da locução, os demais entrevistados atuam em 
outras áreas de trabalho, pois ainda são estudantes de Radiojornalismo. Com relação à voz no rádio, 40% dos
entrevistados percebem sua voz adequada para a atuação no rádio, 60% percebem a voz inadequada e 20%
acreditam que ocorre mudança na voz após uso profissional. Todos os entrevistados afirmam que aprender
técnicas especializadas é necessário para ser locutor e 80% acreditam que é importante a realização de algum
tipo de exercício vocal para construir sua voz no rádio, como o aquecimento vocal, sendo que 40% dos 
entrevistados nunca realizaram trabalho vocal e 30% já procuraram orientação profissional (médico
otorrinolaringologista e fonoaudiólogo) apresentando alteração vocal. Temos também como resultado que 70%
dos entrevistados não têm cuidado com a voz. Com relação aos hábitos inadequados e cuidados com a voz que
podem influenciar na atuação do profissional da voz, 40% dos entrevistados não praticam esportes, 20% fazem
utilização de álcool aos finais de semana, 10% fumam, 30% não têm alimentação regular, 10% percebem 
refluxo-gastroesofágico e 40% afirmam apresentar cansaço ao falar. Os resultados dos questionários nos
mostram também que a maioria dos entrevistados (80%) tem preocupação quando percebem alteração em sua
voz. Em suma, pudemos observar a partir dos resultados parciais que os entrevistados reconhecem a
importância de se ter conhecimento e hábitos adequados sobre o uso da voz na atuação no rádio, entretanto, a
maioria deles não tem cuidado com a voz profissional e percebem a voz inadequada para a atuação profissional. 
Os dados dão-nos informações que são relevantes para a orientação e o trabalho fonoaudiológico de
preparação vocal com o estudante de Radiojornalismo e o uso profissional da voz no rádio.  
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O PAPEL DO FONOAUDIÓLOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

SÉRIES INICIAIS 

 
  MARTINES, LARISSA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

KLEBIS, AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

A presente comunicação se refere a uma pesquisa, em fase inicial, que busca trazer para o debate a importância
do papel do fonoaudiólogo no ensino fundamental. Vários estudos demonstram que a atuação desses
profissionais tem se limitado a um atendimento aos problemas emergenciais com relação às dificuldades de
comunicação oral e escrita, em detrimento de um trabalho que propicie ao aluno utilizar todo o seu potencial de
comunicação oral e escrita no exercício pleno da cidadania. Dessa forma, justifica-se a relevância dessa 
pesquisa que pretende realizar uma reflexão sobre a importância do fonoaudiólogo como elemento
indispensável na formação integral da criança, uma vez que o bom domínio da linguagem é fundamental para o 
sucesso escolar e a emancipação social dos alunos. A pesquisa tem por objetivo geral contribuir para o debate
sobre o papel do fonoaudiólogo, no desenvolvimento da comunicação oral e escrita da criança, como elemento
fundamental para o exercício da cidadania. Como objetivos específicos pretende: a) discorrer sobre as
concepções de linguagem oral e escrita na visão de autores diversos; b) apresentar as relações entre oralidade
e escrita; c) analisar as diferenças entre letramento e alfabetização; d) discorrer sobre a importância do 
fonoaudiólogo no desenvolvimento da linguagem oral e escrita em crianças das séries iniciais do Ensino
Fundamental. Esse trabalho se pauta numa abordagem qualitativa que elegeu o estudo de caso como
metodologia de pesquisa. No estudo de caso, tal como a expressão indica, o “caso” é examinado
detalhadamente no seu contexto natural, considerando a sua complexidade. Nesse sentido, vários instrumentos
de coleta de dados foram selecionados para dar conta dos objetivos propostos, dentre os quais: a) entrevista 
com o professor da sala; c) observação de atividades de linguagem oral e escrita desenvolvidas pelos alunos; d)
análise das produções textuais dos alunos. Cabe destacar ainda a importância da pesquisa bibliográfica de
autores diversos, para a necessária fundamentação teórica, bem como melhor compreensão e aprofundamento
do tema. O fonoaudiólogo deverá se inserir no contexto escolar como um parceiro no sentido de compreender as
diferentes práticas que levam a um melhor desenvolvimento da linguagem e, conseqüentemente, acarretam 
melhor desempenho escolar. O aluno, antes tido como doente, pode ser compreendido e descoberto. Sem
querer transformar radicalmente o que já existe ou construir tudo de novo, o fonoaudiólogo pode contribuir para 
“re-olhar” as mesmas situações e “ressignificar” o contexto e as relações em que a linguagem se manifesta e se
constitui. Nessa perspectiva, o trabalho em conjunto do fonoaudiólogo com o professor pode modificar a visão
clínica que inicialmente foi estabelecida em relação às dificuldades de aprendizagem da línguagem (oral e
escrita) e dar também um novo significado ao profissional fonoaudiólogo.  
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A ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO ORAL DE UMA CRIANÇA SUBMETIDA A TRATAMENTO 

FONOAUDIOLÓGICO E EQUOTERÁPICO 
  LAZARETTI, AMANDA CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUSTOSA, SANDRA SILVA (Professor - UNOESTE)

A equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como principal instrumento para a reabilitação em
saúde e educação, utilizando-se de técnicas de equitação para reeducar ou atenuar os danos sensoriais,
motores, cognitivos e comportamentais de seus praticantes. A capacidade de adquirir linguagem é especifica do
ser humano. É por meio dela que ele amplia suas noções de tempo e espaço e desenvolve suas capacidades de
raciocínio, sendo capaz de planejar suas ações e avaliá-las depois de realizadas. Uma alteração do 
desenvolvimento da linguagem pode ser representada por um retardo ou um distúrbio. O retardo é caracterizado 
por um atraso generalizado na aquisição ou expressão de todos os componentes da linguagem que, ao se
desenvolverem, acompanham a mesma seqüência do desenvolvimento normal. No entanto, no distúrbio ocorre o
desvio do desenvolvimento, em que a criança apresenta assincronia na aquisição dos componentes da
linguagem ou déficits específicos em um aspecto lingüístico e/ou união de componentes com desenvolvimento
normal e com atraso na aquisição. Na Equoterapia, além das atividades dirigidas ao desenvolvimento motor 
global, a linguagem também é trabalhada, os terapeutas atuam como interlocutores e os praticantes são
expostos a um ambiente rico em estímulos, desenvolvendo a percepção e gerando vontade de compartilhar o
que vê, ouve e sente. Assim, amplia-se o mundo de conhecimento da criança, já que é possível que ela explore
o cavalo sempre de formas diferentes e fazendo correlações com seu próprio corpo e com sua vida. A presente
pesquisa tem como objetivo verificar a eficácia do tratamento equoterápico, bem como verificar a evolução do 
repertório verbal e a interação de um sujeito com idade de 4,5 anos de idade, sexo feminino e diagnóstico
fonoaudiológico de retardo de aquisição de linguagem, com o animal e o grupo envolvido no tratamento. A
paciente será inicialmente avaliada utilizando-se para tanto o protocolo de Avaliação para o Desenvolvimento de
Linguagem (ADL) proposto por Menezes (2003), onde será verificada a linguagem receptiva e expressiva da
paciente. Após um período de 4 meses em tratamento equoterápico, a participante será submetida novamente a
uma avaliação clínica na área de linguagem afim de verificar avanços e retrocessos nos aspectos da linguagem.
Os dados serão analisados qualitativamente a partir da comparação das avaliações pré é pós-intervenção 
equoterápica.  
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A EFICÁCIA DA TERAPIA PARA GAGUEIRA UTILIZANDO O MÉTODO DAF/FAF (DELAYED 

AUDITORY FEEDBACK/ FREQUENCY ALTERED FEEDBACK) 
  HIEDA, CAMILLE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LUSTOSA, SANDRA SILVA (Professor - UNOESTE)

A gagueira é caracterizada por repetições ou prolongamentos frequentes de sons, de sílabas ou de palavras, por
hesitações ou pausas que perturbam a fluência verbal. Além disso, o sujeito pode apresentar a inclusão de sons
atípicos ou palavras que não fazem parte da fala, manutenção anormal de uma postura tanto facial, labial,
mento, fronte, fechamentos dos olhos ou desviar os olhos do interlocutor. Diferentes estudos mostram que a 
gagueira pode ter como fatores de risco, a história familiar, o estresse, os sustos, os medos, algumas questões
emocionais e até mesmo o aparecimento de alguma doença ou sequela. Não que estes fatores sempre causem 
a gagueira, mas podem contribuir indiretamente para o seu aparecimento. Até o momento, não existe tratamento
que realmente cure a gagueira, fazendo com que ela desapareça por completo, mesmo assim a ajuda precoce
de um profissional pode proporcionar resultados significantes, fazendo com que o sujeito produza uma fala mais
harmoniosa. O presente estudo tem como objetivo verificar a Eficácia das estratégias da Realimentação Auditiva
Atrasada (DAF) juntamente com a Realimentação com Frequência Alterada (FAF) no tratamento de indivíduos 
com alteração da fluência e busca ainda analisar o número de eventos gaguejados, velocidade de fala e sua
naturalidade, comparando os efeitos entre a leitura em voz alta e a fala espontânea. Para a realização desta
pesquisa será utilizado como ferramenta o software “Mais Fluência” desenvolvido por Henrique Confessor
(2009), que se encontra no site da Associação Brasileira de Gagueira. Após a coleta, os dados serão analisados
qualiquantitativamente utilizando-se valores absolutos e relativos.  
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ACHADOS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS EM CRIANÇAS PORTADORAS DE 

FISSURAS LABIOPALATAIS 
  MACEDO, VALÉRIA MOREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALCARAS, PATRICIA ARRUDA DE SOUZA (Professor - UNOESTE)

A fissura labiopalatal é uma anormalidade genética que ocorre pela falta da fusão entre os ossos maxilares,
ocorridas nas primeiras semanas de gestação. Dentre as diversas manifestações clínicas, crianças com fissura
labiopalatal podem apresentar alterações auditivas pelas alterações de orelha média, influenciando
negativamente em seu processo de comunicação. Uma das formas de avaliar a função do sistema auditivo é a 
pesquisa das Emissões Otoacústicas Evocadas, que permite obter informações sobre o funcionamento das
células ciliadas externas da cóclea pela integridade da orelha média. O presente estudo de campo terá por
objetivo analisar o nível de resposta das Emissões Otoacústicas Evocadas em crianças com fissuras
labiopalatais, atendidas em uma associação de apoio ao fissurado, localizada em uma cidade do interior do
estado de São Paulo, e correlacioná-lo com os achados imitanciométricos, levando em consideração o gênero e 
as orelhas (direita e esquerda). O local da pesquisa consistirá no ambulatório de Audiologia Clínica, vinculado a
uma Instituição de Ensino Superior (IES). Após esclarecimentos e anuência do sujeito, mediante assinatura no 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os procedimentos a serem realizados dar-se-ão pela 
entrevista inicial, inspeção do meato acústico externo, pesquisa do volume equivalente da orelha média e do
reflexo estapediano, e registro das Emissões Otoacústicas Evocadas por Estímulos Transitórios e Produto de
Distorção. Após a coleta, os dados serão tratados estatisticamente e apresentados graficamente em valores
absolutos e relativos.  
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ANÁLISE DA AUDIÇÃO PERIFÉRICA EM TRABALHADORES DE SALÕES DE BELEZA. 

  LOPES, NATALIA FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CORAZZA, MARIA CRISTINA ALVES (Professor - UNOESTE)

O ruído encontra-se totalmente incorporado na rotina diária, tornando-se, no entanto, perigoso quando presente 
no ambiente de trabalho, tanto em função dos níveis de intensidade como pelo tempo de exposição. Quando
esse ruído é intenso e a exposição a ele é continuada ocorrem alterações estruturais na orelha interna, que
determinam a ocorrência da Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). A PAIR configura-se como uma perda 
auditiva do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível, progressiva e dependente do tempo de 
exposição ao ruído. Existem, no Brasil, Normas Regulamentadoras (NR) que estabelecem o tempo de atividade
laboral permitido por dia, em horas, de acordo com o nível de intensidade de ruído a que o trabalhador encontra-
se exposto. O ruído ocupacional, entretanto, não é só prejudicial à audição, podendo causar problemas
cardiovasculares e digestivos além do aumento do cansaço e elevação da falta de atenção durante as
atividades. O presente estudo tem como objetivo verificar a presença de queixas relacionadas ao sistema 
auditivo, bem como verificar a existência ou não de alterações auditivas relacionadas com o ruído ocupacional
em profissionais de salão de beleza em um município no interior do Estado de São Paulo. A partir das
informações coletadas pretende-se fornecer conhecimento sobre cuidados com a audição, promovendo melhor
qualidade auditiva na vida profissional e social. O estudo será realizado em cinco salões de beleza. A amostra
será constituída por 30 sujeitos, funcionários dos salões de beleza, que desejarem participar da pesquisa. Para a
composição dos dados a serem coletados foram estabelecidos os seguintes procedimentos não invasivos:
anamnese ocupacional, audiometria tonal liminar nas freqüências de 250Hz a 8KHz, audiometria vocal e 
imitanciometria. Para análise estatística, serão utilizados testes não paramétricos de comparação entre as
variáveis de mesma natureza, as orelhas de um mesmo sujeito (Teste de Wilcoxon), e posteriormente entre os
sujeitos. A seguir, será realizada análise de relação entre as variáveis consideradas distintas, como sexo, idade,
tempo de trabalho na empresa e horas de serviço realizadas por dia , mediante aplicação do Teste de Mann-
Whitney.  
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE ATENUAÇÃO AUDITIVA DE PROTETORES AURICULARES DE 

INSERÇÃO EM OUVINTES ADULTOS SEM QUEIXAS AUDITIVAS. 
  ANDRÉA, LIDIANI MAIARA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CORAZZA, MARIA CRISTINA ALVES (Professor - UNOESTE)

A PAIR, Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, é a diminuição progressiva da audição relacionada à exposição do
sistema auditivo a níveis de pressão sonora elevados e que ocorre, normalmente, em ambientes de trabalho. A 
alteração auditiva é irreversível e pode vir acompanhada de outras manifestações como zumbido, vertigem,
aumento de pressão arterial, alterações do sono, entre outras. As alterações auditivas caracteristicamente
observadas nas perdas ocasionadas pelo ruído localizam-se nas freqüências agudas, que são responsáveis pela 
inteligibilidade de fala. A PAIR pode afetar o indivíduo como um todo podendo haver danos no comportamento
individual, social e psicológico, com distúrbios da auto-estima, insegurança, ansiedade, estresse, depressão,
alterações do sono, isolamento, dificuldade de comunicação. As ocorrências afetam o desempenho do sujeito
tento no ambiente de trabalho como na vida pessoal. A PAIR relacionada ao trabalho pode ser prevenida com o 
uso adequado e constante de protetores auditivos individuais. O objetivo do presente estudo é pesquisar os
valores de atenuação auditiva de protetores auriculares de inserção, confeccionados em espuma de vedação,
usualmente comercializado no Brasil, mediante medição de limiares auditivos de adultos jovens, sem queixas
auditivas, a fim de se verificar a eficácia dos equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório em
ambientes ruidosos. O estudo em questão fará parte de um projeto de pesquisa interdisciplinar, realizado com 
maior amplitude, que pretende propor a fabricação de protetores com diferentes materiais. A população
consistirá de 40 indivíduos, 20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, sem queixa auditiva, com idade entre
18 e 30 anos, hígidos, que deverão responder a questionário e serão submetidos à avaliação dos limiares tonais,
de 250 Hz à 8KHz, por via aérea, além de pesquisa dos limiares vocais auditivos bilaterais, com e sem protetor
auricular, individual. Haverá comparação dos resultados obtidos mediante uso de testes não paramétricos.  
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CORRELAÇÃO ENTRE PERDAS AUDITIVAS BILATERAIS ASSIMÉTRICAS OU UNILATERAIS E 

ASSIMETRIA DE FACE COM POSSÍVEIS ALTERAÇÕES POSTURAIS DE CABEÇA E PESCOÇO EM 
SUJEITOS ADULTOS 

  ALVES, ROSELAINE PALHARES (Professor - UNOESTE)
NAMPO, ROSANA LURY HIGA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

JUDAI, MEIRE APARECIDA (Professor - UNOESTE)

As definições de deficiência auditiva variam de modo amplo na literatura e dependem, em grande extensão, das
suposições teóricas sobre a natureza das perdas auditivas. A etiologia da perda auditiva pode ser pré, peri ou
pós natal. Pessoas com perdas auditivas unilaterais ou bilaterais assimétricas apresentam o hábito de se
aproximar da fonte sonora com a orelha normal ou melhor. Seria pertinente inferir que esse ato motor realizado
repetidamente durante anos, poderia influenciar significativamente na simetria facial e/ou postural de cabeça e
pescoço desses indivíduos? Com relação à anatomia facial, ainda não foi descrita uma face que tivesse um
perfeito equilíbrio anatômico e geométrico, embora geralmente exista um equilíbrio funcional. Este trabalho tem 
como objetivo verificar a existência ou não de relação entre perdas auditivas, bilaterais assimétricas ou
unilaterais, com assimetria significativa da face associada ou não com alterações posturais de cabeça e pescoço
em sujeitos adultos. Os dados estão sendo coletados, avaliando-se 30 sujeitos com alterações auditivas e 30 
sujeitos sem alterações auditivas. Após o término de coleta de dados, será realizado um tratamento estatístico
para conclusão de monografia e futura publicação de trabalho. Para as avaliações, estão sendo utilizados os
seguintes instrumentos: paquímetro, para medir os terços da face, e um software, que mede ângulos e
distâncias de alguns pontos da cabeça e do pescoço por intermédio de imagens fotográficas.Esperamos 
encontrar um maior ângulo e distância no lado comprometido.  
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ESTUDO DA INTELIGIBILIDADE DA FALA DE PROFESSORES NA PRESENÇA DE RUÍDO 

COMPETITIVO EM AMBIENTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO. 
  YIDA, CRISTINA SANTANA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CORAZZA, MARIA CRISTINA ALVES (Professor - UNOESTE)

O processo de transmissão e compreensão da informação dentro de uma sala de aula pode sofrer interferências 
quando há presença de ruído dificultando a inteligibilidade de fala, prejudicando a comunicação entre professor e
aluno e por conseqüência o processo de aprendizagem. O ruído pode ser definido como qualquer som
indesejável, considerando-se tanto o nível de intensidade quanto a freqüência sonora. O presente estudo será
realizado a fim de se verificar e analisar o nível de ruído presente nas salas de aula de uma universidade do
interior de São Paulo, bem como colher informações da percepção dos alunos sobre a aprendizagem e
aproveitamento escolar nas referidas salas de aulas. Para tal, será realizada medição sonora das salas de aula
para análise precisa do nível de intensidade do ruído presente durante as atividades de aprendizagem. A 
medição será feita com decibelímetro devidamente calibrado. Os estudantes avaliados deverão responder a um
questionário que será aplicado com o intuito de se obter informações sobre a qualidade da comunicação
professor aluno em termos de inteligibilidade de fala na presença de ruído rotineiro. Após, as informações serão
analisadas em porcentagem de ocorrência, além de discutidas qualitativamente. Os resultados serão
comparados com a literatura pertinente compilada.  
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ESTUDO DO ZUMBIDO E SUA REPERCUSSÃO NA VIDA DIÁRIA DE TRABALHADORES EXPOSTOS 

AO RUÍDO OCUPACIONAL 
  SATURNO, RENATA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALCARAS, PATRICIA ARRUDA DE SOUZA (Professor - UNOESTE)
JUDAI, MEIRE APARECIDA (Professor - UNOESTE)

Estudos retrospectivos mostram que a incidência de zumbido na população brasileira é bastante significativa
(17%). A exposição a elevados níveis de pressão sonora tem sido considerada um dos principais fatores no
aparecimento do zumbido, bem como a exposição a agentes químicos, drogas, álcool, cafeína e outros. Por ser
considerado um sintoma e não uma doença, o zumbido pode estar relacionado a diversas doenças que 
comprometem a saúde e o bem estar do indivíduo gerador, interferindo na qualidade do sono, nas atividades
diárias, profissionais e sociais, além de prejudicar a concentração e o estado emocional. Por esse motivo,
pesquisar as características do zumbido e verificar a sua repercussão na vida diária dos trabalhadores expostos
ao ruído com tal manifestação torna-se viável para a comunidade científica, uma vez que essa sensação ilusória
é considerada o terceiro pior sintoma presente na vida do indivíduo, perdendo apenas para dor e tontura intensa 
e incurável. O presente estudo de campo terá por objetivo investigar a repercussão que o zumbido traz na vida
de trabalhadores expostos a altos níveis de pressão sonora, dividindo-os em dois grupos: G1, composto por 
trabalhadores com zumbido e sem perda auditiva e; G2, constituído por trabalhadores com zumbido e com perda
auditiva. Além disso, serão investigadas as principais características clínicas, tais como o tempo de instalação,
localização, tipo, intensidade e frequência de percepção. A amostra será composta por 30 indivíduos, de ambos
os gêneros, atendidos em um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, localizado no interior 
do estado de São Paulo, e que apresentaram queixa de zumbido na avaliação audiológica básica. Os 
instrumentos de avaliação a serem utilizados aos indivíduos da pesquisa constituirão em dois questionários,
aplicados de forma direta e em conjunto fechado. O primeiro questionário terá o propósito de coletar dados
sobre a caracterização do zumbido. Já o segundo, contendo 25 questões de múltipla escolha, terá o intuito de
verificar a repercussão do zumbido na vida diária desses trabalhadores. Após a coleta, os dados obtidos serão
armazenados e analisados estatisticamente de forma descritiva e representados em valores absolutos e
relativos.  
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INCIDÊNCIA DE PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO EM TRABALHADORES DE UM LATICÍNIO 

  ROSA, MICHELLE CAMARGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALCARAS, PATRICIA ARRUDA DE SOUZA (Professor - UNOESTE)

Estudos mostram que a exposição contínua ao ruído intenso pode lesionar o sistema auditivo dos trabalhadores 
e causar perda auditiva. A Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é o agravo mais frequente à saúde do
trabalhador, ocupando o segundo lugar no ranking das perdas auditivas. Investigar a incidência da PAIR reforça
a importância da notificação sobre a sua epidemiologia, além de favorecer os programas de promoção à saúde
do trabalhador. O objetivo do presente estudo, de caráter retrospectivo e descritivo, será investigar a incidência
de Perda Auditiva Induzida por Ruído em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional, alocados em um laticínio 
localizado no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, com intuito de promover à saúde auditiva,
serão realizadas ações educativas junto aos trabalhadores para que compreendam a dimensão do problema e
as formas de evitar o aparecimento da PAIR. Serão analisadas as audiometrias periódicas de 100 funcionários
alocados neste laticínio, realizadas no ano de 2010. Os dados a serem analisados nas audiometrias irão traçar o
perfil audiológico dos sujeitos quanto ao tipo, o grau e a configuração. Será levado em consideração às
seguintes variáveis: faixa etária, gênero, tempo de atividade ocupacional, turno de trabalho (manhã e tarde),
setor de atividade profissional e uso de equipamentos de proteção individual. Após a coleta dos dados, os 
trabalhadores expostos ao ruído serão orientados, por meio de palestras, quanto aos riscos, e meios de
prevenção e proteção à saúde. Os dados coletados nas audiometrias periódicas serão analisados
estatisticamente de forma quantitativa descritiva pela correlação e dependência das variáveis citadas acima. O
teste Qui-quadrado, não paramétrico, será aplicado para verificar a freqüência de acontecimento dos achados
audiológicos nessa população, cujo nível de significância será de 5% (p <= 0,05).  
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PERFIL AUDIOLÓGICO DE CRIANÇAS COM DESVIO FONOLÓGICO ATENDIDAS EM UMA CLÍNICA-

ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
  KANEZIRO, LEILA HARUMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALCARAS, PATRICIA ARRUDA DE SOUZA (Professor - UNOESTE)
LUSTOSA, SANDRA SILVA (Professor - UNOESTE)

A audição exerce fundamental importância no desenvolvimento global da criança, uma vez que representa a 
principal fonte para a aquisição das habilidades de fala e linguagem. À medida que a criança discrimina,
reconhece e memoriza auditivamente os sons da fala vai ocorrendo a sua consciência devido à manipulação
consciente de sua produção. Lesões no sistema auditivo, mesmo que temporárias, podem levar a criança à
privação sensorial, acarretando negativamente nas funções cognitivas e linguísticas, dentre elas o desvio
fonológico. Investigar o perfil audiológico de crianças com desvio fonológico permite compreender melhor os 
fatores causais, visto que a integridade do sistema auditivo é fundamental para o seu desenvolvimento
lingüístico. O presente estudo terá por objetivo analisar o perfil audiológico de crianças com desvio fonológico
atendidas em uma Clínica-Escola de Fonoaudiologia localizada no interior do estado de São Paulo, levando em
consideração a idade, o gênero e as queixas auditivas, além de caracterizar o traçado audiológico segundo o
tipo, o grau, a configuração e a lateralidade (direita e esquerda). A casuística será composta pelas crianças com
diagnóstico fonoaudiológico de Desvio Fonológico, entre a faixa etária de cinco a dezoito anos e de ambos os
gêneros, sendo estas selecionadas mediante análise dos prontuários, contidas em uma Clínica-Escola de 
Fonoaudiologia. Os procedimentos dar-se-ão pelos seguintes passos: entrevista audiológica, inspeção do canal
auditivo externo e avaliação audiológica básica. Após a coleta, as variáveis qualitativas (gênero e queixas
auditivas) serão estimadas por meio de porcentagem de ocorrência de suas categorias. Já as variáveis
quantitativas descritivas (idade e traçado audiológico) serão tratadas estatisticamente pelo teste Qui-quadrado, 
com nível de significância de 5% (p ≤ 0,05).  
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Por ser bastante significativa a deficiência auditiva na população neonatal em relação às demais doenças, 
estudos retrospectivos mostram que a detecção precoce, seguida de intervenção médica e fonoaudiológica
favorecem no global da criança, pois ajuda a reduzir os males provocados pela privação sensorial. Sendo assim,
a pesquisa das Emissões Otoacústicas como forma de detecção precoce, faz-se necessária, pois este método 
simples, rápido e não invasivo analisa a ação das células localizadas na orelha interna, as quais são
responsáveis pela amplificação da energia sonora. A presente pesquisa epidemiológica, retrospectiva, terá por
objetivo verificar a incidência de neonatos nascidos em um hospital regional localizado no interior do estado de
São Paulo que foram submetidos, no ano de 2010, à Triagem Auditiva Neonatal, por intermédio das Emissões 
Otoacústicas Evocadas. Além disso, objetivará analisar o índice de passa-falha das Emissões Otoacústicas 
Evocadas de 300 neonatos, levando em consideração o gênero, as orelhas direita e esquerda, e os grupos de
baixo e alto risco para a surdez. O local a ser explorado compreenderá um hospital regional localizado no interior
do estado de São Paulo, cujo atendimento é voltado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A coleta dos dados será
realizada pela análise dos prontuários dos neonatos nascidos no ano de 2010, verificando os seguintes critérios: 
incidência total de neonatos triados pelas Emissões Otoacústicas Evocadas; incidência de passa-falha no 
primeiro teste e no re-teste; e conduta fonoaudiológica. Após a coleta, os dados serão analisados 
estatisticamente de forma descritiva e, representados graficamente em valores absolutos e relativos.  
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