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Introdução: A deficiência auditiva (DA) infantil é um problema silencioso e que traz consequências no desenvolvimento global da 
criança, principalmente na aquisição de linguagem. O momento adequado para a detecção da DA infantil é até o terceiro mês de vida 
e a intervenção deve ocorrer até o sexto mês, período este considerado crítico, pois assim garante-se a exposição sonora adequada 
no período em que ocorre a maturação do sistema auditivo, determinante para a aquisição da linguagem e fala. Objetivo: Verificar na 
literatura científica estudos que realizaram levantamento da ocorrência da DA infantil no Brasil. Metodologia: Este estudo é uma 
revisão sistemática, sendo que o levantamento bibliográfico foi conduzido nas seguintes bases de dados eletrônicas: Medline, 
Pubmed, Web of Science, Lilacs e Scielo. Para a escolha dos descritores, utilizou-se o vocabulário estruturado e trilíngue – 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e elaborou-se uma estratégia de busca com nove descritos, entre eles: prevalência, perda 
auditiva, deficiência auditiva e Brasil. Resultados: Foram encontrados 17 artigos científicos relacionados à ocorrência da DA infantil; 
com data de publicação entre 2001 e 2010. As regiões do Brasil onde foram realizadas as investigações foram: Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Alagoas. Em relação ao tamanho amostral dos estudos, 
variaram entre 94 e 11466 sujeitos; sendo que a faixa etária dos sujeitos variou entre zero e 18 anos. Dos 17 estudos, 11 
apresentaram a relação entre DA infantil e indicadores de risco para DA infantil. Quanto ao tipo de estudo, encontrou-se onze estudos 
transversais e seis estudos retrospectivos. Quanto aos procedimentos utilizados para o diagnóstico da DA, evidenciou-se que os 
estudos não tiveram uma uniformidade na escolha dos procedimentos de diagnóstico, pois dois estudos adotaram o registro e análise 
das emissões otoacústicas (EOA), audiometria comportamental, Imitânciometria e pesquisa do potencial evocado auditivo de tronco 
encefálico (PEATE), três realizaram apenas a otoscopia e triagem auditiva, um triagem auditiva neonatal (TAN) e audiometria tonal 
convencional, um EOAT e reflexo cocleopalpebral e Imitanciometria, três EOAT, um otoscopia, registro e análise das emissões 
otoacústicas produto de distorção (EOPD) e PEATE, um otoscopia, audiometria e imitanciometra, um EOAT, PEATE, e o registro do 
potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE), um PEATE e um EOAT, Reflexo cocleopalpebral, PEATE.  A ocorrência geral 
da DA infantil encontrada mínima e máxima foi de 0,2:100 e 42,5:100, respectivamente. A ocorrência de 42,5 crianças com DA a cada 
100 foi observado em um estudo que investigou a DA infantil em crianças com câncer que fazem tratamento quimioterápico. 
Conclusão: Nos 17 artigos encontrados verificou-se que os estudos se limitaram a algumas regiões do Brasil e utilizaram diferentes 
avaliações para o diagnóstico da DA infantil, bem como que as prevalências encontradas encontram-se em uma faixa numérica muito 
ampla, o que se deve principalmente ao número de sujeitos envolvidos na pesquisa e existência ou não de sujeitos com indicadores 
de risco para a deficiência auditiva participantes da pesquisa. 
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Introdução: O diagnóstico e a intervenção precoces na surdez são de fundamental importância no desenvolvimento infantil. A perda 
auditiva é mais prevalente que outros distúrbios encontrados ao nascimento. Atualmente em todas as áreas é dado grande enfoque 
na prevenção. Efeitos da privação sensorial auditiva refletem-se no desenvolvimento global da criança, comprometendo de forma 
mais acentuada as esferas educacional, emocional, social e, sobretudo, de linguagem. O desenvolvimento da linguagem depende do 
funcionamento normal dos processos auditivos, tanto periférico como central, para receber e transmitir, perceber, relembrar os sons e 
integrar as experiências sonoras, o que permite a comunicação e interação social. Alterações na condução do som, como a rolha de 
cerume, podem ocasionar dificuldades na aprendizagem Objetivo: Identificar a presença de rolha de cerume em crianças de 08 a 12 
anos com queixas de dificuldades de aprendizagem. Metodologia: Foram realizadas anamneses e meatoscopias em 53 crianças, de 
ambos os sexos, na faixa etária referida, no período de março/novembro de 2012. Resultados: Foram avaliados 53 escolares de 8 a 
12 anos de idade, sendo 18 (33,36%) do gênero masculino e 35 (66,64%) do gênero feminino. O exame meatoscópico foi realizado 
em 106 orelhas, das quais 17(18.6%) apresentavam rolha de cerume impactada, havendo necessidade avaliação otorrinolaringológica 
para posterior avaliação auditiva. Não houve diferença significante entre os gêneros (p > 0,05) para a prevalência de rolha de cerume. 
Conclusão: A prevalência de crianças com rolha de cerume foi de 18,6% Este estudo vem a comprovar a necessidade da 
implantação de programas de prevenção e diagnóstico precoce para prevenir e detectar alterações auditivas que possam vir a 
interferir no desenvolvimento da criança como um todo para desenvolver-se adequadamente. 
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 Introdução: O processo terapêutico bilíngue contribui para que, por meio do uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a criança 
surda possa adquirir base linguística para o desenvolvimento da sua comunicação. Além disso, viabiliza desenvolver e aprimorar a 
língua escrita, a língua oral, a leitura orofacial e as habilidades auditivas. Objetivo: Descrever a evolução terapêutica de uma criança 
com agenesia de nervos cocleares indicando as contribuições de uma abordagem bilíngue. Método: Indivíduo do sexo masculino, 
com perda auditiva bilateral neurossensorial de grau profundo, tem sete anos de idade, é usuário de Libras e de AASI bilateralmente, 
matriculado em uma escola bilíngue (Libras/Português), com diagnóstico otorrinolaringológico de agenesia de nervos cocleares aos 
2,6 anos de idade confirmado por meio de ressonâncias magnéticas. A criança foi atendida ao longo do ano de 2012 em uma clínica-
escola de Fonoaudiologia na cidade de São Paulo, por um estagiário do quarto ano sob supervisão docente, em uma abordagem 
terapêutica bilíngue. O processo terapêutico, compreendendo 25 sessões, foi composto por anamnese, avaliação inicial, terapia e 
avaliação final. Resultados: Em abril de 2012, na avaliação inicial, verificamos que a criança se encontrava no estágio de primeiras 
combinações na Libras e no estágio pré-linguístico da língua oral, evidenciando atraso em ambas as línguas. Apresentava baixa 
intenção comunicativa, baixa capacidade de articulação de fonemas e não fazia uso de palavras. Auditivamente a criança não 
apresentava nenhuma reação ao som. A terapia bilíngue privilegiou a relação dialógica, a linguagem contextualizada, tendo como 
base linguística a Libras que ofereceu suporte à língua oral e foi o canal para compreensão de todas as atividades propostas. Em 
novembro de 2012, na avaliação final, foi possível constatar que a criança se encontrava no estágio de múltiplas combinações na 
Libras, tendo alcançado padrão de normalidade para a idade nesta língua segundo o Instrumento para Avaliação da Língua de Sinais 
(IALS) e no estágio de primeiras palavras na língua oral. Melhorou a intenção comunicativa, melhorou e aumentou a capacidade de 
articulação dos fonemas e passou a utilizar algumas palavras isoladas de forma sistemática. Quanto ao desenvolvimento da língua 
oral, vale ressaltar que, de acordo com o diagnóstico de agenesia de nervos cocleares, a princípio a criança não seria capaz de 
detectar nenhum tipo de estímulo sonoro, porém verificamos que com a utilização da amplificação e contextualização sonora a 
criança foi capaz de detectar alguns sons ambientais em forte intensidade. A hipótese para a presença desta habilidade é a 
contribuição do nervo vestibular. Em animais, a mácula sacular apresenta fibras nervosas capazes de oferecer resposta ao estímulo 
sonoro. Além disso, por meio de pistas táteis cinestésicas, a criança é capaz de reproduzir fonemas da língua oral com um bom grau 
de inteligibilidade. Conclusão: A terapia fonoaudiológica com abordagem bilíngue demonstrou contribuições para este paciente, pois 
possibilitou a adequação do padrão de normalidade na Libras, melhora na língua oral, da intenção comunicativa e da articulação de 
fonemas, além de melhorar a detecção sonora por meio da contextualização de estímulos. 
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Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de 
idosos. O envelhecimento provoca alterações fisiológicas progressivas e dinâmicas gerando maior vulnerabilidade ao indivíduo e 
maior incidência de processos patológicos. O aumento da idade está diretamente relacionado à presença de sintomas 
otoneurológicos. O envelhecimento provoca alterações fisiológicas tanto na cóclea, órgão responsável pela audição, quanto no 
sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio, visto que ambos estão localizados no osso temporal, mais especificamente no 
labirinto. A perda auditiva, também conhecida como presbiacusia, é uma das queixas mais frequentes entre os idosos, e muitas vezes 
está associada ao processo de envelhecimento e desempenho funcional. Esta patologia pode levar a uma série de dificuldades na 
comunicação e na compreensão dos idosos, que têm consequências em seu ambiente social e familiar. Objetivos: Descrever os 
achados audiológicos dos pacientes idosos submetidos à Reabilitação Vestibular. Métodos: A amostra foi composta por 39 idosos 
atendidos a partir de março de 2011 no Projeto de Extensão Reabilitação Vestibular em Idosos no Ambulatório de Fonoaudiologia do 
Hospital São Geraldo e no Instituto Jenny Faria/HC-UFMG. Nas primeiras consultas os pacientes foram submetidos à inspeção do 
meato acústico externo para descartar presença ou excesso de cerume. Em seguida foi realizada a audiometria tonal liminar e 
logoaudiometria em cabine acusticamente tratada com o equipamento Interacoustics AVS-500. A classificação das perdas auditivas 
 obedeceu os critérios propostos por Davis e Silverman (1970). Os dados coletados foram incluídos no banco de dados, estruturado a 
partir do programa Excel. Foram realizadas análises descritivas dos dados.Resultados: A média de idade foi de 77,46 anos (de 60 a 
93), sendo que 17,9% (n=7) apresentaram audição normal e 82,1% (n=32) apresentaram perdas auditivas. Desses, 15,62% (n=5) 
apresentaram perda auditiva unilateral do tipo neurossensorial leve e 3,12% (n=1) apresentou perda auditiva unilateral do tipo 
neurossensorial profundo. Em 18,75% (n=6) foi encontrada perda auditiva neurossensorial leve bilateralmente, 34,37% (n=11) 
apresentaram perda auditiva neurossensorial moderada bilateralmente. 3,12% (n=1) apresentavam perda auditiva mista moderada 
bilateralmente 18,75% (n=6) apresentavam perdas auditivas de tipo e grau diferente em cada orelha, sendo que 6,25% (n= 2) 
indivíduos apresentavam anacusia em uma das orelhas. As perdas auditivas neurossensoriais leve e moderada apresentaram curva 
audiométrica de configuração descendente. Conclusão:Em indivíduos acima de 60 anos a perda auditiva neurossensorial moderada 
bilateral é frequente, sendo a que melhor representa o tipo da perda auditiva apresentada por idosos atendidos no programa de 
Reabilitação Vestibular do Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital São Geraldo e Instituto Jenny Faria/HC-UFMG.  
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Introdução: A malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários parasitas do gênero Plasmodium, 
transmitidos pela picada do mosquito Anopheles e é de grande ocorrência no período gestacional em mulheres dos estados de 
Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Acre e Amazonas. A malária na gestação pode ter consequências como: imunodepressão, 
anemia, abortos, infecções urinárias, partos prematuros, entre outros. Os medicamentos utilizados para o tratamento da malária são 
conhecidos pela sua ototoxicidade, porém o comprometimento auditivo que pode ser causado por estes é raramente investigado. 
Objetivo: Analisar a prevalência de perda auditiva em recém-nascidos cujas mães fizeram uso de medicamentos antimaláricos na 
gestação. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo do qual participaram 66 recém-nascidos que fazem 
parte do Programa de Triagem Auditiva Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e da Maternidade Municipal Mãe Esperança 
(Porto Velho-RO). Todos os recém-nascidos foram triados com Emissões Otoacústicas Transiente e Potencial Evocado Auditivo de 
Tronco Encefálico. Os que não passaram na primeira triagem foram retestados após 15 dias. Os que continuaram falhando no reteste 
foram encaminhados para avaliação diagnóstica. Além disso, foi aplicado um roteiro de estudo direcionado a mães que tiveram 
malária durante o período gestacional com intuito de obter dados referentes ao tipo de infecção, ao medicamento utilizado no 
tratamento, ao período gestacional em que a doença foi contraída, a presença de indicador de risco para a audição, além de ser 
preenchido no mesmo os resultados obtidos na triagem auditiva e na etapa de diagnóstico. Os achados da avaliação eletrofisiológica 
da audição e do questionário foram submetidos aos testes estatísticos: igualdade de duas proporções, teste Qui-quadrado e Analysis 
of Variance (ANOVA), todos com nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: A infecção por malária vivax ocorreu em 57 
(86,4%) puérperas, sendo que as 66 iniciaram algum tipo de tratamento contra o plasmódium, durante a gestação. No entanto, a 
maioria (n=45; 68,2%) estatisticamente significativa não interrompeu o tratamento no período gestacional (p<0,001). Não houve 
diferença estatística entre o período gestacional em que as mães contraíram a malária, ou seja, 22 (33,3%) contraíram no primeiro 
trimestre, 25 (37,9%) contraíram no segundo trimestre e 24 (36,4%) contraíram no terceiro trimestre gestacional. Quanto aos 
antimaláricos ingeridos na gestação, a cloroquina foi utilizada por 57 (86,4%) mães, número estatisticamente significativo (p<0,001). 
Na triagem auditiva neonatal por meio das emissões otoacústicas, 62 (93,9%) passaram e quatro (6,1%) falharam. A avaliação por 
meio do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico não foi realizada em todos os recém-nascidos, devido evasão, e dentre os 
que realizaram 50 (87,7%) passaram e sete (12,3%) falharam. Dos recém-nascidos encaminhados para diagnóstico, 2 (3%) 
apresentaram resultados alterados, sendo que um (50%) apresentou perda auditiva do tipo neurossensorial, de grau profundo 
unilateral e outro (50%) apresentou perda auditiva do tipo condutiva de grau leve bilateral. Conclusão: A prevalência de deficiência 
auditiva nos recém-nascidos estudados foi de 2:66, porém se forem analisados somente os que fizeram uso de primaquina a 
ocorrência é de 1:3.  
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Introdução: A fissura labiopalatina (FLP) é uma das malformações congênitas mais comuns na raça humana, ocasionada pela falta 
de fusão dos processos faciais embrionários. Nas crianças portadoras de FLP, a alteração mais frequente relacionada a audição é a 
otite média, em decorrência de malformações anatômicas e/ou funcionais da tuba auditiva e região do esfíncter velofaríngeo.  
Objetivo: Analisar os achados audiológicos obtidos em crianças com fissura labiopalatina não-sindrômica. Metodologia: Realizamos 
um estudo retrospectivo, com 105 crianças, de 4 a 10 anos de idade, de ambos os sexos, atendidas e que realizaram avaliação 
audiológica no Centro de Otite Média do Brasil do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Todas as crianças realizaram avaliação 
otorrinolaringológica prévia aos exames de audiometria tonal, audiometria vocal e medidas de imitância acústica. Resultados: Não 
verificamos diferença estatística significante na comparação entre os achados audiológicos e o sexo (p= 0,381), bem como, na 
comparação dos achados com as orelhas (p=0,522). Verificamos que 42,9% apresentaram alteração nos limiares auditivos, ou seja, 
valores superiores a 15dBNA na pesquisa da audiometria tonal. Destas 100% apresentaram perda auditiva do tipo condutiva, 85,7% 
unilateral, 72,1% de grau leve 27,9% de grau moderado. Observamos que nas crianças que evidenciaram alteração nos limiares 
auditivos 63,7% apresentaram curvas timpanométricas tipo B e 29,2% do tipo C e 7,1 do tipo Ad (segundo a classificação de Jerger, 
1970 e 1972). Conclusão: Encontramos alterações auditivas nas avaliações audiológicas em crianças com fissura labiopalatina não-
sindrômica. A alteração mais frequente foi perda auditiva condutiva leve unilateral, o que justifica a avaliação e o acompanhamento 
fonoaudiológico e otorrinolaringológico nestas crianças.  
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INTRODUÇÃO: O ruído constitui-se um dos agentes nocivos à saúde mais difusos nos ambientes de trabalho, acometendo milhares 
de trabalhadores.A maior conseqüência do ruído ocupacional à qualidade de vida dos trabalhadores é a PAIRO (perda auditiva 
induzida por ruído ocupacional), sendo a audiometria um dos meios de monitorar a audição dos trabalhadores expostos a ruído. 
OBJETIVO: Investigar achados audiométricos em trabalhadores de uma Pedreira sem programa de conservação auditiva. 
METODOLOGIA: O estudo foi do tipo observacional, descritivo e transversal,realizado no ambiente da empresa: uma pedreira 
localizada no município de Caucaia do estado do Ceará. O dono da empresa e dos funcionários assinaram um termo de 
consentimento, assegurando-se o sigilo da identidade dos participantes e nome da pedreira. Esta possui um total de 40 funcionários 
expostos a ruído superior a 85 dBNPS. Dentre estes, participaram do estudo 20 trabalhadores, do sexo masculino, com idade entre 
25 a 50 anos (média de 32 anos) e expostos ao ruído ocupacional por mais de oito horas diárias. Efetuou-se uma análise de banco de 
dados de audiometrias no mês de Outubro de 2012, no ambiente da empresa, com cabine acústica e utilização de audiômetro de 
marca Vibrasom, modelo AVS500, devidamente calibrado e otoscópio de marca Heine, para exclusão dos trabalhadores que 
apresentassem obstrução no meato acústico externo. Os trabalhadores estavam, no momento da avaliação, em repouso auditivo de, 
no mínimo, 14 horas, 
 RESULTADO: Com relação à amostra estudada, verificou-se maior número de trabalhadores entre 30 e 42 anos (28,47%), com 
tempo de exposição ao ruído em 1 e 5 anos (37,67%) e tempo de uso de EPI entre 3 a 5 anos (26,68%).A média de tempo de 
exposição ao ruído foi de 7 anos e 5 meses. O percentual dos trabalhadores que referiram não fazer uso de EPI foi de 8,33%.Houve 
maior ocorrência, para as duas orelhas, de perda auditiva sensório-neural (40% para orelha direita e 35% para orelha esquerda). Não 
se pode desconsiderar, também, os participantes que apresentaram rebaixamento aéreo restrito à(s) freqüência (s) de 6.000 e/ou 
8.000Hz (28,88% para orelha direita e 33,33% para orelha esquerda), o que pode ser indício de desencadeamento de Pairo. 
CONCLUSÃO: No presente estudo foi identificada elevada ocorrência de perdas auditivas sugestivamente induzidas por ruído, assim 
como houve diferença entre o tempo médio de exposição a ruído e o tempo médio de uso de EPI. Este trabalho vem contribuir com as 
pesquisas na área da Audiologia Ocupacional na medida em que demonstra as alterações auditivas que acometem os trabalhadores 
expostos a ruído ocupacional, confirmando a importância do desenvolvimento do PCA em empresas que apresentem, em seu 
ambiente de trabalho, níveis de pressão sonora superiores a 85dBNPS. Os resultados obtidos foram apresentados ao dono da 
empresa e mediante o que foi abordado neste estudo, é necessário que os fonoaudiólogos que têm perfil e formação específica para 
trabalhar na saúde auditiva, mostrem a eficácia e efetividade desse trabalho aos representantes legais das empresas, para assim 
abrir portas para inserção da Fonoaudiologia. 
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TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DA MATURAÇÃO NEURAL EM DOIS NEONATOS COM O USO ASSOCIADO DO POTENCIAL 
EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO E DO ESTADO ESTÁVEL  
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INSTITUIÇÃO: CLÍNICA LAVINSKY  

Introdução: Na literatura, atualmente existem muitos trabalhos que relatam achados associados a atrasos na maturação da via 
auditiva. O uso do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) já é amplamente empregado para o estudo da via 
auditiva. O uso do Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE) com frequência de modulação acima de 70Hz se propõe a 
determinar respostas oriundas dos mesmos sítios geradores do PEATE. Objetivo: Avaliar e acompanhar a maturação auditiva, bem 
como determinar as mudanças no limiar auditivo de dois neonatos, com a combinação das técnicas de avaliação - PEATE e 
PEAEE. Metodologia: Os neonatos, um do sexo feminino e um do masculino, foram encaminhados à clínica para diagnóstico 
audiológico após falharem na Triagem Auditiva Neonatal Universal, realizada na maternidade e no re-teste.  Ambos nascidos a termo 
e sem histórico de risco para deficiência auditiva. As avaliações foram realizadas com sono natural. O paciente do sexo feminino 
realizou a primeira avaliação aos três meses de vida e a segunda aos seis. O do sexo masculino realizou respectivamente, aos 
quatro, sete e dez meses de vida. A sequência de avaliação foi proposta pelo médico responsável, após descarte de outras afecções. 
Foram realizados o PEATE com clique na intensidade de 80dB NA e PEAEE com tom modulado com apresentação simultânea em 
ambas orelhas nas frequências de 0,5; 1.0; 2,0 e 4.0KHz. Resultados e conclusões: Na primeira avaliação, ambos neonatos 
apresentaram PEATE com latências absolutas da onda I e latência interpico III-V com valores normais e ondas III e V, e interpico I-III 
e I-V alterados. O PEAEE apresentou achados sugestivos de perda auditiva de grau leve em ambas orelhas. Na segunda avaliação, o 
paciente do sexo feminino já apresentou PEATE e PEAEE dentro da normalidade. O paciente do sexo masculino apresentou melhora 
tanto das latências absolutas e interpicos, como nos limiares do PEAEE que normalizaram também na terceira avaliação. Pode-se 
concluir que nos neonatos avaliados, a maturação neural foi observada no PEATE através da diminuição das latências e no PEAEE 
através da melhora no limiar auditivo encontrado.  
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TÍTULO: ANÁLISE DOS LIMIARES DE AUDIBILIDADE NAS FREQUÊNCIAS DE 10KHZ A 16KHZ EM INDIVÍDUOS DE 18 A 30 
ANOS COM AUDIÇÃO NORMAL.  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER  

CO-AUTOR(ES): MÔNICA CARMINATTI, AMANDA ZANATTA BERTICELLI, MARIELE PERUZZI FELIX, PATRÍCIA CORADINI,  
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Introdução: A audiometria de altas frequências é um exame relevante na identificação precoce de perdas auditivas situadas na base 
do ducto coclear. Esta possibilita a detecção precoce de perdas auditivas, permitindo a investigação de alteração nas altas 
frequências, antes que ocorra acometimento das frequências testadas na audiometria convencional. Objetivo: analisar os limiares de 
audibilidade nas frequências 10kHz, 12kHz, 14kHz e 16kHz, em adultos com limiares de audibilidade até 25dBNA, nas frequências de 
250 a 8000Hz e verificar a ocorrência de eventuais diferenças entre os sexos e as orelhas. Metodologia: Foram avaliados 61 
indivíduos, de 18 a 30 anos com audição normal. Realizamos anamnese, meatoscopia, avaliação audiológica convencional, 
audiometria de altas frequências e imitanciometria. Na análise estatística utilizamos os testes de Mann-Whitney e de Wilcoxon, o nível 
de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. Resultados: dos 61 indivíduos analisados, 40 eram sexo feminino e 21 
do sexo masculino. Verificamos diferença estatisticamente significativa entre os sexos para os limiares da orelha direita em 16kHz, 
apresentando maiores valores no sexo feminino (p<0,05). Para o limiar da orelha esquerda em 16kHz houve uma pequena tendência 
a valores maiores nos limiares do sexo feminino (P= 0.10). Nas comparações das variáveis numéricas entre as orelhas, verificamos 
que não houve diferença significativa de limiares entre as orelhas direita e esquerda para nenhuma das frequências testadas. 
Conclusão: A partir da análise dos resultados obtidos no presente estudo, não verificamos diferença estatística entre as orelhas e os 
gêneros nas frequências testadas, exceto na frequência de 16KHz, na orelha esquerda. 
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TÍTULO: ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES DE PERCEPÇÃO AUDITIVA DE FALA EM RELAÇÃO À ESTRATÉGIA DE 
CODIFICAÇÃO EM USUÁRIOS DE IMPLANTE COCLEAR  

AUTOR(ES): ALINE CRISTINE BAZON  
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A surdez pode ser acometida na fase adulta, ou seja, após o desenvolvimento da linguagem, da função auditiva e das habilidades de 
fala. A deficiência auditiva de grau severo/profundo, quando não tratada, pode causar alteração no comportamento do individuo, bem 
como afetar sua personalidade e relacionamento pessoal. Nesses casos, o implante coclear (IC) tem-se mostrado como um recurso 
promissor para melhorar a percepção auditiva dos sons, especificamente da fala para os sujeitos que não apresentam aproveitamento 
com o aparelho de amplificação sonora individual. A avaliação da função auditiva de usuários de IC tem a finalidade de verificar de 
que modo tais indivíduos processam o sinal acústico, que leva ao reconhecimento e compreensão do som. A transformação dos 
sinais acústicos em estimulação elétrica dá-se por estratégias de processamento de sinal, ramificando os sons em filtros pré-
determinados, que selecionam um canal específico com as características acústicas principais do som de entrada. Estratégias de 
codificação de fala são utilizadas para melhor percepção de fala por estes usuários. Objetivo: verificar as diferenças no processo de 
percepção de fala, em indivíduos com perda auditiva pós-lingual, usuários de IC, em diferentes estratégias de codificação de fala 
disponíveis no aparelho; analisar os resultados dos testes de percepção de fala e das impressões colhidas por meio do questionário 
de auto avaliação em relação à estratégia utilizada. Métodos: Foram selecionados dez sujeitos com perda auditiva neurossensorial 
de grau severo/profundo, pós-lingual e usuários de IC. Foi realizada caracterização demográfica de cada sujeito pela análise dos 
prontuários; pesquisa dos limiares auditivos com o IC; avaliação da percepção de fala por meio de testes de percepção de fala e 
aplicação do questionário de percepção do handicap (HHIA). Resultados: Foi observado que não houve diferença significante 
quando comparada as variáveis: idade do sujeito, idade da aquisição da perda auditiva, etiologia, tempo de privação auditiva, tempo 
de uso do IC e a média dos limiares auditivos com IC, com a mudança de estratégia de codificação de fala para os testes de 
percepção de fala aplicados. As respostas do questionário utilizado mostraram como resultado que não houve relação da não 
percepção do handicap, com a melhora nos testes de percepção de fala, na primeira e segunda estratégia de codificação de fala 
utilizada, da maioria dos sujeitos. Conclusão: Não houve diferença significante entre as estratégias avaliadas, nem foi observada 
relação com as variáveis estudadas. Entretanto, dois dos sujeitos, após realização dos testes de percepção de fala, preferiram o uso 
da segunda estratégia (não habitual).  
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TÍTULO: APRECIAÇÃO MUSICAL EM INDIVÍDUOS COM PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL  
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Introdução: Muitos têm a música como uma expressão da alma. A música pode evocar sentimentos como a alegria, saudade, 
tristeza, paz ou irritação. Não poder mais ouvir uma boa música ou passar a não ouvi-la como antes pode trazer para o indivíduo 
grande descontentamento. A perda auditiva neurossensorial interfere na percepção de parâmetros  acústicos, tais como frequência, 
intensidade e duração do som, e desta forma, os pacientes que apresentam deficiência auditiva podem apresentar não apenas 
dificuldade para ouvir uma boa música, mas também podem ter o ato de ouvir música como uma atividade menos prazerosa. 
Objetivo: avaliar a percepção e apreciação musical em indivíduos com perda auditiva neurossensorial sem correção por próteses 
auditivas. Metodologia: Participaram deste estudo 15 pacientes, entre 20 e 70 anos, com perda auditiva neurossensorial de grau leve 
a moderadamente severo. Os indivíduos foram submetidos à avaliação audiológica básica composta pela audiometria tonal liminar; 
pelo limiar de recepção de fala e o índice percentual de reconhecimento de fala e medidas da imitância acústica. Posteriormente foi 
aplicado um questionário de estudo, elaborado pela autora, com o intuito de encontrar possíveis correlações entre os dados 
audiológicos, os dados de vivência musical, de apreciação e percepção de alguns elementos presentes na música. Foram 
apresentadas aos pacientes quatro músicas, previamente selecionadas. Após ouvir cada música o paciente deveria responder ao 
questionário referindo como percebiam cada música. O teste estatístico aplicado foi a Regressão Linear Múltipla utilizando como 
grandezas críticas o R² ajustado e o t Stat’s cujo módulo superior a 2.0 foi considerado representativo. Resultados: A análise dos 
resultados revelou redução da capacidade para a identificação dos sons específicos de cada instrumento, assim como, para a 
quantificação exata dos instrumentos nas perdas auditivas assimétricas, com grau de perda acentuado à orelha direita onde o IPRF 
estava reduzido também à orelha direita. O trabalho não mostrou relação estatisticamente significante entre as variáveis subjetivas e 
objetivas estudadas. Quanto à percepção da velocidade da canção o estudo revelou baixa correlação com a perda auditiva. 
Conclusão: a maioria dos indivíduos da amostra referiu ao ato de ouvir música como algo muito importante em suas vidas, 
independentemente do grau da perda auditiva; houve baixa correlação entre perda auditiva e percepção do andamento musical; 
músicas de andamento mais lento obtiveram maior índice de acerto na identificação do número de instrumentos diferentes; além 
disso, a correlação entre variáveis subjetivas (gosto e sentimentos gerados pelas músicas) e objetivas (idade, escolaridade, anos de 
prótese auditiva, grau da perda auditiva, IPRF) mostrou-se estatisticamente insignificante.  
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE PERDA AUDITIVA E SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM IDOSOS  
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A diminuição da acuidade auditiva representa uma das principais causas de isolamento social nos idosos, sendo que esta se 
configura como a alteração que produz maior impacto na comunicação e na sua vida psicossocial, podendo levar a depressão e a 
privação das atividades de vida diária. O objetivo deste estudo foi verificar a presença e o grau de perda auditiva e sintomatologia 
depressiva em um grupo de idosos, bem como analisar a associação entre estas duas variáveis e a influência da faixa etária e do 
sexo. Os indivíduos que aceitaram participar do estudo  responderam a um questionário sociodemográfico e à escala de depressão 
geriátrica (GDS). Após, realizaram a audiometria tonal liminar, em cabina acusticamente tratada. Foram pesquisados os limiares 
auditivos por via aérea e via óssea. A amostra foi composta por 97 idosos, 23 (23,71%) do sexo masculino e 74 (76,29%) do feminino, 
com idades variando de 61 a 92 anos de idade (média de 72,30 ± 7,4 anos). Em ambas as orelhas observou-se um aumento nas 
médias dos limiares auditivos em função do aumento da frequência avaliada na audiometria e da faixa etária. Verificou-se o 
predomínio de indivíduos com limiares auditivos normais, perda auditiva leve e perda auditiva moderada. Quanto à sintomatologia 
depressiva, esta foi observada em 23 idosos. Não foi observada associação entre a presença e o grau de perda auditiva e 
sintomatologia depressiva (p=0,28). Foram observados valores de significância  limítrofes quando analisados o sexo e a presença de 
perda auditiva (p=0,05). A idade não influenciou na presença de sintomatologia depressiva (p=0,92). A análise dos dados evidenciou 
que os idosos avaliados apresentaram, em sua maioria, limiares auditivos normais, perda auditiva leve e perda auditiva moderada. 
Não foi constatada associação significativa na relação entre presença/ausência de perda auditiva e presença/ausência de 
sintomatologia depressiva, bem como na associação da sintomatologia depressiva com as variáveis grau de perda auditiva e idade.  
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Introdução: O conteúdo do curso de graduação em Fonoaudiologia é composto de disciplinas teóricas e práticas da audiologia. O 
monitor de audiologia fica sob orientação do docente, sendo sua atuação adaptada de acordo com o conteúdo ministrado nas 
disciplinas. O Programa de Monitoria de Graduação em Audiologia tem o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem dos alunos 
e auxiliar os professores nas atividades acadêmicas, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino nas  disciplinas de 
audiologia. É composto por alunos bolsistas e voluntários que auxiliam os colegas de períodos anteriores nas atividades acadêmicas 
teóricas, práticas e nos atendimentos aos pacientes dos hospitais vinculados a instituição. A literatura relata que esta experiência do 
monitor pode ser considerada uma preparação para a docência. Objetivo: Descrever a atuação dos monitores de audiologia do curso 
de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais.Método: O estudo foi composto por quatro graduandos de 
Fonoaudiologia participantes do Programa de Monitoria em Audiologia da UFMG, sendo dois cursando o sétimo período e os outros 
dois cursando o quinto período. Os monitores relataram suas experiências em relação à sua participação e contribuição da monitoria 
para os alunos, docentes e para a instituição. Os relatos foram analisados a fim de buscar categorias e expressões significativas em 
relação aos temas abordados nos depoimentos. Resultados: A análise dos depoimentos revelou que existem benefícios para o 
aluno, para o decente, para a instituição e para o próprio monitor. Para o aluno que recebe a monitoria, este atendimento 
individualizado reforça o conhecimento teórico, auxilia nas atividades práticas, favorece na discussão de casos clínicos e esclarece as 
dúvidas da disciplina. Para o docente, o monitor otimiza o processo de aprendizagem dentro da sala de aula, ajuda na realização das 
atividades teóricas e na correção de relatórios e trabalhos.  Para a instituição, o monitor contribui para a melhoria da qualidade do 
aprendizado nas disciplinas de audiologia. Para o monitor, as atividades realizadas ajudam-no a ampliar o conhecimento teórico e 
prático, além de prepará-lo para as atividades de docência.Conclusões:Os benefícios do Programa de Monitoria em audiologia se 
estendem à instituição, alunos, docentes e monitores, que adquirem experiências singulares e capazes de contribuir para a 
construção do ensino de excelência.Cabe ressaltar que a experiência como monitor produz trocas de informações entre alunos de 
diferentes períodos e cria interações sociais que poderão se perpetuar pela vida profissional dos sujeitos envolvidos no Programa de 
Monitoria em Audiologia. 
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Introdução: de acordo com o IBGE, existe um crescimento da população idosa no Brasil. Com isso, há uma busca dos profissionais 
das mais diversas áreas em entender o processo de envelhecimento para promover uma melhor qualidade de vida para essa 
população. Uma das causas que mais afeta a qualidade de vida dos idosos é a perda auditiva (PA), que no processo de 
envelhecimento é denominada presbiacusia. Além da audição, o desempenho cognitivo também sofre declínio com o envelhecimento. 
Pesquisas apontam a relação entre a audição e cognição, indicando que a perda auditiva pode afetar o desempenho cognitivo do 
adulto de meia idade e do indivíduo idoso. Objetivo: o objetivo deste estudo é verificar a existência de associação entre a presença e 
o grau de PA em adultos de meia idade e idosos e o desempenho em teste de rastreio cognitivo. Metodologia: Inicialmente os 
participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, responderam à anamnese e ao teste de rastreio 
cognitivo Mini Exame do Estado Mental (MMSE). Após, foram submetidos à observação do meato acústico externo e, por fim, à 
audiometria tonal liminar. A classificação do grau de perda auditiva foi feita de acordo com o critério da Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 1997). A análise dos resultados do MMSE foi feita de acordo com o nível de escolaridade (Bertolucci et al, 1994). 
Resultados: A amostra foi composta por 90 sujeitos, com idade entre 52 e 92 anos, sendo 68 (75,6%) do sexo feminino e 22 (24,4%) 
do sexo masculino. Para possibilitar a análise dos resultados do teste de rastreio cognitivo e a audição, foram reunidos em um grupo 
os indivíduos com audição normal, perda auditiva leve e perda auditiva limitada às frequências altas na melhor orelha. Outro grupo foi 
criado com os indivíduos com perda auditiva moderada e severa, também na melhor orelha. Optou-se por tal divisão porque perdas 
auditivas de até 40dBNA não são consideradas incapacitantes pela OMS (1997). Assim, o primeiro grupo (G1) foi composto por 
indivíduos com limiares auditivos normais na melhor orelha ou com perda auditiva não incapacitante (grau leve ou limitada às 
frequências altas). Já o segundo grupo (G2) apresentou perda auditiva considerada incapacitante (moderada ou severa). Observou-se 
que 80% dos indivíduos cujo resultado do MEEM foi normal estavam no G1. Sessenta por cento dos indivíduos que apresentaram 
resultado do MEEM alterado estavam no G2. A análise evidenciou que existe associação positiva entre o resultado alterado do MEEM 
e os maiores graus de perda auditiva na classificação da melhor orelha (p=0,001*). Conclusão: Verificou-se que, no grupo estudado, 
houve associação entre o desempenho cognitivo e audição, uma vez que o resultado alterado no MEEM foi apresentado pelos 
indivíduos com os maiores graus de PA. 
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Introdução O período do climatério está relacionado a um declínio de estrogênio e estudos têm demonstrado que o estrogênio 
parece ter um efeito protetor na função da orelha interna. Durante o climatério as mulheres apresentam uma série de sintomas. Uma 
das opções de prevenção e tratamento dos sintomas e doenças no climatério é a Terapia de Reposição Hormonal (TRH) realizada ou 
não por mulheres neste período. Estudos prévios constataram que os limiares audiométricos foram melhores em mulheres que 
realizam a TRH do que naquelas que não realizam.Objetivo Investigar o funcionamento do sistema auditivo periférico em mulheres 
no climatério com e sem terapia de reposição hormonal (TRH).Metodologia Participaram da pesquisa 45 mulheres, em período de 
climatério, na faixa etária de 40 a 65 anos. Elas foram divididas em três grupos: 15 mulheres de 40 a 55 anos, sem TRH (STRH\A); 15 
mulheres de 40 a 65 anos com TRH (CTRH) e 15 mulheres de 56 a 65 anos, sem TRH (STRH\B). Na casuística selecionada foi 
aplicada uma anamnese, complementada com o prontuário hospitalar do indivíduo com intuito de coletar dados relevantes sobre sua 
história clínica. Foram realizadas a avaliação audiológica por meio da audiometria convencional (250 a 8kHz), de alta frequência (9 a 
16kHz) e dos testes logoaudiométricos, as medidas da imitância acústica e a pesquisa do reflexo acústico. Foram excluídas mulheres 
com: histórico de outros fatores de risco para a deficiência auditiva e/ou que na avaliação audiológica apresentassem perda auditiva 
condutiva, confirmada no teste de medida da imitância acústica;  histórico ou vigência de exposição continuada a nível elevado de 
pressão sonora; presença de diabetes mellitus, doenças cardiovasculares vigentes e câncer.Resultados A média dos limiares tonais 
para as frequências convencionais para os grupos de faixa etária de 40 a 55 anos (STRH\A e CTRH) não ultrapassaram o padrão de 
normalidade da audição que é de até 25dBNA, diferente do encontrado no grupo de faixa etária superior (STRH/B). Nas altas 
frequências todos os grupos apresentaram limiares tonais superiores a 25dBNA. Houve diferença estatisticamente significante 
(p<0,001) na comparação dos limiares tonais para alta frequência dos grupos STRH/A e CTRH com o grupo STRH/B. Para o grupo 
STRH/A, de faixa etária de 40 a 55 anos, houve diferença estatisticamente significante na variabilidade dos limiares tonais a partir de 
14kHz. No grupo STRH/B, de faixa etária de 56 a 65 anos, a diferença estatisticamente significante na variabilidade dos limiares 
tonais ocorreu a partir de 11.2kHz. Para o grupo CTRH, em uso de terapia de reposição hormonal, a diferença estatisticamente 
significante na variabilidade dos limiares tonais ocorreu apenas em 16kHz. Conclusão  A média dos limiares auditivos tonais para alta 
frequência das mulheres no climatério com e sem terapia de reposição hormonal identificou alterações no sistema auditivo periférico.  
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TÍTULO: LIPOMA DE ÂNGULO PONTOCEREBELAR - RELATO DE CASO  

AUTOR(ES): MAUREN ROCHA DE FARIA  

CO-AUTOR(ES): ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA 

INSTITUIÇÃO: CLÍNICA LAVINSKY  

Objetivo: relatar um caso de lipoma de ângulo pontocerebelar devido à raridade deste tipo de tumor nesta localização 
(correspondendo a 0,14% dos tumores que acometem essa área). Relato de caso: paciente feminina, 24 anos, branca, vem à 
consulta referindo que há anos apresenta hipoacusia unilateral (orelha direita). Otoscopia: sem particularidades. Audiometria mostrou 
uma perda auditiva sensorioneural profunda na orelha direita e limiares auditivos normais na orelha esquerda. Imitanciometria: curvas 
timpanométricas tipo “A” em ambas as orelhas. Reflexos acústicos ausentes na orelha direita e presentes na orelha esquerda. 
Potenciais Evocados Auditivos: achados eletrofisiológicos da audição com ausência de respostas na orelha direita e respostas 
normais na orelha esquerda. Ressonância Magnética: no ângulo pontocerebelar à direita, identifica-se lesão hiperintensa nas 
sequências ponderadas em T1 e Flair, que mostra-se com hipossinal na sequêcia ponderada em T2 com saturação de gordura, 
desprovida de impregnação ao agente paramagnético, compatível com a informação clínica de lipoma do ângulo pontocerebelar. Esta 
lesão apresenta base ampla de contato com o tronco cerebral, sem exercer efeito de massa significativo. Na orelha interna à direita, 
identifica-se imagem com comportamento de sinal semelhante ao da lesão acima descrita, provavelmente relacionada a lipoma 
intravestibular. Após um ano de acompanhamento, a paciente permanece estável e optou-se junto com a neurocirurgia por um 
tratamento conservador. Conclusão: os lipomas do ângulo pontocerebelar, quando assintomáticos, podem ser tratados 
conservadoramente. Porém, aqueles associados à sintomatologia persistente e progressiva devem ser operados. A exérese total ou 
parcial vai depender do envolvimento ou não das estruturas neurovasculares adjacentes. 
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TÍTULO: PERFIL GERAL DOS PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO DE AASI ATENDIDOS NO DO SETOR DE AUDIOLOGIA 
EDUCACIONAL DA ISCMSP  

AUTOR(ES): CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY  

CO-AUTOR(ES): JULIANA HABIRO SOUZA MIGUEL, LYVIA CHRISTINA CAMAROTTO BATTISTON RODRIGUES, BIANCA 
MIGUEL JORGE, MARCIA CRISTINA FERREIRA MOTTA 

INSTITUIÇÃO: ISCMSP  

Introdução: Com as portarias SAS 432, de 14 de novembro de 2000; 587, de 07 de outubro de 2004; 589, de 08 de outubro de 2004, 
tem se observado o aumento significativo no número de pacientes atendidos nos Ambulatórios do Setor de Audiologia Educacional da 
ISCMSP para realização dos procedimentos de Seleção e Adaptação de AASI, bem como para acompanhamentos periódicos. 
Objetivo: Traçar o perfil da população atendida no Ambulatório de Acompanhamento após seleção e adaptação de AASI do Setor de 
Audiologia Educacional da ISCMSP, suas principais queixas. Método: Foram compilados dados referentes a idade, sexo, modelo de 
AASI adaptado, tempo de uso do AASI e queixas referentes ao uso dos AASI de 306 pacientes atendidos entre os meses de 
setembro e dezembro de 2012 no Setor de Audiologia Educacional da ISCMSP, por meio de informações contidas em prontuário e 
colhidas após atendimento fonoaudiológico.Resultados: Dos 306 pacientes atendidos, 70,6% encontram-se na faixa etária que 
abrange dos 69 aos 89 anos; 95% dos pacientes utilizam AASI bilateralmente; 56% são do sexo feminino e 44% do sexo masculino; 
44,4% dos pacientes atendidos utilizam AASI há mais de 1 ano e 85% dos pacientes fazem uso de AASI de modelo BTE. Quanto às 
queixas apresentadas, a maioria dos pacientes que negaram queixas durante a consulta (39,5%) encontram-se na faixa etária 
concentrada entre 70 e 79 anos e a faixa etária que mais necessitou de ênfase nas orientações referentes a uso e manuseio  (35,3%) 
encontra-se na faixa etária entre 80 e 89 anos. Dos 40% pacientes que utilizam AASI até tres meses e 33,3% dos pacientes que 
utilizam seus AASI de três a seis  meses necessitaram de novos ajustes durante as consultas. Dos  33,7%  que usam há mais de um 
ano também necessitaram de novos ajustes.   

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: B) SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

P-018  
 

 

TÍTULO: A AUDIÇÃO NA SÍNDROME DE PFEIFFER: RELATO DE CASO  

AUTOR(ES): MARILIA RODRIGUES FREITAS DE SOUZA , TIAGO DE MELO ARAUJO, MARIA CECILIA MARTINELLI IORIO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Introdução: A craniossinostose, fechamento prematuro das suturas cranianas, pode ser atribuída a fatores genéticos, como nas 
acrocefalossindactilias – Síndromes de Saethre-Chotzen, Apert, Crouzon, Carpenter e Pfeiffer – caracterizadas ainda por 
hipertelorismo ocular, proeminência nasal, hipodesenvolvimento de face média e anomalias de mãos e pés. Mutações em cinco genes 
– receptores do fator de crescimento de fibroblasto (FGFR1, FGFR2, FGFR3), TWIST e MSX2 – são as mais encontradas e 
costumam transmitir-se de forma autossômica dominante. A Síndrome de Pfeiffer tem incidência próxima de 1:100.000. A fusão 
precoce ocorre comumente nas suturas coronal e lambdóide. Pacientes podem apresentar ponte nasal achatada, hipoplasia maxilar, 
alterações visuais e auditivas. Objetivo: Descrever as características audiológicas e a viabilidade de reabilitação auditiva de um 
paciente com Síndrome de Pfeiffer. Metodologia: MVG, 16 anos, branco, gênero masculino, natural de Cascavel/PR, compareceu 
acompanhado pela mãe ao Serviço de Atenção à Saúde Auditiva para protetização. Foi realizada anamnese; avaliação audiológica 
(audiometria tonal e vocal); pré-moldagem; e seleção e verificação do benefício da prótese auditiva. Resultados: MVG é filho de pais 
não consangüíneos. A Síndrome de Pfeiffer foi confirmada em 2002, com identificação da mutação no gene FGFR2 em teste 
molecular. A perda auditiva foi diagnosticada aos três anos de idade. MVG alega zumbido de pitch agudo à esquerda e otites com 
purgação bilateral. Já realizou repetidas cirurgias otológicas para colocação de tubo de ventilação. Na data da avaliação, encontrava-
se com tubo de ventilação à direita, não sendo realizada a imitânciometria. A audiometria tonal mostrou perda auditiva de tipo 
condutivo bilateral, à direita de grau leve e configuração ascendente e à esquerda de grau moderado e configuração plana. No índice 
percentual de reconhecimento de fala, obteve 96% de acertos para monossílabos bilateralmente. Por não apresentar grau suficiente 
de perda auditiva à direita, segundo critérios do Sistema Único de Saúde, foi realizada seleção e verificação do benefício com prótese 
auditiva somente à esquerda. Foi confeccionado molde meia-concha de acrílico com ventilação. Considerando o histórico clínico, foi 
selecionado modelo retroauricular digital, de amplificação não linear, com características eletroacústicas baseadas nos resultados 
obtidos na avaliação audiológica. Os limiares auditivos em campo livre apresentaram redução média de 31,7 dB comparando as 
condições sem e com prótese auditiva à esquerda. Foi utilizado mascaramento contralateral. Em visita ao ambiente externo, o 
paciente relatou melhora da sensibilidade auditiva. No momento, aguarda prótese auditiva. Conclusão: A perda auditiva na Síndrome 
de Pfeiffer é geralmente bilateral e simétrica, de grau variável, devido às infecções de ouvido recorrentes. São ainda citadas como 
possíveis a fixação de cadeia ossicular, atresia de meato auditivo externo, hipoplasia de orelha média e cavidade de orelha média 
alargada. A perda auditiva sensorioneural é menos comum e pode relacionar-se aos efeitos da mutação dos FGFR no 
desenvolvimento do nervo auditivo e/ou da orelha interna. Tais pacientes devem ser precocemente avaliados, viabilizando a 
estabilização da perda auditiva e o uso precoce da amplificação, a fim de proporcionar seu melhor desenvolvimento de fala e 
linguagem. 
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TÍTULO: ACESSO LEXICAL DE SUJEITOS USUÁRIOS DE IMPLANTES COCLEAR: ESTUDO DE CASO  

AUTOR(ES): NAIANY NASCIMENTO DA SILVA  

CO-AUTOR(ES): ANA CRISTINA CÔRTES GAMA, LORENA GABRIELLE RIBEIRO BICALHO, SIRLEY ALVES DA SILVA 
CARVALHO,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: A integridade neural, anatômica e fisiológica do sistema auditivo, são pré-requisitos para aquisição e desenvolvimento 
normal das habilidades lingüísticas. Sendo assim, qualquer alteração neuroanátomo-fisiológica da audição poderá acarretar em déficit 
no desenvolvimento lexical. Sabe-se que o acesso ao léxico mental e a memória de trabalho fonológica estão intimamente 
relacionados com o processamento e a organização da linguagem e com o desempenho e desenvolvimento da leitura. A velocidade 
de nomeação de sinais não grafológicos (cores e objetos) e grafológicos (letras e números) avaliam a velocidade que os códigos 
fonológicos para símbolos apresentados visualmente podem ser acessados na memória de longo prazo. Objetivo: verificar a 
velocidade e a capacidade de acesso ao léxico de usuários de implante coclear (IC) sem queixa de transtorno de leitura e escrita 
implantados no período pós lingual. Metodologia: Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal observacional realizado em 
dezembro de 2012, no Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UFMG, 
sob parecer n°156808. Participaram do estudo dois adolescentes uma menina de 16 anos e 4 meses e um menino de 18 anos e 9 
meses, ambos usuários de IC unilateralmente há dois anos e dez meses e 4 anos respectivamente. O sujeito1 é usuário de IC orelha 
esquerda e faz uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) na orelha direita sendo usuário de AASI desde os nove 
meses. O sujeito 2 é usuária de IC na orelha direita  sem uso de AASI na orelha esquerda, esta faz uso de AASI desde 2 anos de 
idade.O acesso lexical foi avaliado usando-se o Teste de Nomeação Automatizada Rápida (RAN). Os resultados foram analisados por 
meio de estatística descritiva. Resultados: A velocidade do acesso lexical do sujeito 1 (51 segundos/cores, 31 segundos/letras, 31 
segundos/dígitos e 59 segundos/objetos) se aproxima de indivíduos brasileiros e norte americanos com problemas de aprendizagem, 
enquanto do sujeito 2 (35 segundos/cores, 18 segundos/letras, 23 segundos/dígitos e 39 segundos/objetos) encontra-se acima da 
média em todos os estímulos em relação à indivíduos brasileiros e norte americanos sem problemas de aprendizagem. O sujeito 1 
obteve desempenho inferior ao sujeito 2 em todos os conjuntos de estímulos do teste. Ambos os sujeitos obtiveram velocidade de 
acesso lexical com latência maior em cores e objetos. Conclusão: Os resultados sugerem que o tempo de uso do IC, a 
reorganização cerebral o tipo de escola, aspectos que a perda auditiva traz para o indivíduo como expressão e recepção da fala, 
podem influenciar no desempenho lexical. Foi observado que apesar da perda auditiva do sujeito do gênero feminino e o IC ter 
ocorrido após o auge do desenvolvimento de linguagem e de leitura e escrita, notou-se excelente desempenho no acesso lexical. Foi 
observado por meio dos resultados do sujeito 2 que a deficiência auditiva não impossibilita o desenvolvimento e a capacidade de 
acesso e recuperação de atividades verbais desde que o sujeito não apresente qualquer dificuldade e/ou problemas cognitivo.  
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TÍTULO: ACHADOS AUDIOLÓGICOS PRÉ E PÓS-CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR EM NEUROPATIA AUDITIVA: RELATO 
DE CASO  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER , LAURA BONFADA, MÔNICA CARMINATTI, MARIA ELZA KAZUMI YAMAGUTI DORFMAN, 
DANIELA MARQUES, LUIZ LAVINSKY 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: A neuropatia auditiva, também conhecida como dessincronia auditiva, é um acometimento anatômico exclusivo do nervo 
auditivo, que causa  prejuízo na sincronia na condução nervosa, muito provavelmente ligada a alterações das fibras nervosas 
periféricas, derivada de questões desmelienizantes, axonais ou mistas. Essa patologia pode comprometer a capacidade do indivíduo 
para a compreensão da fala, e dificultar a habilidade de detectar sons de diferentes intensidades. O implante coclear em pacientes 
com neuropatia auditiva quando eficientes, podem proporcionar benefícios para o desenvolvimento da linguagem oral, 
desenvolvimento auditivo e melhoria na sincronia neural.  Objetivo: descrever o desempenho auditivo de uma paciente  com 
neuropatia auditiva, pré e pós-cirurgia de implante coclear unilateral. Metodologia: estudo retrospectivo clínico realizado com uma 
paciente com 42 anos de idade, com diagnóstico de neuropatia auditiva que realizou implante coclear na orelha direita, no programa 
de atendimento ao surdo severo e profundo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS. Foram analisadas as avaliações auditivas 
antes e após a cirurgia do implante coclear. Resultados:  Os achados audiológicos antecedentes a cirurgia foram de perda auditiva 
neurossensorial profunda bilateral e índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) de zero% e presença de emissões 
otoacústicas por produto de distorção. Fez uso de aparelho de amplificação sonora individual no qual não obteve desempenho 
auditivo significativo no reconhecimento de fala. Posteriormente a cirurgia de implante coclear, paciente apresentou limiares auditivos 
entre 35 dB e 60 dB, na testagem da audiometria em campo aberto com implante coclear e 72% na testagem do IPRF. Dois anos 
após a cirurgia, apresentou limiares auditivos entre 20 e 30 dB e IPRF com resultados de 80% para pesquisa com dissílabos e 100% 
com sentenças. Conclusão: Observamos que a estimulação elétrica foi capaz de compensar a dessincronia do nervo auditivo e que o 
implante coclear permitiu melhoria significativa nas habilidades auditivas e comunicativas da paciente estudada. 
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TÍTULO: ADAPTAÇÃO DE AASI ASSOCIADO À MASCARADOR DE ZUMBIDO EM PERDA AUDITIVA UNILATERAL – RELATO DE 
CASO  

AUTOR(ES): TACIANNE KRISCIA MACHADO ALVES , MARIA RENATA JOSÉ, DRA. MARIA FERNANDA CAPOANI GARCIA 
MONDELLI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU-FOB/USP  

Introdução:A perda auditiva unilateral é caracterizada pela diminuição da audição em apenas uma orelha com audição contralateral 
com limiares normais de audibilidade, que pode ocasionar comprometimentos variados, relacionados à dificuldade de localização 
sonora e reconhecimento de fala no ruído. O zumbido é definido como uma sensação sonora endógena, não relacionada a nenhuma 
fonte externa de estimulação, que geralmente é percebido apenas pelo sujeito acometido, o que dificulta sua caracterização, 
tratamento e mensuração do impacto que este sintoma pode provocar na qualidade de vida de quem o possui. O zumbido pode estar 
associado à perda auditiva, podendo desencadear um significativo impacto adicional na qualidade de vida desses sujeitos.  
Objetivo:Descrever o processo de adaptação de um aparelho de amplificação sonora individual (AASI) com ativação de um algoritmo 
mascarador de zumbido em uma paciente com perda auditiva unilateral, associada a zumbido.  
Relato do caso:  ISY, 57 anos, sexo feminino, regularmente matriculada na Clinica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia 
de Bauru-FOB/USP. A paciente procurou atendimento com a queixade dificuldade auditiva à esquerda e zumbido que comprometia a 
compreensão de fala e qualidade de vida. Na anamnese relatou dificuldade para escutar tanto em situações de silencioquanto em 
ambientes ruidosos. Relatou presença continua de zumbido à esquerda e necessidade de uso de calmante em períodos em que o 
zumbido aumenta.Na avaliação audiologica foi constatadaperda auditivasensorioneural, de grau severo, unilateral à esquerda. No 
índice de reconhecimento de fala (IRF), houve 40% de acerto para monossílabos e dissílabos.As emissões otoacusticas evocadas por 
estimulo transiente e produto de distorção apresentaram-se ausentes à esquerda.  
Metodologia:Foram utilizados os seguintes instrumentos para avaliação: questionáriosAPHAB (Abbreviated Profile of Hearing 
AidBenefit), HHIA (Hearing Handicap Inventory for Adults), THI (Tinnitus Handicap Inventory)e SADL (SatisfactionwithAmplification in 
Daily Life). Pesquisa do ganho de inserção e  teste de percepção de fala no ruído (Hearing In NoiseTest).  
ISY foi adaptada com AASImodelo LIFE 101 (SIEMENS), com redutor de ruído e mascarador de zumbido ativados.Resultados: Nas 
medidas com microfone sonda, a curva do ganho foi traçada 10dB abaixodo target, porém a paciente solicitou que a regulagem não 
fosse alterada. No teste de percepção de fala com HINT houve melhora na situação de silencio e ruído com uso do AASI, assim como 
nos escores dos questionários APHAB,HHIA eTHI. O SADL foi aplicado para verificar a satisfação da paciente com uso do AASI com 
resultado global de 6,7.Conclusão:Foi observado beneficio na adaptação do AASI associado ao mascarador de zumbido, neste caso 
de perda auditiva unilateral associada a zumbido, verificado pela diminuição do desconforto ocasionado pelo zumbido e melhora da 
audibilidade para a fala, promovendo desta forma, melhora na qualidade de vida desta paciente.  
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TÍTULO: AUDIÇÃO BIMODAL EM CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR: ESTUDO DE CASOS CLÍNICOS  

AUTOR(ES): ANA CLAUDIA MARTINHO DE CARVALHO  

CO-AUTOR(ES): MILENA Y. NAKAMURA, MARIA INÊS VIEIRA COUTO, ROBINSON KOJI TSUJI, MARIA VALÉRIA SCHMIDT 
GOFFI GÓMEZ, RICARDO FERREIRA BENTO, DEBORA MARIA BEFI-LOPES, CARLA GENTILE MATAS 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO  

Introdução: Uma forma de adquirir os benefícios advindos da audição binaural em usuários de Implante Coclear (IC) unilateral diz 
respeito à Audição Bimodal, na qual o sujeito faz uso do IC em uma orelha e Prótese Auditiva (PA) na orelha contralateral ao IC. Os 
estudos da área destacam a importância da binauralidade em pacientes que apresentam audição residual e que possuam bom 
desempenho com a prótese auditiva (PA) na orelha contralateral ao IC. Objetivo: compreender a interferência das características 
audiológicas da orelha contralateral ao Implante Coclear na adaptação da audição bimodal. Metodologia: Trata-se de uma série de 
estudo de casos clínicos, prospectivo. Foi desenvolvido no Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi aprovado pela Comissão de Ética desta instituição (numero 384/11). 
Participaram desta pesquisa cinco crianças usuárias de IC. A coleta de dados foi realizada nas seguintes etapas: levantamento de 
dados sobre uso de prótese auditiva por meio de questionário, timpanometria, pesquisa dos limiares audiológicos comportamentais, 
pesquisa do limiar de detecção de fala, ganho funcional com o IC e com a prótese auditiva contralateral e avaliação eletrofisiológica 
da orelha contralateral ao IC por meio do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) e da Resposta Auditiva de 
Estado Estável (RAEE). Resultados: Do total de cinco crianças avaliadas, duas delas faziam uso de prótese auditiva contralateral ao 
IC. Na avaliação de ganho funcional, todos os casos apresentaram melhora na habilidade de detecção dos sons com PA na orelha 
não implantada. Apenas o caso 3 apresentou limiar eletrofisiológico no PEATE, à 88dBNA. Nos casos 1, 2 e 4, só foi possível verificar 
a presença do resíduo auditivo por meio da RAEE. O caso 5 não apresentou resíduo auditivo. Foram encontrados resíduos auditivos 
para diferentes freqüências de estimulação nos casos 1, 2, 3 e 4. Conclusão: A aplicação do teste eletrofisiológico por meio da RAEE 
mostrou-se eficaz para a pesquisa de resíduos auditivos na orelha contralateral de crianças usuárias de IC. Crianças que 
apresentaram resíduos auditivos na RAEE tendem a continuar o uso do AASI na orelha contralateral ao IC após o procedimento 
cirúrgico.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE FALA E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA.  

AUTOR(ES): ERIKA BARIONI MANTELLO , CARLA DIAS, ANA CLAUDIA M. BARBOSA DOS REIS  

CO-AUTOR(ES): BARBARA CORÓ, MAYARA MARTINS, RUBIA POLIANA MIRANDA, BETHANIA DE SOUZA RODRIGUES 
TATIANA ROMEIRO, ALINE LOZANO, SARA PINI FALEIROS, MONISE LAIRA DO VALLE GONÇALVES, ALINE CRISTINE BAZON  

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FMRP-USP  

Introdução. A deterioração do sistema auditivo origina déficits na compreensão de fala e acarreta uma série de problemas sociais e 
emocionais. As dificuldades auditivas podem ser minimizadas pelo uso de aparelhos de amplificação sonora (AAS), pela melhora da 
percepção da fala, levariam à melhora na qualidade de vida do usuário. Os questionários de auto-avaliação são instrumentos 
importantes que auxiliam o fonoaudiólogo no acompanhamento dos pacientes protetizados. Objetivo. Avaliar a percepção de fala e a 
satisfação do usuário de AAS por meio do reconhecimento de palavras e sentenças com e sem o uso do AAS e também com a 
aplicação do questionário IOI-HA (International Outcome Inventory For Hearing Aids) e correlacionar às características da perda 
auditiva do usuário. Metodologia. Participaram 65 pacientes (adultos e idosos), 54% do gênero feminino e 46% masculino, 
acompanhados no Programa de Saúde Auditiva da instituição de origem. Os pacientes já haviam passado pelo processo de 
adaptação de AAS e faziam uso de modo sistemático há pelo menos três meses. Foram caracterizados os dados relacionados à 
identificação dos indivíduos, grau e configuração da perda auditiva e aspectos relacionados à adaptação do AAS. Posteriormente, foi 
realizada a aplicação do questionário, como roteiro de entrevista dirigida. Foi ainda aplicada a lista de reconhecimento de dissílabas e 
sentenças de Lacerda (1976), com e sem o uso do dispositivo de amplificação, à viva voz, em ambiente acusticamente tratado. 
Resultados. A média de idade dos pacientes estudados foi de 63 anos, com mínimo de 18 anos e máximo de 89 anos. A média do 
tempo de diagnóstico de perda auditiva foi de 11 anos e 1 mês. A média de tempo de uso em geral do AAS foi de 46,6 meses e do 
AAS atualmente usado foi de 25,1 meses. A média do reconhecimento de fala, com palavras, e com uso do AAS foi de 69%, 
enquanto sem o uso do AAS obteve-se média de 43%. A média do reconhecimento de fala, com sentenças, e com uso do AAS foi de 
79%, enquanto sem o uso do AAS obteve-se média de 53%. Na análise do questionário IOI-HA, obteve-se 30,1 pontos de média, com 
máximo de 35 e mínimo de 21 pontos. Em relação às características da perda auditiva, 78,5% apresentavam perda do tipo 
sensorioneural, 20% do tipo mista e 1,5 % do tipo condutiva. Sobre o grau das perdas auditivas, prevaleceu em 60,5% dos casos a 
perda auditiva de grau moderado, em 47% de configuração descendente seguida em 37,5% da configuração plana. 96% dos 
pacientes eram usuários de aparelho do tipo retroauricular e 96% utilizavam o dispositivo bilateralmente. Conclusão: Foi observado 
desempenho melhor no reconhecimento de palavras e sentenças com o uso do AAS, com diferença de 26% entre as condições com 
e sem uso do dispositivo, sendo ainda que a porcentagem de percepção de fala foi maior quando testado com sentenças. Este 
benefício na percepção de fala colaborou também para a satisfação dos usuários, cuja média foi 30,1 pontos, ou seja, os usuários 
avaliados estavam satisfeitos com seus dispositivos. 
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TÍTULO: A EFETIVIDADE DA MANOBRA DE REPOSICIONAMENTO DE EPLEY NO TRATAMENTO DA VERTIGEM POSICIONAL 
PAROXÍSTICA BENIGNA  

AUTOR(ES): TANIA MORITA SAID , GRACE APARECIDA TEODORO MAIA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA  

Resumo: A tontura, sensação de alteração do equilíbrio corporal, é considerada o segundo sintoma de maior  prevalência mundial até 
os 65 anos de idade. A Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é uma das mais frequentes patologias do sistema vestibular. 
Caracteriza-se clinicamente pela presença de episódios recorrentes de tonturas rotatórias, tipicamente desencadeadas por 
determinados movimentos cefálicos. A fisiopatologia da VPPB é explicada pela presença de cristais de carbonato de cálcio, que 
seriam fragmentos degenerados de otocônias do utrículo, deslocados para a região dos canais semicirculares, quase sempre no 
canal semicircular posterior. Duas teorias são levantadas: a Cupulolitíase e a Canalitíase ou Ductolitíase. Em ambas as teorias, o 
movimento desencadeante da cabeça do paciente promoveria a movimentação dos fragmentos, que, por sua vez, acarretaria uma 
estimulação inapropriada da cúpula do canal semicircular posterior e excitação do nervo ampular posterior, com os sintomas de 
vertigem. A confirmação diagnóstica é obtida exclusivamente pela manobra de Dix-Hallpike, onde se observa sistematicamente o 
desencadeamento de nistagmo de curta duração. Embora chamada de benigna, a sensação de incapacidade pode ser bastante 
desabilitante. Dependendo de sua intensidade e das atividades desempenhadas pode produzir impactos significativos na qualidade 
de vida de seus portadores. Objetivo: Descrever a efetividade da manobra de reposicionamento canalicular de Epley, utilizada com o 
objetivo de buscar o restabelecimento do equilíbrio corporal e a prevenção de recorrência de sintomas, possibilitando um incremento 
à qualidade de vida de seus portadores. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, através da revisão dos prontuários de 
noventa pacientes com diagnóstico clínico de VPPB, submetidos a tratamento pela manobra de reposicionamento de Epley. Todos os 
pacientes  foram acompanhados por período de tempo determinado, evidenciando os resultados e as dificuldades em casos 
particulares. Resultado: Após a realização de uma única sessão da manobra de Epley, 95% dos pacientes apresentaram remissão 
dos sintomas, sem apresentar recidivas. Os 5% restantes foram submetidos a uma segunda sessão da manobra com remissão total 
dos sintomas. Conclusão: O diagnóstico da VPPB é eminentemente clínico. A história associada ao exame do paciente através da 
manobra de Dix-Hallpike fecha o diagnóstico. A grande maioria dos pacientes aqui relatados apresentou remissão completa dos 
sintomas em uma única sessão. A manobra de reposicionamento de Epley demonstrou ser, portanto, um método terapêutico simples 
e eficaz no tratamento da VPPB, possivelmente devido a sua praticidade, facilidade na execução, associada aos altos índices de 
sucesso. Descritores: tontura, vertigem posicional paroxística benigna e manobra de Epley. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO RESULTADO DO TESTE VESTIBULAR SEGUNDO CRITÉRIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

AUTOR(ES): NAJLLA LOPES DE OLIVEIRA BURLE , JULIANA NUNES SANTOS, ANA CÉLIA PEREIRA ABREU, PATRÍCIA 
COTTA MANCINI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)  

INTRODUÇÃO: A tontura é causada por um conflito de informações gerado por uma lesão em algum dos sistemas responsáveis pelo 

equilíbrio. O teste vestibular (TV) fornece informações sobre o funcionamento do aparelho vestibular e suas conexões com outros 
sistemas. Neste exame é realizada a prova calórica, cujos resultados possibilitam determinar o lado da lesão por meio do predomínio 
labiríntico (PL) e ainda a ocorrência de preponderância na direção do nistagmo (PD). Diferentes critérios de normalidade são dotados 
nacional e internacionalmente para PL e PD. O Dizziness Handicap Inventory brasileiro é um questionário que tem por finalidade 
avaliar a auto-percepção da tontura e o impacto na qualidade de vida do indivíduo. OBJETIVO: Avaliar a interferência da tontura na 

qualidade de vida de indivíduos submetidos ao teste vestibular, bem como relacionar esses achados aos resultados obtidos no TV 
segundo os critérios nacionais e internacionais. METODOLOGIA:Estudo transversal analítico com amostra de 235 pacientes 
encaminhados para realização de TV nos serviços de audiologia do Hospital das Clínicas da UFMG e do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte. Antes do exame procedeu-se a aplicação do DHI brasileiro. Em seguida, o indivíduo foi submetido à anamnese, provas de 
avaliação do equilíbrio estático e dinâmico, provas cerebelares, pesquisa do nistagmo de posição e de posicionamento e 
vectoeletronistagmografia. Na prova calórica a irrigação foi realizada com água nas temperaturas de 30° e 44° graus, em ambas 

as orelhas. Os indivíduos foram distribuídos em três grupos, de acordo com os valores obtidos de PL e PD, segundo critérios 
nacionais e internacionais. Os dados foram lançados na planilha do programa SPSS 17.0, sendo realizada análise descritiva e 
estatística dos dados considerando um nível de significância de 5%. RESULTADOS:Dos 235 participantes, 49 eram do gênero 
masculino e 186 do gênero feminino. A média de idade foi de 54,8 anos, sendo o maior grupo composto por indivíduos com idade 
entre 41 e 60 anos. Em relação ao DHI brasileiro, a média obtida para pontuação total foi 47,14. Foram encontrados indivíduos com 
TV normal e altos valores no DHI brasileiro, bem como indivíduos com resultado do TV alterado e baixos valores no DHI brasileiro, 
revelando não haver relação entre resultado de teste vestibular e pontuação no DHI brasileiro. Não houve diferença significante para 
nenhuma subescala do DHI brasileiro, nem para a pontuação total na comparação entre grupos. A redistribuição dos indivíduos de 
acordo com os valores obtidos na PL e PD, segundo os critérios nacionais e internacionais, revelou por meio do teste Qui-Quadrado 
diferença estatisticamente significante. CONCLUSÃO: Considerando os diversos padrões de normalidade para PL e PD adotados 
nacional e internacionalmente, acredita-se ser necessária uma revisão dos valores de normalidade para PL e PD adotados no Brasil. 
Sugere-se ainda a aplicação do DHI brasileiro em todos os pacientes submetidos ao TV como ferramenta adicional para avaliar o 
impacto da tontura na qualidade de vida, a fim de subsidiar o médico na escolha de uma conduta terapêutica que efetivamente 
contribua para a melhora da tontura. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: C) AVALIAÇÃO / REABILITAÇÃO VESTIBULAR  

P-026  
 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS DOMÍNIOS DE VIDA PRÉ E PÓS DHI EM PACIENTES SUBMETIDOS À REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM 
UMA CLÍNICA-ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA – UNEB/BA.  

AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA  

CO-AUTOR(ES): CAMILA SÁ ANDRADE, FERNANDA MOREIRA, AMINE N. LARANGEIRA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

INTRODUÇÃO: A tontura é a ilusão de movimento do próprio indivíduo ou do ambiente que o circunda. As desordens vestibulares de 

qualquer natureza causam diversos prejuízos significantes nas habilidades dos pacientes, quanto a administração da sua 
independência, comprometendo as atividades profissionais, sociais e domésticas. OBJETIVO: Verificar qual domínio de vida 
(funcional, físico e emocional) apresentou melhora, no período estabelecido, dos usuários do programa de reabilitação vestibular (RV) 

da Clínica Escola de Fonoaudiologia da UNEB. METODOLOGIA: O presente estudo é de Corte transversal, de análise quantitativa 

e descritiva. Os dados foram levantados a partir da aplicação do questionário validado denominado Dizziness Handicap Inventory 
(DHI) pré e pós programa. Como critério de inclusão, foi estabelecido que os sujeitos deveriam estar em tratamento há pelo menos 
dois meses e submetidos há no mínimo 12 sessões. Foi comparado os domínios emocional, físico e funcional do DHI pré e pós 
programa. A amostra constou de 21 sujeitos que frequentaram com regularidade o programa de reabilitação vestibular (RV) na 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UNEB, pelo período de dois semestres consecutivos, totalizando quatro meses. O programa de 
RV constou de exercícios de relaxamento de cintura escapular, aplicação do protocolo de reabilitação vestibular de Cawthorne e 
Cooksey em conjunto ao trabalho do reflexo vestíbulo ocular (RVO) com estimulador optocinético, modelo TB 103 de marca Berger. A 
cada sessão o paciente era orientado a realizar em casa os exercícios propostos em terapia, numa frequência de três vezes ao dia, 

todos os dias. RESULTADOS: Quanto ao domínio emocional, obteve-se uma média de escore de 40,28 pontos no pré programa 

e 24,28 pontos no pós programa.  O domínio emocional teve uma melhora equivalente a 76,19% e o domínio físico uma melhora em 
71,42% pacientes avaliados. Entre os participantes, o domínio funcional foi o que mais evidenciou melhora em 90,47% dos sujeitos. 
CONCLUSÃO: A partir dos achados do presente estudo no grupo de sujeitos estudados, foi possível perceber que os participantes do 
programa de reabilitação vestibular avaliados no período previsto sofreram maior ganho no domínio funcional. Esta constatação 
demonstra o quanto a persistência e adesão ao programa de reabilitação vestibular, proposto, contribuíram para um melhora na 
qualidade de vida destes sujeitos.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM INDIVÍDUOS COM QUEIXA DE TONTURA ATRAVÉS DA 
POSTUROGRAFIA DINÂMICA FOAM-LASER  

AUTOR(ES): ARIANE DE MACEDO GOMES , VALDETE VALENTINS ALVES SANTOS FILHA, ANA VALÉRIA VOUCHER  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Introdução: A posturografia dinâmica pode representar uma alternativa para detectar possíveis alterações de equilíbrio em 
decorrência da falta de integração dos sistemas visual, proprioceptivo e vestibular. Objetivo: avaliar o equilíbrio corporal nos 
indivíduos com queixa de tontura por meio do Teste de Organização Sensorial, utilizando a “Foam- Laser Dynamic Posturography” 
(FLP) proposto por Castagno (1994). Método: foram avaliados 24 indivíduos com queixas de tontura, tanto do gênero masculino 
quanto feminino, na faixa etária entre 28 e 82 anos, sendo 14 adultos e 10 idosos. Foi realizado o Teste de Organização Sensorial 
(TOS) por meio da FLP. Resultados: Como resultados parciais, sendo estendido o tamanho da amostra, revelam um predomínio do 
gênero feminino e idade média de 40 anos para os adultos e 70 anos para os idosos. Na análise da posturografia dinâmica “Foam-
Laser”, evidenciou-se uma ocorrência de alteração em 85,7% dos adultos e em 100% dos idosos, observando um menor desempenho 
ao esperado em todas as seis posições do TOS avaliadas, sendo as mais acometidas II, III, IV e VI, com queda nas posições II, III e 
IV nos adultos; e III, IV e V, com queda em todas as posições, principalmente, nos TOS V e VI nos idosos, constatando uma 
dificuldade na integração entre os sistemas responsáveis pelo equilíbrio corporal na população estudada. Conclusão: de acordo com 
os resultados preliminares, pôde-se observar que os idosos apresentaram um desempenho na posturografia dinâmica foam-laser 
semelhante aos adultos, diferindo no que diz respeito à ocorrência de quedas. Sendo assim, a FLP demonstra ser um procedimento 
importante para a avaliação do equilíbrio corporal nos indivíduos com queixa de tontura. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS  

AUTOR(ES): JAYNE GUTERRES DE MELLO , TÁBADA SAMANTHA MARQUES DA ROSA, VALDETE VALENTINS SANTOS 
FILHA  

CO-AUTOR(ES): ANA VALÉRIA DE ALMEIDA VAUCHER  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Introdução: o controle postural é importante para a execução de todas as tarefas diárias e pode ser medido por alguns instrumentos 
de avaliação funcional do equilíbrio. Dessa forma, as provas estáticas e dinâmicas podem representar uma alternativa para detectar 
possíveis alterações de equilíbrio corporal. Objetivo: avaliar o equilíbrio estático e dinâmico em idosos institucionalizados. Método: 
foram avaliados sete idosos residentes em instituição de longa permanência com queixas de tontura ou desequilíbrio corporal, tanto 
do gênero masculino quanto feminino, na faixa etária entre 60 e 86 anos. Os indivíduos foram submetidos à avaliação do equilíbrio 
estático (provas de Romberg e Romberg-Barré) e dinâmico (provas da marcha marcha e Unterberger). Resultados: Como resultados 
parciais, sendo estendido o tamanho da amostra, inicialmente, revelam um discreto predomínio do gênero feminino e a média de 
idade de 67 anos. Nas provas estáticas de Romberg e Romberg-Barré, evidenciou-se uma maior ocorrência de alteração em três 
(43%) e quatro (57%) idosos, respectivamente, sendo instabilidade e lateropulsão os tipos de alterações mais frequente. Quanto à 
avaliação do equilíbrio dinâmico, constatou-se que, tanto na prova de marcha quanto na prova de Untemberg, apenas um (14%) idoso 
apresentou alteração, sendo esta identificada como desvio para a direita e instabilidade, respectivamente. Conclusão: de acordo com 
os resultados preliminares, apesar do número reduzido da amostra, pôde concluir que a maioria dos idosos submetidos às avaliações 
apresentou alteração apenas na prova de Romberg-Barré que avalia o equilíbrio estático, acreditando ser um instrumento relevante 
na avaliação do equilíbrio corporal em Instituições de Longa Permanência para Idosos.   
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO ORIENTADO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE SERGIPE  

AUTOR(ES): ANA PAULA DE GOIS  

CO-AUTOR(ES): SOUZA INGRID ANE HORA, OLIVEIRA WESLEY NACIMENTO DE, MELO E SILVA GEIZA MARIA BEZERRA DE, 
SANTOS JÉSSYKA ALVES DOS, RAMOS MARISE MONTEIRO, RAPOSO OSCAR FELIPE FALCÃO, TAGUCHI CARLOS KAZUO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

INTRODUÇÃO: Umas das consequências mais graves do envelhecimento são as quedas, conhecidas como um importante problema 
de saúde pública, devido à frequência, morbidade e elevado custo social e decorrente de suas lesões. As quedas afetam 
principalmente a população idosa. Quedas podem ser evitadas e seus danos minimizados por programas preventivos e promocionais 
de saúde, mas para tanto é importante a caracterização da possibilidade de eventos de quedas futuras que pode ser estudado por 
vários instrumentos. OBJETIVO: verificar o equilíbrio orientado, ocorrência  e tendência para quedas em idosos institucionalizados de 
Sergipe. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, clínico e qualitativo, em que foram avaliados 40 idosos, com idade variando de 
60 a 101 anos (idade média de 76,56 ±9,8anos), sendo 26 (65%) do gênero feminino e 14 (35%) do gênero masculino, recrutados no 
Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição e Asilo Rio Branco da cidade de Aracaju-SE, do Lar Cidade de Deus da cidade de 
Itabaiana-SE e Lar Dona Conceição em Ribeirópolis-SE. Todos foram submetidos a uma breve anamnese para observar a 
capacidade de interlocução e compreensão e foram submetidas ao teste do Equilíbrio Orientado pelo Desempenho ou “Performance 
Oriented Mobility Assessment of Gait and Balance” (POMA), na versão brasileira. O teste foi aplicado sempre pelo mesmo avaliador e 
para a avaliação do desempenho utilizaram-se os resultados de três avaliadores presente no momento do teste. Para a análise 
estatística foram utilizadas as medidas resumo e Teste do Qui-quadrado (?2)  e de Mann-whitney para estudo das correlações entre 
variáveis dependentes (pontuação geral no POMA) e as variáveis independentes, adotando-se o valor de significância de 0,05%. 
RESULTADOS: Os resultados encontrados mostraram que dos 40 indivíduos avaliados, 29(72,5%) apresentaram risco moderado 
para quedas, dos quais 19 (65,5%) foram do gênero feminino e dez (10) (34,5%) do gênero masculino. Onze idosos (11) (27,5%) 
apresentaram risco baixo para queda, sendo sete (7) (63,6 %) do gênero feminino e quatro (4) (36,4%) do masculino. CONCLUSÃO:  
o estudo apontou que a maioria dos avaliados apresentou risco moderado para quedas, e que não ocorreu associação significante do 
gênero  e a idade dos sujeitos com o desempenho final do equilíbrio orientado avaliado pelo POMA. 

Palavras-chaves: Equilíbrio, queda, idosos 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: C) AVALIAÇÃO / REABILITAÇÃO VESTIBULAR  

P-030  
 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO MEDO DE QUEDAS EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE SERGIPE  
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 a população idosa no país correspondia a 5,9% da população total, atingindo 7,4% em 2010. 
(IBGE, 2010). O envelhecimento pode gerar múltiplas alterações, dentre elas as quedas, que acometem principalmente idosos com 
idade superior a 65 anos, sendo a terceira principal queixa de problemas de saúde que acometem a qualidade de vida. Cerca de um 
terço dos idosos sofre lesões e são hospitalizados devido a quedas. OBJETIVO: Verificar a ocorrência do medo de queda, e 
tendência para quedas em idosos institucionalizados de Sergipe. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, clínico e qualitativo, em 
que foram avaliados 41 idosos, com faixa etária variando entre 60 e 101 anos (idade média de 76,56 ±9,8 anos), sendo 26 (63,4%) do 
gênero feminino e 15 (36,6%) do masculino, recrutados no Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição e Asilo Rio Branco da cidade 
de Aracaju-SE, do Lar Cidade de Deus da cidade de Itabaiana-SE e Lar Dona Conceição de Ribeirópolis-SE. Todos os voluntários 
foram submetidos a uma breve anamnese para observar a capacidade de interlocução e compreensão e na sequência preencheram a 
Escala Internacional de Eficácia de Quedas adaptada na versão em português (FES-I-Brasil). No caso de dificuldade para escrita, o 
avaliador leu cada questão e ofereceu todas as possibilidades de respostas aguardando depois a posição do avaliado. Para a análise 
estatística foram utilizadas as medidas resumo e Teste do Qui-quadrado (?2)  e de Mann-whitney para estudo das correlações entre 
variáveis dependentes (pontuação geral nos inventários) e as variáveis independentes (idade e gênero), adotando-se o valor de 
significância de 0,05%. RESULTADOS: verificou-se que dos 41 idosos, 16 (39%) apresentaram escores compatíveis enquadrados 
em quedas esporádicas, 19 (46,3%) permaneceram na zona de indefinição do teste e seis (6) idosos (14,6%) apresentavam queda 
recorrente. CONCLUSÃO: A partir do instrumento utilizado verificou-se um percentual expressivo da amostra com prevalência para 
queda, sendo que a idade e gênero não interferiram no medo de quedas. 

Palavras-chaves: medo de queda, idosos, qualidade de vida 
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TÍTULO: A INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO ACÚSTICA NAS HABILIDADES AUDITIVAS DE IDOSOS USUÁRIOS DE PRÓTESES 
AUDITIVAS  

AUTOR(ES): MAYCON DUARTE , MAYCON DUARTE, MARIA MADALENA CANINA PINHEIRO  

CO-AUTOR(ES): MIRTES BRUCKMANN, ODETE JUSSARA CORDEIRO, JESSYKA LEAL, GISELE KLAUBERG 

INSTITUIÇÃO: UFSC  

Introdução: o avanço tecnológico proporcionou um aperfeiçoamento das especialidades médicas aumentando a expectativa de vida 
e consequentemente o número de idosos na população. O processo de envelhecimento pode causar alterações dos sistemas 
sensoriais, afetando as acuidades auditiva e visual, além de comprometer as funções mentais superiores como a cognição e a 
memória. Com o avanço da tecnologia, o uso de próteses auditivas passou a minimizar as alterações na comunicação e na integração 
social do idoso. 
Objetivo: Avaliar a influência estimulação acústica nas habilidades auditivas de ordenação temporal e figura-fundo em idosos 
usuários de próteses auditivas. 
Método: Realizou-se um estudo longitudinal com amostra não probabilística por conveniência. Fizeram parte da amostra 12 idosos, 
na faixa etária de 61 a 86 anos, sendo cinco do gênero masculino e sete do gênero feminino. Os critérios de inclusão foram: ausência 
de evidências de alterações visuais e neurológicas que impeçam a compreensão das tarefas solicitadas; apresentar perda auditiva 
neurossensorial bilateral simétrica com limiares auditivos de 41 a 70 dBNA na faixa de frequência de 500 a 2000 Hz e curvas 
timpanométricas do tipo A bilateralmente; disponibilidade para frequentar os encontros com acompanhante, além de serem novos 
usuários de próteses auditivas. Os testes de processamento auditivos realizados foram o Teste Padrão de Frequência (TPF) e o teste 
de identificação de sentenças sintéticas em Português (SSI), em escuta monótica na relação Sinal/Ruído (S/R) de 0 e -10. Os 
procedimentos foram realizados  inicialmente no dia da adaptação da prótese auditiva, sendo repetidos após três meses de uso 
efetivo da amplificação sonora. 
 Resultados: Verificou-se que 100% dos pacientes apresentaram alteração na habilidade auditiva de figura-fundo, sendo que na 
primeira avaliação 8 idosos (66,6%) não conseguiram realizar a tarefa com a relação S/R -10. No teste TPF 75% dos idosos 
apresentaram alteração. Após três meses de uso das próteses auditivas verificou-se melhora significativa nas habilidades auditivas, 
em especial na habilidade auditiva de ordenação temporal. 
Conclusão: A estimulação acústica proporcionou melhora das habilidades auditivas de ordenação temporal e figura-fundo. Sugere-se 
o uso de testes do processamento auditivo (Central) no seguimento dos pacientes usuários de próteses auditivas. 
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TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DE TESTES DE RESOLUÇÃO TEMPORAL EM AGRICULTORES EXPOSTOS A AGROTÓXICOS  

AUTOR(ES): DENISE MARIA VAZ ROMANO FRANÇA , ADRIANA BENDER MOREIRA LACERDA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

Introdução: os testes de resolução temporal possuem sensibilidade para a detecção de alterações do Sistema Nervoso Central. 
(Musiek, Baran e Pinheiro, 1990).  O Random Gap Detection Test (RGDT) é considerado um teste capaz de avaliar a capacidade 
auditiva de resolução temporal. Ele possibilita a detecção de diferenças de intervalo de tempo, que possuem uma distribuição 
randômica. Os agrotóxicos são substâncias químicas cujos estudos sugerem que podem danificar estruturas do sistema auditivo 
periférico e também central. Objetivo: avaliar o processamento auditivo central agricultores expostos a agrotóxicos utilizando o 
Random Gap Detection Test (RGDT)) Metodologia: foi realizada a avaliação audiológica básica composta de audiometria tonal limiar 
aérea/óssea, logoaudiometria e imitanciometria e aplicado o RGDT, em 22 agricultores, expostos a agrotóxicos, que formaram o 
grupo de pesquisa e 21 sujeitos não expostos a agrotóxicos que compuseram o grupo controle. Os exames foram realizados no 
período de julho de 2011 a agosto de 2012, na clínica de Fonoaudiologia da UNICENTRO-PR e na Clínica de Fonoaudiologia de 
Universidade Tuiuti do Paraná. Utilizou-se: um audiômetro Damplex, calibrado anualmente, de acordo com a norma ISO 8253, em 
cabina acústica e impedanciômetro audiotest 425 H e para o  RGDT o material utilizado foi o CD, comercializado pela AudiTec, Inc. e 
 disponibilizado pela Universidade Tuiuti do Paraná. Resultados: os agricultores apresentaram audiometria e imitanciometria normais, 
com exceção dos reflexos acústicos em 4000Hz, que estavam ausentes com uma diferença estatisticamente significativa em relação 
ao grupo controle e os resultados do RGDT que apresentaram-se alterados, com uma média de detecção do intervalo de tempo entre 
os estímulos de (18,6ms) que é diferente  estatisticamente,  da média do grupo controle (12,2ms). Conclusão: as alterações 
detectadas em testes de processamento auditivo central podem sugerir que esses sujeitos devam ser avaliados com uma bateria de 
exames audiológicos capazes de detectar também alterações no sistema auditivo central e não apenas do sistema auditivo periférico.  
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TÍTULO: ATENÇÃO AUDITIVA SUSTENTADA EM CRIANÇAS COM DISLEXIA: RELATO DE CASOS  

AUTOR(ES): MARIA RENATA JOSÉ , MARIZA RIBEIRO FENIMAN,  

CO-AUTOR(ES): ÉRIKA FERRAZ, MARIA FERNANDA CAPOANI GARCIA MONDELLI, PATRICIA ABREU PINHEIRO CRENITTE 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: A Dislexia é definida como um transtorno específico de aprendizagem, caracterizada pelo desempenho em leitura/escrita 
inferior ao esperado para a idade cronológica, escolaridade e nível cognitivo/intelectual do sujeito. Essas dificuldades, também podem 
coexistir com alterações relacionadas à linguagem oral, cálculo, atenção, memória e integração perceptivo-motora. Para a realização 
de atividades que envolvam leitura com compreensão adequada, há a necessidade da integridade e funcionalidade adequada do 
sistema nervoso periférico e central, bem como outros pré-requisitos como atenção seletiva e sustentada, discriminação e percepção 
auditiva, memória de curto e longo prazo e consciência fonológica. Objetivo: Verificar o desempenho de três crianças com 
diagnóstico de Dislexia em um teste que avalia a atenção auditiva sustentada. Foram avaliadas duas crianças do gênero masculino 
(ambas com 12 anos de idade) e uma do feminino (com idade de 11 anos) matriculadas na Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP, 
atendidas no estágio de Linguagem Escrita. Metodologia: Para verificar a atenção auditiva sustentada, foi realizado o Teste da 
Habilidade de Atenção Auditiva Sustentada – THAAS, o qual envolve uma tarefa de vigilância auditiva, indicada pelas respostas 
corretas para as pistas linguísticas específicas. Avalia a habilidade do sujeito em manter a atenção e concentração na tarefa por um 
período de tempo prolongado. O THAAS foi realizado de forma binaural e diótica, em cabina acústica, por meio de um CD player 
acoplado a um audiômetro de dois canais, a uma intensidade de 50 dBNPS considerando a média da orelha avaliada. O teste 
consistiu na apresentação de 21 palavras monossilábicas, rearranjadas aleatoriamente, formando uma lista de 100 palavras, havendo 
a ocorrência da palavra “não” 20 vezes, na qual a criança deveria levantar a mão todas as vezes que ouvisse essa palavra. Essa lista 
foi repetida seis vezes, totalizando a apresentação de 600 palavras durante o teste. Foram considerados erros quando a criança não 
levantou a mão em resposta à palavra “não” (desatenção) e, quando a criança levantou a mão para outra palavra ao invés da palavra 
“não” (impulsividade). No desempenho do THAAS é considerada a pontuação total dos erros (somatória do número de desatenção 
acrescida do número de impulsividade) e o decréscimo de vigilância (diferença entre a soma das respostas corretas para a palavra 
“não” na 6ª e na 1ª apresentação do teste). Resultados: Resultados mostraram valores de 46, 30 e 9 para a pontuação total de erros 
e, valores de 4, 5 e 1 para o decréscimo de vigilância, para as três crianças, respectivamente. As duas crianças de menor média de 
idade demonstraram predomínio de erros desatenção. Conclusão: Pode-se verificar que duas crianças com Dislexia demonstraram 
desempenho inferior no teste que avalia a habilidade de atenção auditiva sustentada quando comparadas com os dados normativos 
do teste, ou seja, crianças brasileiras, com mesma idade cronológica, sem queixa de atenção e dificuldades relacionadas à 
aprendizagem.  
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TÍTULO: AUDIÇÃO EM ESCOLARES: ASSOCIAÇÃO ENTRE ACUIDADE AUDITIVA E PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL  

AUTOR(ES): SHEILA ANDREOLI BALEN , ROSEANE SANTOS SILVA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

INTRODUÇÃO: A audição é o sistema sensorial mais importante para o desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita, 
contribuindo para o adequado processo de aprendizagem e, por sua vez, inserção social e educacional da criança. Estudando os 
fatores que podem prejudicar esses processos, observamos o crescente número de diagnósticos tardios em crianças com alterações 
auditivas. Porém não basta detectar a presença dos sons, é necessário dar a esses sons um significado, sendo este outro fator a ser 
estudado. O baixo rendimento escolar pode estar relacionado com algum déficit auditivo ou distúrbio no processamento auditivo. 
OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo estudar a existência de associação entre o desempenho de crianças escolares na avaliação 
auditiva e na triagem de processamento auditivo central. MÉTODOLOGIA: Para a realização deste trabalho, participaram 48 
escolares, sendo 28 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idades entre 6 a 14 anos, da primeira a quinta série do ensino 
fundamental na Escola Municipal Juvenal Lamartine em Natal (RN). Inicialmente, todas as crianças foram avaliadas pela 
meatoscopia, no intuito de identificar condições adequadas para realização dos procedimentos audiológicos. Os procedimentos da 
pesquisa envolveram avaliação audiológica completa e triagem do processamento auditivo central proposta por Zaidan (2001) com os 
testes de fala no ruído, fala filtrada e palavras competitivas. RESULTADOS: A partir dos resultados obtidos, observou-se ocorrência 
de alterações auditivas em 12,5% da população avaliada. Destes 5,2% representavam perdas condutivas, 4,2% perda mista e 1,1% 
perda sensorioneural, 97,9% dos escolares também apresentaram reflexos auditivos ausentes ou aumentados em pelo menos uma 
das orelhas testadas. Na triagem de processamento auditivo central, o desempenho das crianças foi abaixo do esperado totalizando 
95,8% dos escolares com alteração nos testes de triagem. Não houve diferença estatística entre as orelhas nos três testes da triagem 
de processamento auditivo. CONCLUSÃO: Em virtude da alta ocorrência de falha na triagem de processamento auditivo fica evidente 
que a presença da perda auditiva não é o único fator responsável pelo baixo desempenho em habilidades auditivas na amostra 
estudada. Este fator mostra-se preocupante pela alta ocorrência e necessidade de avaliação completa do processamento auditivo 
central em 95,8% das crianças. Desta forma, este estudo aponta para necessidade de futuras pesquisas que investiguem as 
consequências desta falha e confirmem se há ou não presença de distúrbios do processamento auditivo central e seus impactos no 
processo de aprendizagem, no intuito de direcionar ações educacionais e de saúde. 
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TÍTULO: A AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA E VESTIBULAR DE RODOVIÁRIOS URBANOS – SALVADOR/BA.  

AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA , HÉLIDA BRAGA DE OLIVEIRA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: Ao rodoviário urbano compete a responsabilidade de transportar com segurança passageiros ou cargas na região 
metropolitana. Usualmente exercem sua atividade profissional exposto às condições ergonômicas de trabalho inadequadas, 
associadas à exposição dos agentes físicos tais como ruído, vibração, temperatura. Além de estarem vulneráveis quanto às 
alterações auditivas e vestibulares. Dados mais recentes publicados pelo Ministério da Saúde no sistema eletrônico Data Sus (2012), 
revelam por uma análise anual, elevação na incidência de notificações a respeito da disfunção vestibular em certos grupos de 
ocupações brasileiras, a exemplo: Rodoviários- Motoristas Urbanos. Objetivo: Estabelecer a prevalência das queixas auditivas e 
vestibulares de trabalhadores rodoviários urbanos. Metodologia: Este estudo teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UNEB sob o nº 155.055. A pesquisa teve como desenho de estudo corte transversal de caráter descritivo e quantitativo, 
composto, em sua amostra parcial, de 83 rodoviários até a presente data. A amostra da pesquisa foi por conveniência e os dados 
coletados de forma aleatória. Foi utilizado um questionário validado e adaptado para motoristas urbanos com queixas de tontura e/ou 
zumbido. O tratamento estatístico a ser realizado será por meio do teste de McNemar e exato de Fisher. Será fixado em 5% o nível de 
rejeição da hipótese de nulidade. Os dados da amostra presente parcial foram analisados por meio de estatística analítica por 
frequência simples. A mesma foi constituída de 83 rodoviários (motoristas urbanos) sindicalizados, do gênero feminino e masculino, 
trabalhadores de empresas de transportes urbanos em turnos variados e que apresentassem queixas de tontura, vertigem e/ou 
zumbido. Os rodoviários responderam a perguntas diretas quanto a sua autopercepção para a saúde auditiva e vestibular, as quais 
foram realizadas por um único entrevistador. Resultados: Até onde foram coletados os dados, 96,3% são do gênero masculino; 
93,9% já fizeram o exame auditivo – audiometria; 13,2% sentem atualmente tontura, enquanto que, 63% referem que a tontura não é 
uma doença. Quanto ao sintoma zumbido, o mesmo foi o mais referido pelos motoristas (78%). 96,3% referiram participação em 
alguma atividade de saúde auditiva. Conclusão: O impacto desses sintomas na atividade laborativa desta categoria profissional, 
demonstra o quanto é relevante o desenvolvimento de ações que venham a evidenciar a necessidade da intervenção de profissionais 
fonoaudiólogos especializados na área de atenção a saúde do trabalhador, a fim de construir medidas para gestão do conhecimento 
desse profissional, no viés da promoção em saúde auditiva e vestibular, bem como em ações preventivas ou reabilitadoras no intuito 
de diminuir ou monitorar os sintomas agravantes dos diversos distúrbios do sistema auditivo. 
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TÍTULO: A EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM AUDIOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

AUTOR(ES): ADRIANA PESSUTTO MONTILHA FALSETTI  

CO-AUTOR(ES): CAROLINE ANTONELI, WANDERLÉIA QUINHONEIRO BLASCA  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ODONTOLOGICA DE BAURU - USP  

Um dos principais avanços do século XXI é o reconhecimento da Educação como um dos fatores de maior importância para o 
desenvolvimento humano. As modernas tecnologias permitem a fácil difusão de conhecimentos. A Educação a Distância está em 
todos os níveis de ensino permitindo o desenvolvimento de um núcleo central de conhecimento como a base para orientação das 
estratégias educacionais. Numa visão mais ampla, uma das formas mais eficientes para promover saúde é a educação. Em suma, 
toda e qualquer ação, assim como é a proposta deste estudo, que se pauta na premissa da melhoria do ensino público no país deve 
ser estimulada por práticas educativas, especialmente aquelas que abrangem à Teleducação. Nesse contexto, o presente trabalho 
teve como proposta criar uma rede de aprendizagem colaborativa com uso de Teleducação Interativa para promover melhoria da 
qualidade de vida na cidade de Bauru, avaliando os aspectos motivacionais que envolvem a participação dos alunos do ensino 
fundamental em um programa educacional sobre saúde auditiva, por meio da Teleducação Interativa, baseado nos alicerces do 
Projeto Jovem Doutor – Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. O estudo foi desenvolvido no período entre 
agosto de 2012 e dezembro de 2012 em 2 Escolas Estaduais do Município de Bauru (número de protocolo 04438612.7.0000.5417  da 
plataforma Brasil do Comitê de Ética em Pesquisa). Para a avaliação foi utilizada a Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) de PAIXÃO 
(2008) que possui 32 enunciados, apresentando como respostas as seguintes alternativas: concordo plenamente, concordo 
parcialmente, discordo parcialmente e discordo completamente. Cada alternativa é pontuada respectivamente em 3, 2, 1, 0, 
respectivamente, e divididos em quatro domínios: “estimulante”, “significativo”, “organizado e “fácil de usar”“. Ao se atingir altos 
valores, significa que o programa de capacitação é um “curso impressionante”, apresentando alta expectativa para o sucesso, dessa 
forma sendo avaliando positivamente. A Ficha de Pesquisa Motivacional foi respondida por 18 alunos do 9º ano de ambos os sexos, 
na faixa etária entre 13 a 15 anos, necessitando de um tempo médio de 20 minutos para preenchimento deste instrumento. De acordo 
com os resultados das avaliações pós-teste da Ficha de Pesquisa Motivacional, observou-se um índice de alta satisfação dos 
participantes em relação à Teleducação Interativa. Foi considerado como sendo um programa “Impressionante”. Podemos concluir 
que a elaboração deste modelo de capacitação alcançou um índice de motivação em relação à participação altamente positivo. 
Mostrou ser uma proposta eficiente de educação na temática saúde em audiologia. 
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TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO AFETIVO NA ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE AUDITIVA  

AUTOR(ES): MARIANA MARQUEZ DE REZENDE , ANA RITA CAMPOS BARBOSA,  

CO-AUTOR(ES): LUCIANA ÁVILA DOS SANTOS, THAÍSA GAUY DA SILVA, LIVIAM BERNARDI BUCHLI TIVERON,  

INSTITUIÇÃO: UNIUBE- UNIVERSIDADE DE UBERABA  

A deficiência auditiva adquirida ou congênita atribui circunstâncias que vão além do fato do indivíduo não ouvir bem, levando a 
implicações biopsicossociais para a vida desse indivíduo e para os que com ele convivem. Uma vez estabelecido o diagnóstico da 
perda auditiva é fundamental que a intervenção seja iniciada. O processo pelo qual pode-se minimizar as incapacidades auditivas é a 
reabilitação auditiva. Esta por sua vez visa reduzir as barreiras da comunicação e facilitar o ajustamento ao possível impacto 
psicossocial, educacional e ocupacional que a perda auditiva ocasiona. A prótese auditiva é considerada o instrumento mais eficaz na 
reabilitação, para a deficiência auditiva não passível de tratamento clínico ou cirúrgico. O uso da prótese auditiva tem como finalidade 
primária a amplificação sonora, da forma mais satisfatória possível, que não se restringe a fala, mas também aos sons ambientais, 
sinais de perigo, de alerta, bem como sons que melhoram a qualidade de vida do indivíduo. A comunicação corresponde a uma 
necessidade fundamental do ser humano. Através dela o indivíduo tem a possibilidade de adquirir novos conhecimentos e 
experiências e que continue ativo no seu convívio social e familiar. Quando a comunicação não ocorre de maneira eficaz devido à 
falta de compreensão em decorrência de uma deficiência auditiva, o indivíduo se isola e com isso as relações interpessoais são 
comprometidas. Embora o avanço tecnológico das próteses auditivas seja evidente, a satisfação do usuário continua sendo um 
desafio para os audiologistas. A qualidade de um serviço assistencial e o sucesso da adaptação da prótese auditiva estão 
diretamente associados à relação interpessoal estabelecida entre os pacientes e os profissionais. Considerando que o vínculo afetivo 
é essencial para um eficaz desenvolvimento integral do indivíduo, ao analisar os efeitos positivos no processo de adaptação de 
próteses auditivas em um indivíduo de 52 anos de idade com deficiência auditiva neurossensorial e déficit cognitivo, paciente do 
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva UNIUBE (Uberaba-MG), foi observado que a relação interpessoal estabelecida entre a 
fonoaudióloga e o paciente é considerada o grande foco do sucesso da adaptação. Esse trabalho visa contribuir para uma reflexão 
dos discentes e profissionais da fonoaudiologia sobre a importância da relação profissional-paciente no sucesso do processo de 
adaptação de prótese auditiva. O atendimento humanizado, acolhedor e individualizado proporcionado ao paciente trouxe resultados 
satisfatórios de adaptação das próteses auditivas. A atenção fornecida ao mesmo, garantiu a sua confiança no atendimento realizado 
sempre pela mesma fonoaudióloga, permitindo que ela o ajudasse a superar suas dificuldades quanto ao uso das próteses auditivas e 
limpeza dos moldes. Vale ressaltar a importância de realizar um monitoramento com os usuários de próteses auditivas, permitindo 
mais qualidade na prestação de serviço assistencial. 
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TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DE UM PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL DESENVOLVIDO NA 
CIDADE DE CASCAVEL – PR.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , SILVANA TRILÓ DUARTE, FRANCIELE SAVARIS SORIA, JENANE TOPANOTTI DA 
CUNHA 

CO-AUTOR(ES): AUGUSTO ROCHA CREMONESE, BRUNA ANTONIO COSMO 

INSTITUIÇÃO: FAG  

INTRODUÇÃO: A deficiência auditiva é considerada um dos distúrbios que interferem no desenvolvimento da linguagem e fala. O 
programa Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) tem como objetivo detectar precocemente perdas auditivas em neonatos para 
que ocorra diagnóstico e intervenção mais rapidamente possível. As crianças que falharem na triagem auditiva inicial devem ser 
encaminhadas ao reteste para acompanhamento audiológico. Existem fatores tais como o barulho externo no momento de realização 
do exame, ruídos internos do bebê, alterações de orelha média, agitação do mesmo, acúmulo de cerúmen e entre outros que 
influenciam no teste levando a resultados não fidedignos. Se o reteste se mostrar alterado, recomenda-se o encaminhamento para 
diagnóstico médico e avaliação audiológica complementar, para posterior intervenção se necessário. OBJETIVO: O presente estudo 
teve como objetivo analisar o índice de bebês que passaram e falharam no teste da orelhinha, bem como, os fatores que 
influenciaram no mesmo. METODOLOGIA: Participaram 382 bebês oriundos de uma instituição hospitalar localizado na cidade de 
Cascavel – PR. Todos tinham entre sete a trinta dias de vida e foram submetidos à mensuração das Emissões Otoacústicas 
Evocadas – Produto de Distorção em uma sala tratada acusticamente no Setor de Audiologia Clínica do Centro de Reabilitação da 
FAG. RESULTADOS: Dos 382 bebês avaliados, 84,04% passaram e 15,97% falharam no teste inicial. Dos que falharam, 4,97% 
estavam com resfriado comum, 6,80% permaneceram agitados e acordados, 1,38% apresentaram respiração ruidosa, 0,79% 
possuíam excesso de cerúmen no meato acústico externo, 0,79% apresentaram dificuldades de estabilização de sonda no decurso 
do teste e 0,79% não apresentaram fatores que pudessem interferir nos resultados. Dos 15,97% que falharam 3,28% reprovaram no 
reteste, sendo encaminhados para avaliação otorrinolaringológica e demais exames audiológicos.  CONCLUSÃO: Por meio dos 
resultados concluímos que é imprescindível a conduta criteriosa do profissional fonoaudiólogo na realização do teste da orelhinha 
devido aos fatores que podem interferir nos resultados do exame. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: E) SAÚDE AUDITIVA  
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TÍTULO: ALTERAÇÕES AUDIOLÓGICAS EM CRIANÇAS ESCOLARES  

AUTOR(ES): SHEILA ANDREOLI BALEN , ARYELLY DAYANE DA SILVA NUNES, ULLI AMIN LAUAR, RHADIMYLLA NÁGILA 
PEREIRA DA SILVA, ROSEANE SANTOS SILVA, JOSELI SOARES BRAZOROTTO, ANTONIO PEREIRA JUNIOR  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

Introdução: Segundo o Censo Demográfico de 2010, o nordeste é a região com maior índice de deficiências auditivas, que 
acometem 5,8% da população. Tendo em vista o papel da audição no desenvolvimento cognitivo e os resultados catastróficos da 
perda auditiva em crianças com idade escolar, é necessário caracterizar o perfil da audição de escolares para evitar consequências 
mais graves. Objetivos: Verificar a ocorrência de alterações audiológicas em escolares do ensino fundamental. Metodologia: Estudo 
transversal. Os participantes do estudo foram 70 alunos de primeira a quinta série com idade entre 6 e 14 anos (9,9 ± 2), sendo 36 do 
sexo masculino e 34 do sexo feminino de uma Escola Municipal da cidade de Natal (RN). Os alunos realizaram a meatoscopia, 
audiometria tonal liminar de 250 a 8000 Hz (via aérea e óssea), logoaudiometria, timpanometria e pesquisa do reflexo acústico nas 
frequências de 500 a 4000Hz contra e ipsilateralmente. Resultados: Foi constatada alteração audiológica em 43 alunos (61,43%) (22 
meninos e 21 meninas). Destes 35 (81,4%) eram bilaterais e oito (18,6%) unilaterais. Observou-se também que 17 apresentaram 
perda auditiva e 26 alterações nos reflexos acústicos, sendo que estas alterações foram mais prevalentes do que os demais tipos de 
perda auditiva (condutiva, mista e sensórioneural). O grau da perda auditiva o mais prevalente foi mínimo, seguido do leve, não sendo 
detectada perda auditiva severa e profunda. Conclusão: Os resultados indicam alta ocorrência de alterações auditivas nessa 
população, em especial, dos reflexos acústicos com limiares auditivos dentro da normalidade e timpanometria tipo A. É necessário, 
portanto, implementar condutas para controlar e remediar os problemas encontrados, visando melhorias no rendimento escolar e no 
desenvolvimento geral da criança em idade escolar, bem como estes resultados alertam para o risco da presença de distúrbios do 
processamento auditivo central.  
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TÍTULO: ANÁLISE DA POPULAÇÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS ATENDIDA EM UM NÚCLEO INTEGRADO DE SAÚDE 
AUDITIVA DE SÃO PAULO  

AUTOR(ES): RENATA COELHO SCHARLACH , CIBELLE DE LONGHI ESPASSATEMPO GALDINO 

INSTITUIÇÃO: IEAA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA AUDIÇÃO, NISA PIRITUBA E UNIBAN  

Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006), cerca de 278 milhões de pessoas no mundo têm perda 
auditiva de grau moderado a profundo em ambas as orelhas. A deficiência auditiva pode comprometer o processo de comunicação do 
indivíduo trazendo-lhe prejuízos sociais, emocionais, educacionais, vocacionais e até, dependendo do grau da perda auditiva, 
acarretar em risco de vida. Dentre os tipos de perdas auditivas, a mais comum na fase adulta e no idoso é a perda auditiva 
neurossensorial. Uma vez que, na maior parte dos casos este tipo de perda é irreversível e que não há tratamento clínico, a opção é o 
uso de dispositivos eletrônicos de amplificação sonora individual (AASI). Conhecer a população atendida torna-se uma estratégia 
importante e eficaz com o intuito de cumprir com qualidade nos serviços de saúde auditiva as determinações estabelecidas pela 
Portaria nº 2.073 (28/09/2004), que instituiu a Política Nacional de Saúde Auditiva no Brasil. Objetivo: Traçar o perfil sócio-
demográfico e audiológico dos pacientes atendidos em um Programa de Saúde Auditiva de média complexidade da cidade de São 
Paulo e caracterizar os dispositivos eletrônicos de amplificação sonora individual dispensados a esta população. Metodologia: Foram 
analisados 1474 prontuários de pacientes atendidos no Núcleo Integrado de Saúde Auditiva II em Pirituba, num período de quatro 
anos (2006 a 2010), obtendo-se informações sobre o perfil sócio-demográfico, os dados audiológicos e a caracterização dos AASI 
dispensados Os dados foram analisados estatisticamente e o nível de significância considerado foi de 5%. Resultados: A média de 
idade foi de 61,9 ± 1,1 anos. Houve predomínio de pacientes do gênero feminino (53%); 64,2% eram da raça branca e 53,2% 
residentes da região Pirituba-Perus. Houve um predomínio de perda auditiva neurossensorial (85,2% OD e 85,5% OE), de grau 
moderado (35,1% OD e 36,7% OE), configuração descendente acentuada (29,6% OD e 30,5% OE) e assimetria entre as orelhas 
(57,7%). O modelo de AASI mais indicado foi retroauricular, com adaptação convencional ou aberta (34% OD e 34,1% OE), e da 
classe B (55,5% OD e 55,6% OE), segundo os critérios da Portaria 2.073 de 28/09/2004 e adaptação bilateral (91,8%). Conclusão: 
Não houve diferença entre as orelhas quanto ao tipo, grau e configuração da perda auditiva, bem como dos AASI dispensados. A 
perda auditiva neurossensorial de grau moderado com configuração descendente, bilateral e assimétrica foi a mais prevalente. 
Quanto aos dispositivos dispensados os aparelhos retroauriculares com adaptação convencional ou aberta foram os mais indicados, 
assim como a tecnologia da classe B.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: E) SAÚDE AUDITIVA  
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TÍTULO: ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS POR ESTÍMULO TRANSIENTE POR BANDA 
DE FREQÜÊNCIA EM LACTENTES COM REGURGITAÇÃO INFANTIL  

AUTOR(ES): CLARICE GOMES MONTEIRO  

CO-AUTOR(ES): ELIZÂNGELA DIAS CAMBOIM, RENATA COELHO SCHARLACH, SAMIR BUAINAIN KASSAR, MARISA 
FRASSON DE AZEVEDO 

INSTITUIÇÃO: UNCISAL  

Introdução: As EOAT avaliam a condição auditiva por faixas de frequência visto que os valores de reprodutibilidade e relação SNR 
são obtidos por meio da filtragem do som captado por banda de frequências. A captação das EOAT pode ser prejudicada em 
decorrência de disfunção de orelha média e sua ausência em lactentes pode estar associada a discretas alterações timpanométricas, 
tendo como uma das principais causa a regurgitação infantil (RI). Objetivo: verificar a ocorrência das emissões otoacústicas por 
estímulo transiente e a relação sinal ruído em cada banda de frequência e comparar as respostas entre os grupos de lactentes com e 
sem regurgitação infantil. Método: Realizada captação das emissões em 118 lactentes: 63 com regurgitação infantil e 55 sem 
regurgitação infantil, sendo analisadas as bandas de frequências de 1,5 à 4 kHz. Considerou-se emissões presentes quando obteve-
se relação sinal ruído de 4dB para cada bandas de frequência. A análise estatística do conjunto de dados foi efetuada utilizando os 
testes estatísticos de Igualdade de Duas Proporções e Mann-Whitney. Resultados: Maior percentual de respostas ausentes das 
emissões na banda de frequência de 1,5 kHz em ambas os grupos. Na comparação entre os grupos, a ocorrência das emissões 
apresenta diferença estatística em praticamente todas as bandas de frequência. Quanto à relação sinal ruído, foi identificada 
diferença estatisticamente significante entre os grupos em todas as bandas de frequências de ambas as orelhas, no qual, o grupo 
sem refluxo apresentou maiores respostas. Conclusão: A relação sinal ruído nas emissões é maior no grupo de lactentes sem 
regurgitação infantil em todas as bandas de frequência; sendo a banda de frequência de 1,5 kHz a que apresenta maior ocorrência de 
respostas ausentes em ambos os grupos. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: E) SAÚDE AUDITIVA  
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TÍTULO: ASPECTOS DA INTEVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E A SUA RELAÇÃO COM O GRAU DE PERDA AUDITIVA DE 
CRIANÇAS ACOMPANHADAS EM UM SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA.  

AUTOR(ES): LETICIA MACEDO PENNA  

CO-AUTOR(ES): NAIANY NASCIMENTO DA SILVA, PATRÍCIA SANTOS OLIVEIRA, RAFAELA LOBO MACHADO, STELA MARIS 
AGUIAR LEMOS, CLAÚDIA REGINA LINDGREN ALVES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: Para as crianças com deficiência auditiva, uma intervenção fonoaudiológica eficiente é de fundamental importância para 
o desenvolvimento auditivo e de linguagem. Objetivos: Descrever os aspectos da intervenção fonoaudológica de um Serviço de 
Atenção à Saúde Auditiva (SASA) e sua relação com o grau da perda auditiva. Metodologia:Participaram do estudo 110 crianças 
com perda auditiva de grau leve a profundo, na idade de 6 a 10 anos e 11 meses,  adaptadas com Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI), nos anos de 2008 a 2010. Todos os responsáveis responderam a um questionários estruturado com os seguintes 
eixos temáticos: diagnóstico auditivo, adaptação do AASI e processo de fonoterapia.  Os indivíduos foram divididos em 3 grupos de 

acordo com o grau de perda auditiva da melhor orelha: leve a moderado, moderadamente severo a severo e profundo.  Esta pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer ETIC 0316.0.203.000-10. Resultados: Houve diferença com 
significância estatística entre as medianas de idade de diagnóstico, adaptação de AASI, tempo entre diagnóstico e adaptação do 
AASI e início da fonoterapia, segundo o grau de perda auditiva. As medianas de idade de diagnóstico auditivo e a idade da adaptação 
do AASI foi menor no grupo profundo bilateral (3,3 anos e 4,9 anos, respectivamente) e maior no grupo leve/moderado (5,6 anos e 6,8 
anos, respectivamente).  Porém, observou-se que a mediana de tempo entre o diagnóstico e a adaptação do AASI foi maior nas 
crianças do grupo profundo bilateral (1,4 anos). Não houve diferença estatisticamente significante entre fonoterapia, número de 
consultas de fonoterapia, processo de fonoterapia (contínuo e não contínuo) e tipo de serviço (público e privado) e o grau de perda. 
Conclusão: A intervenção fonoaudiológica realizada no SASA em estudo não conseguiu cumprir as recomendações preconizadas 
pelo Joint Commitee on Infant Hearing, que sugere que o diagnóstico auditivo seja realizado antes do 3 mês de vida e a intervenção 
fonoaudiológica seja iniciada até o sexto mês de idade. Observou-se idade avançada para o diagnóstico e para a adaptação do 

AASI, em todos os diferentes grupos de grau de perda auditiva. Analisando os resultados encontrados neste estudo, destaca-se a 
importância dos programas de Triagem Auditiva Neonatal que garante não só a identificação precoce das perdas auditivas, mas 
também, o seguimento e o acesso aos serviços de intervenção apropriados para a criança e sua família, otimizando o processo de 

desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. 
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TÍTULO: ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR RODOVIÁRIO URBANO NA CIDADE DE SALVADOR (BA).  

AUTOR(ES): HÉLIDA BRAGA DE OLIVEIRA , MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: Ao rodoviário urbano compete a responsabilidade de transportar com segurança, passageiros ou cargas na região 
metropolitana. Usualmente exercem sua atividade profissional exposto às condições ergonômicas de trabalho inadequadas, 
associadas à exposição aos agentes físicos (ruído, vibração, temperatura), podendo, assim, sofrer alterações em sua saúde auditiva e 
vestibular. Objetivo: Promover reflexões em saúde, no que concerne o olhar do ser humano e profissional (rodoviário urbano) para 
sua saúde auditiva. Metodologia: Abordagem de caráter quanti-qualitativa de caráter transversal. A pesquisa teve parecer aprovado 
pelo Comitê de Ética da UNEB sob o número 155.055/2012. A amostra da pesquisa está sendo por conveniência e aleatória, por meio 
de aplicação de questionário validado e adaptado aos motoristas urbanos com queixas de tontura e/ou zumbido. Os dados finais 
serão submetidos ao teste de McNemar e exato de Fisher, sendo fixados em 5% o nível de rejeição da hipótese de nulidade. 
Resultados: Atualmente, a amostra parcial está constituída de 83 rodoviários (motoristas urbanos) sindicalizados, de diferentes 
gêneros, idade, turnos de trabalho e empresas de transportes urbanos da cidade do Salvador (BA) que apresentaram queixas de 
tontura, vertigem e/ou zumbido. Estes trabalhadores responderam a perguntas diretas quanto a sua autopercepção para a saúde 
auditiva e vestibular realizadas por um só entrevistador. De acordo com o número amostral, observa-se maior prevalência de 
motoristas urbanos do gênero masculino, sendo que 93,9% confirmaram a realização do exame “audiometria”, destes, 63% referem 
que a empresa atual já desenvolveu ações educativas para a saúde auditiva, porém respondem que a tontura não é uma doença e 
não sabem o resultado dos seus exames audiológicos. Sessenta e seis rodoviários referiram usar Equipamento de Proteção Individual 
(EPI-Auricular) diariamente. Aos entrevistados, todos responderam poder adoecer por causa do trabalho.  Entretanto, 62%, referiram 
que o uso do EPI é o principal cuidado que possuem com a sua audição período laboral. Conclusão: O impacto desses distúrbios na 
atividade laborativa desta categoria profissional, demonstra o quanto é relevante o desenvolvimento deste projeto evidenciando a 
necessidade da intervenção de profissionais fonoaudiólogos especializados na área de atenção a saúde, construindo medidas para 
gestão do conhecimento desse profissional, no viés da promoção em saúde auditiva e vestibular, bem como em ações preventivas ou 
reabilitadoras no intuito de diminuir ou monitorar os sintomas agravantes dos diversos distúrbios do equilíbrio. 
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TÍTULO: AUDIÇÃO DE BEBÊS DE RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA NASCIDOS EM HOSPITAIS PÚBLICOS DE CURITIBA  

AUTOR(ES): INGRID HELENA ELIZABETH KOLB MAZZAROTTO  

CO-AUTOR(ES): CLÁUDIA GIGLIO DE OLIVEIRA GONÇALVES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

Introdução: A identificação precoce da surdez é possível por meio da Triagem Neonatal Universal realizada na alta hospitalar do 
recém-nascido, conhecida como “Teste da Orelhinha”. Porém, observam-se casos em que a resposta do Teste da Orelhinha 

pode ser falso-positivo ou falso-negativo, levando a um erro de diagnóstico. Portanto, bebês que apresentam falhas no Teste da 
Orelhinha devem ser retestados como parte de programas de acompanhamento audiológico. Objetivo: Caracterizar a audição de 
bebês que falharam no primeiro Teste da Orelhinha ou apresentaram risco para perda auditiva identificado ao nascimento. 
Método:Estudo transversal, de abordagem quantitativa em bebês encaminhados ao serviço de Alta Complexidade para Saúde 
Auditiva por falhas na triagem neonatal e/ou devido à presença de fatores de risco para audição e desenvolvimento identificados nos 
hospitais públicos da região de Curitiba. Foi aplicado questionário para os pais sobre fatores de risco para surdez, realizado reteste 

com EOAT e teste de Imitância Acústica. Resultados:70 bebês (27 meninas e 43 meninos), 38 nascidos a termo e 27 pré-termos. 
Dentre os critérios de risco para deficiência auditiva, 61% apresentaram algum indicador de risco, sendo os principais: internamento 
na UTI por mais de 5 dias (50%), uso de medicamentos ototóxicos (30%) e ventilação mecânica (20%). Entre os bebês, 71% realizou 
triagem auditiva neonatal na maternidade sendo que 46% com ausência de respostas no Teste da Orelhinha. No reteste, 50% dos 
que reprovaram no Teste da Orelhinha continuaram com resultados de ausência de resposta em uma ou nas duas orelhas. Verificou-
se maior frequência das Curvas Timpanométricas do tipo A e As, tanto na análise da amostra total quanto na análise do grupo de 

bebês que reprovaram no reteste. Conclusão: Muitos bebês ainda apresentam ausência de emissões otoacústicas transientes no 

reteste. Ressalta-se a importância do acompanhamento ao longo do primeiro ano de vida com objetivo de assegurar o diagnóstico 
audiológico. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO VESTIBULAR DE CLÍNICA ESCOLA 
DE FONOAUDIOLOGIA.  

AUTOR(ES): HELIDA BRAGA DE OLIVEIRA , HÉLIDA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA DA GLÓRIA CANTO, CAMILA SÁ, 
FERNANDA MOREIRA,  

INSTITUIÇÃO: UNEB  

A Reabilitação Vestibular é um recurso terapêutico baseado em mecanismos centrais de neuroplasticidade cujo objetivo é melhorar a 
estabilidade postural estática e dinâmica nas condições que produzem informações sensoriais conflitantes, ajudando assim o paciente 
a restabelecer a confiança em si mesmo, reduzindo sua ansiedade e proporcionando maior convívio social (GANANÇA, 2001). 
Atualmente, Programas de Reabilitação Vestibular (RV) podem ser acessados pelos usuários do sistema público de saúde, por meio 
das Clínicas Escolas de Fonoaudiologia em Instituições de Ensino Superior. Objetivo: Avaliar o nível de satisfação dos usuários do 
programa de Reabilitação Vestibular- Clínica Escola de Fonoaudiologia, UNEB. Método: Análise quantiqualitativa de caráter descritivo 
por meio de aplicação de questionário validado e adaptado à intervenção fonoaudiológica de RV. Tratamento estatístico simples com 
intervalo de confiança de 95% Foram inclusos na pesquisa, participantes que cumpriram com pelo menos 6 sessões do programa de 
reabilitação vestibular. Resultados: A idade dos participantes compreende dos 33 aos 71 anos, destes, 60% são do sexo feminino e 
40% do sexo masculino. O nível de escolaridade dos participantes compreende desde o 1º grau incompleto ao nível grau superior. 
Quanto ao grau de satisfação sobre as explicações fornecidas pelo fonoaudiólogo com clareza, 30% referiram como bom; 40% como 
ótimo, 30% como excelente. Com relação à segurança transmitida pelo fonoaudiólogo, bem como aos esclarecimentos de dúvidas 
pelo mesmo, 50% relataram ser excelente. No aprofundamento do fonoaudiólogo na condução do problema foi referido por 60% como 
ótimo e sobre o respeito com que o fonoaudiólogo trata-o, 80% referiram ser excelente. Sobre a satisfação geral da experiência com a 
RV, 60% relataram ser ótima e 40% excelente. Quando perguntados sobre um possível retorno a clínica ou indicação da mesma aos 
familiares e amigos, caso necessário, 30% responderam: sim enquanto os outros 70%: com certeza. Discussão: Todos referiram 
conhecer seu diagnóstico clínico, assim podemos inferir as atitudes de adesão e o autocuidado durante processo terapêutico. Outro 
dado relevante foi o fato de 60% dos participantes tiverem conhecimento (indicação) da Reabilitação Vestibular pelo seu médico. 
Estes dados são fundamentais para uma reflexão sobre a ampliação do conhecimento médico aos benefícios desta proposta 
terapêutica. Apenas um participante tinha experiências passadas, em terapia de RV. Conclusão: Foi constatado, após análise dos 
resultados, quando da aplicação do questionário utilizado, que os usuários do serviço estão satisfeitos com o Programa de Extensão 
em Reabilitação Vestibular da Clínica Escola da UNEB. Refletimos que esta terapia pode ser implantada em circuitos diversos de 
Atenção à Saúde, oportunizando outros acessos ao usuário que necessita deste serviço de saúde. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE VIOLÊNCIA E MAUS TRATOS CONTRA A PESSOA IDOSA COM PERDA DE AUDIÇÃO  

AUTOR(ES): MARIANA MARQUEZ DE REZENDE , SYBELLE DE SOUZA CASTRO MIRANZI,  

CO-AUTOR(ES): LUCIANA ÁVILA DOS SANTOS, ANA RITA CAMPOS BARBOSA, LIVIAM BERNARDI BUCHLI, THAÍSA GAUY 
SILVA, LARESSA PACHECO LUCAS  

INSTITUIÇÃO: UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA  

O envelhecimento é entendido como “um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de 
deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz 
de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”. A maioria das culturas  tende a 
separar os velhos e a segregá-los e, real ou simbolicamente, a desejar  sua morte. Não há uma causa única para a violência, e são 
muitos os fatores que podem contribuir para que ela ocorra (individual, relacional e social), independente do sexo, idade, raça, etnia, 
educação, cultura, situação sócio econômica, profissão, religião, capacidades físicas ou mentais e personalidade. Isso significa que 
muitos podem estar vulneráveis a ela em qualquer período de sua vida. Porém a equipe de saúde encontra uma série de entraves 
como a inadequação dos serviços responsáveis, carência de recursos que inviabiliza respostas adequadas, ou mesmo o desinteresse 
pela sua organização e consequente otimização.Portanto, faz-se necessário priorizar, no seu atendimento, a avaliação 
multidimensional, abrangente e global. Sendo assim, o profissional de saúde não pode estar alheio a tal situação e deve posicionar-se 
como mediador e articulador na rede de apoio de proteção às vítimas, principalmente aqueles que trabalham na atenção básica, locus 
que a cada dia se confirma como porta de entrada no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde preconiza que as atividades 
educativas sejam desenvolvidas com o objetivo de oferecer conhecimentos à comunidade e, assim, propiciar o questionamento e 
reflexão sobre os diversos temas relacionados com a saúde. O perfil dos usuários do SASA UNIUBE possui um diferencial, já que a 
surdez provoca no indivíduo inúmeras dificuldades comunicativas. E no idoso essas dificuldades se potencializam, tornando-se um 
fator de discriminação social.Esse trabalho tem como objetivo apresentar os resultados da aplicação do instrumento de Avaliação de 
violência e maus tratos contra a pessoa idosa. Foram selecionados, de forma aleatória, 4 usuários do Serviço de Atenção à Saúde 
Auditiva – SASA UNIUBE, que já estão usando aparelho de amplificação sonora individual AASI, ou seja estão em fase de adaptação. 
A avaliação foi aplicada no momento da primeira consulta de acompanhamento e sem a presença do acompanhante. A aplicação do 
instrumento foi fundamental para a percepção da presença de uma forma de violência não física na população de um serviço de 
saúde auditiva. A manifestação dos usuários foi unânime quanto à presença do gritar em seus cotidianos, talvez pela própria surdez e 
dificuldade de compreensão da palavra. Esse fato possibilitou uma mudança no agir da equipe e gerou interesse em toda a equipe 
em acolher o usuário e o cuidador para discussão do assunto violência e maus tratos. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: E) SAÚDE AUDITIVA  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO E DESIGN DE UMA FERRAMENTA HIPERMÍDIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA 
EM JOVENS USUÁRIOS DE DISPOSITIVOS PORTÁTEIS INDIVIDUAIS  

AUTOR(ES): CAROLINE CRISTINA PAES DE ARRUDA  

CO-AUTOR(ES): ANDREA CINTRA LOPES 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: Muitos estudos são realizados acerca do ruído ocupacional, porém não há tantos estudos com jovens expostos a níveis 
sonoros elevados nas mesmas proporções. O termo perda auditiva induzida pela música (PAIM) agora é usado para uma condição 
semelhante à perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), pois ambos são caracterizados por um entalhe na região de 4000 a 6000 Hz 
e seu progresso é proporcional às condições de exposição. Para que haja a mudança de atitude e comportamento, a promoção da 
saúde auditiva é de extrema importância e as ações de teleducação representam uma alternativa interativa e eficaz como estratégia 
de disseminação de conhecimento sobre o uso adequado dos dispositivos sonoros portáteis individuais. Uma vez instalada, a perda 
auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) não pode ser tratada e, portanto, a adoção de métodos de 
prevenção específica precisam ser desenvolvidos, pesquisados e aplicados. Objetivo: avaliar o conteúdo e design de uma ferramenta 
hipermídia criada para a promoção da saúde auditiva em jovens usuários de dispositivos sonoros portáteis individuais. Metodologia: 
Foram convidados três grupos de profissionais para avaliar vários aspectos do material sendo que o Grupo I constituía-se de 2 
fonoaudiólogas da área de audiologia, o Grupo II formado por 1 profissional da Educação à Distância e o Grupo III foi composto por 2 
designers. O instrumento de avaliação escolhido para todos os grupos foi o “Avaliação do Conteúdo e Design”, composto por cinco 
questões, cada qual com diferentes subitens, que abordam os seguintes aspectos: apresentação e qualidade do conteúdo, qualidade 
audiovisual, adequação ao público alvo e informações disponibilizadas nos quais tinham a opção de julgá-los como “insatisfatório”, 
“razoável”, ”satisfatório” ou “excelente”. Resultados: No que se refere ao item “apresentação e qualidade do conteúdo”, seus subitens 
“abrangência”, “vocabulário”, “sequência instrucional dos tópicos – organização do conteúdo” e “forma de apresentação dos 
conceitos” estes foram classificados como “satisfatório” e/ou “excelente”. Quanto aos subitens relacionados à “qualidade audiovisual”, 
sendo eles “qualidade das figuras”, “qualidade dos vídeos” e “qualidade das animações”, também foram julgados como “satisfatório” 
e/ou “excelente”. Em relação à “adequação ao público alvo”, todos julgaram como sendo “adequado”. E no último item, que se refere 
às “informações disponibilizadas”, incluindo seus subitens “confiabilidade”, “atualização”, “fontes de pesquisa” e “ortografia e 
gramática”, com exceção do subitem “ortografia e gramática” que recebeu uma avaliação como sendo “razoável”, todos os outros 
foram julgados como “satisfatório” e/ou “excelente, assim como as outras quatro avaliações do subitem “ortografia e gramática”. 
Conclusão: A ferramenta avaliada mostrou-se adequada para o público alvo, demonstrando ser capaz de orientar a utilização 
adequada dos dispositivos sonoros individuais e conscientizar quanto aos riscos da perda auditiva precoce como consequência da 
música em intensidade e tempo de exposição excessivos. O CD será disponibilizado no programa nacional de Telessaúde, no projeto 
de Jovens Doutores para que seja avaliada sua eficácia junto aos adolescentes. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO AUDITIVA EM BEBÊS DE ALTO RISCO  

AUTOR(ES): MANOEL FERRAZ DA ROCHA , CLAUDIA GIGLIO O. GONÇALVES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

Introdução: A identificação precoce da surdez é possível através da Triagem Neonatal Universal, realizada na alta hospitalar ao 
nascimento, como parte da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Porém, as crianças que apresentarem qualquer um dos 
indicadores de risco para surdez devem receber monitoramento de perdas auditivas, através de programas de acompanhamento 
audiológico, até o primeiro ano de vida. Objetivo: acompanhar o desenvolvimento da função auditiva em bebês de alto-risco, sem 
diagnóstico de surdez, identificando e orientando possíveis comprometimentos. Método: foi aplicado um questionário para os pais de 
bebês de alto risco para surdez atendidos nos hospitais públicos de Curitiba e realizada a avaliação auditiva  comportamental aos 03, 
06, 09 e 12 meses de idade corrigida (para os bebês prematuros). Resultados: Investigou-se 70 bebês (62,85% sexo masculino), 
37,14% falharam no teste da orelhinha, 52,94% nascidos à termo, 21,42% passaram por ventilação mecânica ao nascer, 17,55% 
utilizaram medicamentos ototóxicos, passaram por avaliação inicial antes dos 3 meses de idade 70 bebes,porém apenas 46 (65,71%) 
retornaram para acompanhamento auditivo pelo menos em um dos intervalos determinados, sendo: aos 3 meses retornaram 32 
bebês (21 deles – 65,65% - apresentaram resultados na avaliação comportamental auditiva compatível com a idade), aos 6 meses 
retornaram 19 (9 – 47,36% apresentaram respostas ao comportamento auditivo compatível com a idade), aos 9 meses retornaram 11  
bebês (4 – 36,35% -  resposta compatível com a idade) e aos 12 meses foram 6 avaliações (1 – 16,66%) respostas compatíveis com 
a idade. Conclusão: o acompanhamento dos bebês é dificultado pelas faltas, porém, pode-se observar uma redução nas respostas 
incompatíveis com o esperado pela idade conforme os meses avançaram. 
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TÍTULO: CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS NA ÁREA DE SAÚDE AUDITIVA INFANTIL: UMA PROPOSTA DE TELEDUCAÇÃO 
INTERATIVA  

AUTOR(ES): LILIAN C B JACOB CORTELETTI , KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA,  

CO-AUTOR(ES): ELIENE SILVA ARAÚJO, MARIANA DA ROCHA SALLES BUENO, JULIANA NOGUEIRA CHAVES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

Introdução: a atuação dos enfermeiros em programas de saúde auditiva infantil e no Programa de Saúde da Família é fundamental 
para a implementação e andamento do programa de Triagem Auditiva Neonatal e para o sucesso do follow-up dos recém nascidos e 
crianças. Na literatura não há relatos de experiência sobre o uso de ferramentas de teleducação interativa na capacitação de 
enfermeiros na área de saúde auditiva infantil. Objetivo: verificar a eficácia de um tutor eletrônico - cybertutor na capacitação de 
enfermeiros na área de saúde auditiva infantil. Metodologia: a casuística foi constituída por 41 enfermeiros que atuam em 
maternidades, unidades básicas de saúde ou fazem parte da equipe da Estratégia de Saúde da Família. Como ferramenta de 
teleducação interativa foi utilizada o Cybertutor “Saúde Auditiva Infantil”, desenvolvido em parceria com a disciplina de Telemedicina 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Um questionário, composto por 20 questões de múltipla escolha, foi 
aplicado em dois momentos da capacitação (pré e pós-capacitação). As questões foram divididas em domínios: 1. Conceitos básicos; 
2. Prevenção; 3. Técnicas de identificação e diagnóstico da deficiência auditiva e 4. Aspectos gerais envolvidos com a intervenção da 
deficiência auditiva. Os resultados foram analisados comparativamente nas situações pré e pós-capacitação por meio do Test T 
(Student) pareado, sendo adotado o nível de significância de 5%, além da análise do questionário de avaliação da ferramenta de 
educação interativa. Resultados: após a capacitação, o desempenho foi significantemente melhor (p<0,05) em todos os domínios 
avaliados e no escore total. As respostas obtidas no questionário de avaliação da metodologia demonstraram boa aceitação do 
Cybertutor, visto que 95% dos enfermeiros participariam novamente de um curso utilizando esta ferramenta na modalidade de 
educação a distancia; 100% consideraram o conteúdo do Cybertutor importante para a prática profissional. Discussão: O desempenho 
revelado na etapa pré-capacitação demonstrou a necessidade da capacitação dos enfermeiros em saúde auditiva infantil. De acordo 
com as respostas dos enfermeiros, a utilização do Cybertutor mostrou inúmeras vantagens, como flexibilidade no horário de estudo, 
respeito ao ritmo de aprendizado e possibilidade de rever o conteúdo quantas vezes se fizerem necessárias. Estes aspectos são 
fundamentais para um programa de capacitação, pois a teleducação interativa pode romper distâncias, aprimorando o conhecimento 
e melhorando assim, a qualidade dos serviços oferecidos, gerando impacto positivo na prevenção, diagnóstico e intervenção, não só 
na área de Saúde Auditiva, mas em outras áreas da saúde. Conclusão: O Cybertutor mostrou-se uma ferramenta de educação tele-
interativa eficaz e com boa aceitação para a capacitação de enfermeiros em Saúde Auditiva Infantil.   
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TÍTULO: GRUPO DE PAIS: LOCAL DE ORIENTAÇÕES E/OU ACOLHIMENTO  

AUTOR(ES): CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY ,  

CO-AUTOR(ES): JULIANA HABIRO SOUZA MIGUEL, ANA PAULA PINTO DE CARVALHO 

INSTITUIÇÃO: ISCMSP  

INTRODUÇÃO: É um consenso que o envolvimento familiar na reabilitação da criança surda é imprescindível para a obtenção de um 
bom prognóstico do caso. Porém, as formas de inserir os pais neste processo veem sendo objeto de estudos e análise, visando 
entender melhor as fases que eles passam ao obter o diagnóstico e o prognostico da surdez, e qual é a forma e o momento mais 
eficaz de os orientarmos e /ou acolhermos, para que se envolvam ao atendimento de seus filhos, viabilizando com isto, maior 
desenvolvimento emocional da criança. OBJETIVO: Para tanto, o trabalho que vem sendo realizado na Santa Casa de São Paulo, 
tem como objetivo, por meio da formação de grupos de pais, analisar  as diferentes propostas para o trabalho com os pais, visando 
questionar os momentos e as maneiras mais adequadas para se trabalhar com as famílias no momento do diagnóstico e o processo 
terapêutico  da criança  surda.  METODOLOGIA: Realizamos três grupos em um intervalo de dois meses cada, com pais e/ou 
responsáveis das crianças atendidas em terapia fonoaudiológica na Santa Casa de São Paulo. Utilizamos atividades que serviram 
como disparadoras das discussões por parte dos pais, para que a partir dos achados e dos depoimentos registrados, fosse feita uma 
análise dos temas que emergiram e assim nos mostrasse as necessidades de orientação e/ou acolhimento das famílias nos grupos 
formados. RESULTADO: A discussão sobre orientar e/ou acolher as famílias e qual o momento e forma mais favorável para que isto 
aconteça, nos deixa claro a grande necessidade de atenção e compartilhamento por parte destes pais e o quanto o grupo pode ser 
um local para que transformações aconteçam. Os achados nos mostraram que ao abrirmos o espaço para que as trocas de 
experiências aconteçam, os próprios familiares foram quem conduziram os temas a serem abordados. Tanto questões referentes à 
deficiência, tipo e grau de perda auditiva, quanto situações referentes ao dia-a-dia, ou a grande dificuldade em aceitar a deficiência de 
seus filhos, impor limites, entre outros temas apareceram. Coube ao fonoaudiólogo ter a atenção voltada a estas questões para 
entender o momento das famílias, e assim acolher e orientá-las à medida que estas sinalizaram suas necessidades de espaço e/ou 
orientação. CONCLUSÂO: Concluímos que tanto o acolhimento, quanto às orientações acerca da deficiência auditiva devam, então, 
acontecer. Mas são os pais quem vão sinalizar ao profissional o caminho das discussões, que devem ir de encontro com a 
necessidade em cada momento. Com a formação dos grupos, possibilitamos que mais um espaço fosse oferecido aos pais, além do 
espaço da terapia fonoaudiológica, proporcionando um local confortável para discutir questões relativas ao desenvolvimento dos 
filhos, trocar experiências, sanear dúvidas e esclarecer questões quanto às dificuldades auditivas dos filhos, como também, situações 
outras que vão além da deficiência auditiva.  
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TÍTULO: ´DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO AUDITIVA E DA LINGUAGEM EM CRIANÇAS DEFICIENTES AUDITIVAS APÓS UM 
ANO DE USO DO IMPLANTE COCLEAR  

AUTOR(ES): ELIANE M. CARRIT DELGADO-PINHEIRO  

CO-AUTOR(ES): RAFAELA CRISTINA DA SILVA BICAS, LAURA MOCHIATTI GUIJO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/ UNESP  

O desenvolvimento da função auditiva, por crianças deficientes auditivas, é um importante aspecto para o estabelecimento da 
comunicação oral. O implante coclear (IC) é um recurso tecnológico que viabiliza o acesso aos sons da fala para crianças deficientes 
auditivas neurossensoriais profundas. O IC associado ao diagnóstico precoce e intervenção fonoaudiológica apropriada pode 
possibilitar que habilidades auditivas sejam desenvolvidas em um importante período de maturação neurológica, entretanto, diferentes 
variáveis podem interferir no desenvolvimento da função auditiva. O estudo a ser apresentado é a primeira etapa de um projeto que 
visa acompanhar crianças sob condições similares de intervenção fonoaudiológica, participação familiar e idades diferentes na época 
da cirurgia do implante coclear. Objetivo: Analisar o desempenho auditivo e de linguagem, após um ano da cirurgia do implante 
coclear, de crianças deficientes auditivas, que participam de um programa com abordagem terapêutica aurioral. Metodologia: 
Participaram deste estudo duas crianças com deficiência auditiva neurossensorial profunda, pré-linguais e que usam IC. As crianças 
foram selecionadas por apresentarem condições similares de: participação em um programa com abordagem aurioral, tempo de 
utilização do IC e estimulação auditiva, tipo de IC, processador de fala e participação familiar. A diferença refere-se à idade da criança 
na época da cirurgia (11 meses e 33 meses). As avaliações ocorreram após um ano da cirurgia do implante coclear. A interação entre 
mãe e criança foi analisada utilizando Escala Lickert para comportamentos que envolvem a estimulação da audição e linguagem. Para 
a avaliação das habilidades auditivas utilizou-se o TACAM: Teste de Avaliação da Capacidade Auditiva Mínima e o IT MAIS: Escala 
de Integração Auditiva Significativa para Crianças Pequenas. Após a aplicação dos procedimentos, a habilidade auditiva foi 
classificada de acordo com a categoria de audição.  Para a avaliação da linguagem foi realizado análise nos registros dos prontuários, 
especificamente nas situações pragmáticas da linguagem. Utilizou-se também o MUSS: Meaning Use of Speech Scales. Após os 
procedimentos, a linguagem das crianças foi classificada de acordo com as categorias da linguagem expressiva. Resultados: Na 
análise da interação as mães apresentaram pontuação que se refere à estimulação frequente da audição e da linguagem. A criança 
que recebeu o IC aos 11 meses apresentou os escores: TACAM 100%, IT MAIS 97,5%, MUSS 100%. A criança que recebeu o IC aos 
33 meses apresentou os escores: TACAM 91,6%, IT MAIS 80%, MUSS 67,5%. As duas crianças encontram-se na categoria 6 de 
audição, reconhecendo palavras em conjunto aberto e na categoria 3 de linguagem expressiva, ou seja, constroem frases simples, de 
duas ou três palavras. Conclusão: Os dados demonstram que apesar da diferença de escores, após um ano de uso do IC, as 
crianças atingiram as mesmas categorias de audição e linguagem. Esse aspecto pode ser analisado considerando que mesmo a 
criança que recebeu o implante coclear aos 33 meses, usou previamente aparelho de amplificação sonora individual e, a participação 
familiar é efetiva em um programa com abordagem aurioral.  
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TÍTULO: A INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E AUDIOLÓGICAS NO USO DO TELEFONE PELO USUÁRIO 
DE IMPLANTE COCLEAR  

AUTOR(ES): TATIANA MENDES DE MELO , DAYANA COMITO MUNER 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE GUARULHOS  

Introdução: O Implante Coclear (IC) caracteriza-se por ser um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, que substitui o órgão de Corti, 
nos casos de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de graus severo e/ou profundo, como uma alternativa possível para a 
reabilitação auditiva. Embora existam diversos benefícios em relação à percepção e produção da fala, o uso do telefone ainda é um 
desafio para os usuários de IC, porque há algumas barreiras prejudicam a comunicação, tais como a faixa de frequência do telefone 
que é limitada (300-3500 Hz) e reduz as informações de alta frequência que são importantes para a inteligibilidade da fala; a 
eliminação de pistas visuais e a total dependência de pistas auditivas para a compreensão da mensagem falada e os vários tipos de 
interferência que muitas vezes são produzidas devido às numerosas transformações envolvidas na transmissão da voz por telefone. 
Objetivo: Analisar se as características demográficas e audiológicas dos usuários de IC influenciam o uso do telefone em situações 
de vida diária. Metodologia: Participaram desta pesquisa 103 usuários de IC, dos sexos feminino (N=53) e masculino (N=50), com 
idade variando entre seis e 70 anos ( 14x´ type="#_x0000_t75"> =21,11; DP=13,98) e com mais de cinco meses de uso do IC. Estes 

pacientes foram entrevistados durante a rotina de atendimento de um centro de IC, por meio de protocolo específico desenvolvido 
para este trabalho. Resultados: Verificou-se que 39,8% dos participantes não utilizavam o telefone, assim, foram classificados como 
“não usuários” e os 60,2% participantes que fazem uso do telefone foram classificados como “usuários”. Quanto às características 
demográficas, a idade e gênero do participante, bem como a presença de comprometimentos associados à deficiência auditiva não 
influenciaram o uso do telefone e somente o uso de leitura orofacial influenciou negativamente esta habilidade auditiva. Por sua vez, 
com relação às características audiológicas, a audição residual na avaliação pré-operatória e melhores limiares auditivos em campo 
livre com o IC influenciaram positivamente o uso do telefone pelo usuário de IC. Conclusão: A partir dos achados obtidos, constata-
se a influência de características demográficas e audiológicas na habilidade auditiva de compreensão da fala ao telefone. Tal 
resultado é de importante contribuição para os profissionais da área, a fim de fornecer informações úteis para o aconselhamento e 
terapia fonoaudiológica candidatos e/ou usuários de IC sobre o uso do telefone. 
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TÍTULO: A INFUÊNCIA DA TERAPIA FONOADIOLÓGICA E DO IMPLANTE COCLEAR EM CRIANÇA COM AGENESIA DO CORPO 
CALOSO  

AUTOR(ES): ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA , RAMALHO TLA 

CO-AUTOR(ES): TEIXEIRA MS, MOREIRA ES, CALDAS FF, CARDOSO CC, PIGOSSO CFS, SILVA IMC, JÚNIOR BAHMAD F  

INSTITUIÇÃO: CENTRO EDUCACIONAL DA AUDIÇÃO E LINGUAGEM LUDOVICO PAVONI – CEAL-LP  

Introdução. A estrutura que permite a transferência de informações entre os hemisférios cerebrais proporcionando uma atuação 
integrada é chamada de corpo caloso, sendo formado por um número grande de fibras que se cruzam no plano sagital mediano, 
unindo áreas simétricas do córtex cerebral de cada um dos hemisférios. Sua função é permitir a passagem de informações entre um 
hemisfério e outro fazendo com que eles atuem harmonicamente. Uma deformidade que pode acometer o corpo caloso é sua 
agenesia que se caracteriza por uma anomalia congênita difuso. Uma opção para reabilitação de pacientes portadores de agenesia 
do corpo e perda auditiva neurossensorial profunda bilateral seria a cirurgia do implante coclear (IC). Desta forma, o estudo tem por 
objetivo categorizar as habilidades auditivas, de linguagem e vocabulário de uma criança portadora dessa patologia e perda auditiva 
neurossensorial profunda bilateral usuária de IC. Metodologia. A pesquisa foi realizada em uma criança com 05 anos e 04 meses de 
idade, do sexo feminino, atendida no Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni – CEAL-LP, Brasília-DF. A 
paciente encontra-se em (Re)Habilitação Auditiva no método Aurioral desde 02 anos e 02 meses de idade. Realizou a cirurgia do IC 
com 02 anos e 08 meses de idade. Os testes realizados foram: Escala de Integração Auditiva Significativa para crianças pequenas - 
IT-MAIS, Questionário de Avaliação da Linguagem Oral - MUSS, Inventário MAC Arthur de Desenvolvimento de Habilidades 
Comunicativas. Resultados. Os testes foram realizados antes da cirurgia do IC, 6 meses após a ativação do IC e atualmente, com os 
seguintes resultados, IT-MAIS (32,5%, 75%, 97,5%) e MUSS (32,5%, 50%, 72,5%), no teste MAC Arthur apresentou 156 palavras de 
diversas categorias semânticas com a idade auditiva atual. Conclusão. Conclui-se, portanto, que a maior defasagem da criança é em 
seu vocabulário, porém, observa-se que, ela está em desenvolvimento gradual das suas habilidades de audição e capacidades 
linguísticas e que as lacunas estão sendo preenchidas com a integração entre a terapia fonoaudiológica, o centro de mapeamento, a 
escola e o apoio familiar. É que o fato da criança ser portadora da agenesia do corpo caloso não a impediu de alcançar avanço em 
suas capacidades comunicativas por meio da audição e o uso do português brasileiro.   
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TÍTULO: ACESSÓRIOS PARA INDIVÍDUOS DEFICIENTES AUDITIVOS: CONHECIMENTOS DOS PACIENTES  

AUTOR(ES): ANDRESSA FORLEVISE SBOMPATO , AMARÍLIS BARRETO DOS SANTOS ANDRADE, DEISIANE MARCOS 
MESSAGE, JERUSA ROBERTA MASSOLA DE OLIVEIRA, ROSANA RIBEIRO MANOEL 

INSTITUIÇÃO: HRAC - DIVISÃO DE SAÚDE AUDITIVA - BAURU/SP  

Introdução: Muitos acessórios disponíveis no mercado auxiliam a manutenção do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) 
e molde auricular, prolongando sua vida útil, bem como melhora em situações de escuta difícil da rotina diária. O desumidificador é 
um exemplo de acessório que é utilizado diretamente no AASI para a proteção, assim como o sistema FM o qual melhora a relação 
sinal/ruído auxiliando em situações desfavoráveis. Já o travesseiro com vibrador e a pulseira vibratória podem ser citados como 
exemplos de acessórios para facilitar a vida diária, porém existem muitos outros. Todavia, a rotina clínica revela que os indivíduos não 
apresentam o conhecimento sobre a disponibilidade desses acessórios e poucos adquirem os mesmos. Objetivo: Verificar o 
conhecimento dos indivíduos deficientes auditivos usuários de AASI quanto aos acessórios disponíveis no mercado. Metodologia: 
Este estudo está sendo desenvolvido na Divisão de Saúde Auditiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
Universidade de São Paulo tendo início em novembro de 2012 com término em março de 2013. A casuística será composta por 50 
indivíduos deficientes auditivos usuários de AASI que são regularmente matriculados na instituição mencionada e que utilizam o AASI 
no mínimo há 3 meses. Até o momento foram coletados dados com 20 indivíduos, de ambos os gêneros, de diversas faixas etárias, 
de vários tipos e graus, usuários de AASI. Por meio de entrevista realizada pela fonoaudióloga os seguintes dados foram verificados: 
(Você conhece os acessórios existentes no mercado para uso?; Você já comprou algum acessório?; Se comprou como obteve a 
informação sobre eles?; Qual acessório você considera ser mais importante?; Qual situação você precisaria de um acessório?). 
Resultado: Como resultado preliminar foi possível constatar que 9 indivíduos entrevistados não conhecem os acessórios auxiliares 
da audição, dos 10 que disseram conhecer 6 compraram acessórios como desumidificador (6), bombinha de ar ( 3) e outros 
acessórios (2). Muitos compraram mais de um acessório. A informação sobre os acessórios deu-se na maioria (6) por profissionais 
(fonoaudiólogos) e (6) por outros deficientes auditivos. Com relação aos acessórios mais importantes, os amplificadores de TV e de 
telefone foram os mais citados (8), seguida da situação de estudos (8), lazer (6) e no trabalho (2). Conclusão: Conclui-se que os 
acessórios estão disponíveis no mercado e são de fácil acesso para a compra, mas não são de conhecimento dos indivíduos 
deficientes auditivos, cabendo ao clínico fornecer todas as orientações indicando-os conforme as necessidades audiológicas e 
pessoais para melhor manutenção do AASI/molde auricular e desempenho nas suas rotinas diárias, bem como facilitar as situações 
de escuta difícil. 
 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: F) (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA  

P-055  
 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA INTERAÇÃO COMUNICATIVA ENTRE PAIS E CRIANÇAS OU ADOLESCENTES DEFICIENTES AUDITIVOS 
QUE UTILIZAM COMUNICAÇÃO ORAL  

AUTOR(ES): LAURA MOCHIATTI GUIJO  

CO-AUTOR(ES): RAFAELA CRISTINA DA SILVA BICAS, ELIANE M. CARRIT DELGADO-PINHEIRO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP  

Introdução: A participação familiar é um dos aspectos mais importantes na intervenção fonoaudiológica com as crianças e os 
adolescentes deficientes auditivos e por meio dela as situações pragmáticas irão se transformar em relevantes oportunidades para o 
desenvolvimento da audição e da comunicação oral. Objetivo: Analisar a interação comunicativa entre pais e crianças ou 
adolescentes com deficiência auditiva que utilizam comunicação oral. Metodologia: Participaram deste estudo quatro pais com seus 
respectivos filhos deficientes auditivos. Dois participantes eram crianças, com idade de dois anos. Um participante apresenta 
deficiência auditiva neurossensorial severa pré-lingual e o outro o grau é profundo. Uma criança utiliza aparelho de amplificação 
sonora individual (AASI) bilateral e apresenta habilidade auditiva de reconhecimento introdutório e a outra usa implante coclear (IC), 
apresentando habilidade auditiva de compreensão. Participaram também dois adolescentes com deficiência auditiva neurossensorial 
profunda pré-lingual, com idade de 12 e 14 anos. Um adolescente utiliza aparelho de amplificação sonora individual (AASI) bilateral e 
outro implante coclear (IC), os dois adolescentes apresentam habilidade auditiva de compreensão. As crianças deficientes auditivas 
frequentam um programa de intervenção fonoaudiológica com abordagem aurioral, os adolescentes também frequentaram o referido 
programa. O procedimento utilizado foi o Checklist, que apresenta 22 comportamentos analisando a interação quanto à estimulação 
da audição e linguagem, pontuados a partir de uma escala Lickert e classificados como "raramente", "ocorre" e "frequentemente". A 
interação entre pais e filhos foi filmada para posterior análise de três juízes. O comportamento foi considerado evidenciado quando 
ocorreu a concordância de no mínimo dois juízes. Resultados: A concordância entre os juízes foi de 97,8%. De acordo com a 
pontuação e classificação estabelecida pelos juízes destaca-se que: em todas as interações, os pais estimularam a audição e a 
linguagem, frequentemente. Nas interações analisadas um comportamento raramente observado foi a imitação ou repetição das 
produções verbais. A criança que apresenta compreensão auditiva não interage utilizando gestos de apoio. Os referidos gestos com 
movimentos de corpo apropriados são frequentemente observados na díade entre mãe e a criança que apresenta habilidade de 
reconhecimento auditivo introdutório. Nas interações entre pais e adolescentes destaca-se que: todos os comportamentos que 
propiciam a utilização da comunicação oral e audição foram observados. Na díade entre pai e adolescente usuário de AASI não foi 
observado a utilização de estratégias com voz interessante e expansão de vocabulário por parte do pai. Conclusão: Os resultados 
demonstram que pais de crianças ou adolescentes deficientes auditivos inseridos em um programa aurioral, no qual ocorre grande 
ênfase nas orientações familiares utilizam comportamentos apropriados para a estimulação da audição e da linguagem nas interações 
com seus filhos. Não houve diferença na ocorrência dos comportamentos observados quando verificado o uso do AASI ou IC. As 
questões idiossincráticas podem ser analisadas sob o prisma do desenvolvimento das habilidades auditivas e de comunicação oral. 

Apoio: PROEX/UNESP 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: F) (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA  
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TÍTULO: ANALISE DAS HABILIDADES AUDITIVAS E DE LINGUAGEM DE ADOLESCENTES DEFICIENTES AUDITIVOS APÓS 
ALTA FONOAUDIOLÓGICA.  

AUTOR(ES): RAFAELA CRISTINA DA SILVA BICAS  

CO-AUTOR(ES): LAURA MOCHIATTI GUIJO, ELIANE M. CARRIT DELGADO-PINHEIRO  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA/ UNESP  

Atualmente existe a possibilidade de deficientes auditivos terem acesso aos sons da fala por meio de recursos tecnológicos como o 
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e Implante Coclear (IC). Estes, quando adaptados precocemente, aliados à 
intervenção fonoaudiológica são altamente eficazes na reabilitação auditiva. Objetivo: Analisar o desempenho auditivo e de 
linguagem, após dois anos de alta fonoaudiológica, de adolescentes deficientes auditivos, que participaram de um programa de 
reabilitação aurioral. Metodologia: Participaram deste estudo, dois adolescentes que apresentam deficiência auditiva neurossensorial 
profunda bilateral, sendo um usuário de AASI e o outro de implante coclear. O diagnóstico e intervenção ocorreram no primeiro e 
segundo anos de vida, respectivamente. Os dois participantes frequentaram um programa aurioral e há dois anos encontram-se em 
alta fonoaudiológica. Para a avaliação das habilidades auditivas utilizou-se a Lista de Sentenças em Português. Esta lista foi utilizada 
considerando que os participantes atingiram o escore de 100% na prova de compreensão de sentenças do procedimento para 
Avaliação de Crianças Deficientes Auditivas Profundas. Para avaliação da linguagem oral o procedimento utilizado foi o questionário 
Meaningful use of Speech Scales (MUSS). Resultados: Os resultados de avaliação da percepção dos sons da fala foram 90% 
(participante com AASI) e 100% (participante com IC). Os escores do procedimento MUSS foram 100% para os dois participantes. 
Conclusão: Os dados demonstram que os participantes mantêm a utilização da função auditiva e da comunicação oral, 
desenvolvidos em um programa aurioral, após a alta fonoaudiológica. É importante ser considerado o período em que ocorreu o 
diagnóstico e o início do trabalho com a função auditiva possibilitando a estimulação da audição e linguagem em um importante 
período de maturação neurológica. 

Apoio: PROEX/UNESP 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: F) (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA  

P-057  
 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENVOLVIMENTO FAMILIAR NOS ATENDIMENTOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DA 
UNIFESP  

AUTOR(ES): CAROLINA CALSOLARI FIGUEIREDO , DANIELA GIL 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Introdução:Estudos mostram que para a melhora das habilidades auditivas, de linguagem e sociais das crianças deficientes auditivas 
são necessários alguns cuidados, tais como o uso correto de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), trabalho terapêutico 
adequado e envolvimento familiar, pois os pais que se envolvem mais na terapia são aqueles que se comunicam melhor com seus 
filhos, contribuindo muito mais para o progresso da criança. Objetivo: avaliar a participação da família no processo terapêutico das 
crianças com perda auditiva que usam aparelho auditivo ou implante coclear atendidas no ambulatório da Audiologia Educacional e 
no NAIALE (Núcleo de Atuação Interdisciplinar em Audição, Linguagem e Educação) buscando correlação entre este envolvimento e 
as expectativas dos pais/ cuidadores em relação à criança. Metodologia: A amostra foi composta por 25 famílias de crianças com 
deficiência auditiva atendidas nos ambulatórios de reabilitação auditiva pesquisados, com idade entre 0 e 14 anos, que estavam em 

terapia fonoaudiológica por 6 meses no mínimo e que não apresentavam síndromes e/ou comprometimentos cognitivos evidentes. O 
material utilizado foi o Roteiro de entrevistas para pais Adaptado e a Escala de Avaliação de Envolvimento Familiar, sendo a última 
respondida por dois supervisores e o terapeuta responsável pelo atendimento da criança. Resultados:68% das crianças participantes 
eram usuárias de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) bilateral e 32% utilizavam implante coclear (IC) unilateralmente. 
40% dos pacientes participantes do estudo estavam em terapia fonoaudiologica há mais de 48 meses, sendo que o tempo mínimo de 
terapia foi 12 meses e o máximo 108 meses. A média do grau de envolvimento familiar das 25 famílias estudadas foi 3,28, indicando 
participação mediana no processo terapêutico. Não foi observada relação entre o envolvimento da família no processo terapêutico e o 
grau de perda auditiva de seus filhos e não houve correlação estatisticamente significante entre o tempo em que a criança estava em 
terapia e o grau de envolvimento de sua família no processo terapêutico. A maioria das famílias mostrou-se satisfeita com a 
capacidade auditiva e desenvolvimento das habilidades de comunicação de seus filhos e a média de envolvimento familiar das 
famílias satisfeitas é maior do que das famílias não satisfeitas. OAASI/IC e Terapia foram os mais citados pelos pais como fatores que 
interferiram positivamente no desenvolvimento auditivo de seus filhos. Em 95,8% das famílias a mãe foi citada como responsável por 
estimular a criança em casa, estando mais envolvida com o processo terapêutico. Conclusão: A maioria das famílias foi classificada 
pelas terapeutas como tendo uma participação mediana, recebendo nota 3 e se mostraramsatisfeitas com a capacidade auditiva e o 
desenvolvimento das habilidades de comunicação de seus filhos. Os familiares afirmaram que seus filhos deficientes auditivos 
apresentam perspectivas futuras positivas quanto à independência, vida acadêmica, vida profissional e comunicação, semelhantes às 

crianças ouvintes.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: G) POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS E EMISSÕES OTOACÚSTICAS  

P-058  
 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA RESPOSTA DAS EOAT POR BANDA DE FREQUÊNCIA EM LACTENTES COM REFLUXO  

AUTOR(ES): ELIZÂNGELA DIAS CAMBOIM , CLARICE GOMES MONTEIRO, RENATA COELHO SCHARLACH, LUCIANA 
CASTELO BRANCO, MARISA FRASSON DE AZEVEDO 

INSTITUIÇÃO: UNCISAL  

Objetivo: Analisar a relação sinal ruído em cada banda de frequência, verificar a ocorrência das EOAT e comparar as respostas entre 
os grupos de lactentes com e sem RGE. Método: Realizada captação das EOAT em 118 lactentes: 63 com RGE e 55 sem RGE. Foi 
analisada as bandas de frequências de 1,5 à 4kHz. Considerou-se emissões presentes quando obteve-se relação sinal ruído de 4dB 
em pelo menos três bandas de freqüência. A análise estatística do conjunto de dados foi efetuada utilizando os testes estatísticos de 
Igualdade de Duas Proporções e Mann-Whitney. Resultados: Maior percentual de respostas ausentes das EOAT na banda de 
freqüência de 1,5 kHz em ambas os grupos. Na comparação entre os grupos, a ocorrência das EOAT apresenta diferença estatística 
em praticamente todas as bandas de freqüência, as exceções ocorreram na banda de freqüência de 2,5 kHz de ambas as orelhas e 
na banda de freqüência de 3 kHz da orelha direita. Quanto à relação sinal ruído, foi identificada diferença estatisticamente significante 
entre os grupos em todas as bandas de freqüências de ambas as orelhas, no qual, o grupo sem refluxo apresentou maiores 
respostas. Conclusão: A relação sinal ruído nas EOAT é maior no grupo de lactentes sem RGE em todas as bandas de frequência; 
sendo a banda de frequência de 4 kHz a que apresenta maior ocorrência de respostas presentes em ambos os grupos.   

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: G) POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS E EMISSÕES OTOACÚSTICAS  
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TÍTULO: ANÁLISE DO PEATE EM LACTENTES QUE FALHARAM NA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA,  

CO-AUTOR(ES): PRISCILA SUMAN LOPEZ, JAIR CORTEZ MONTOVANI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: Potencial evocado é uma medida de resposta elétrica para estímulos sensoriais que podem ser registrados a partir de 
aspectos periféricos e centrais do sistema nervoso. São obtidos em resposta a estímulos repetitivos e é um meio não invasivo de 
examinar a integridade funcional das vias sensoriais dentro do sistema nervoso. O Potencial Evocado Auditiva de Tronco Encefálico 
(PEATE) é um teste de grande importância na identificação precoce de deficiência auditiva em lactentes. A metodologia 
recomendada, inicialmente, em vários programas de triagem auditiva neonatal foi o protocolo sequencial baseado no avaliação de 
neonatos com emissões otoacústicas e/ou PEATE. Este tem altas porcentagens de exames normais mesmo em crianças muito 
prematuras e geralmente com baixas porcetagens de reteste, sendo geralmente realizado após a falha persistente das emissões 
otoacústicas. Objetivo: Analisar os achados do exame de PEATE em lactentes que apresentaram ausência de resposta no exame de 
emissões otoacústicas na triagem auditiva neonatal universal. Metodologia: Foi realizado o exame de PEATE em todos os lactentes 
que tiveram ausência de emissões otoacústicas transientes em pelo menos uma orelha. Foi investigado a integridade do sistema 
auditivo, bem como a pesquisa do nível mínimo de resposta. Resultados: Foram avaliados 35 lactentes, de ambos os sexos, com 
idades entre 1 a 8 meses (média de 5 meses). Com relação à idade gestacional 53% nasceram a termo, 18% prematuros e 29% com 
prematuridade extrema. Apresentaram ausência bilateral de emissões otoacústicas transientes 71% enquanto que 29% tiveram 
ausência unilateral. Dos lactentes avaliados 52% tinham ao menos um indicador de risco para deficiência auditiva. No PEATE, quatro 
lactentes apresentaram ausência bilateral de resposta à 100dBnHL e dois com ausência unilateral. Das 47% orelhas avaliadas 
encontramos limiar 30dBnHL, 10% com 40dBnHL, 9% com 50dBnHL, 4% com 70dBnHL e 1% com 100dBnHL. Uma criança não 
permitiu pesquisa de limiar na orelha direita e quatro orelhas tiveram padrão condutivo de resposta. Conclusão: O PEATE mostrou 
menor número de alterações que as emissões otacústicas, já que a maioria apresentou limiares dentro da normalidade para a faixa 
etária. Sua realização permitiu distinguir as alterações graves, sendo, portanto, indispensável na bateria de testes de confirmação da 
deficiência auditiva em lactentes e direcionamento do tratamento. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: G) POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS E EMISSÕES OTOACÚSTICAS  
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TÍTULO: ANÁLISE DOS POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO POR VIA AÉREA E VIA ÓSSEA EM 
CRIANÇAS COM AGENESIA DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER , ISIS KEPELLER  

CO-AUTOR(ES): LUCIANE FERREIRA PAULETTI, CRISTINA FERNANDES DIEHL KRIMBERG, MÔNICA CARMINATTI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: o potencial evocado auditivo de tronco encefálico por frequência específica (PEATE-FE) possibilita o diagnóstico 
diferencial na avaliação de crianças menores de 12 meses de idade, com más-formações de orelha externa e/ou média, também nas 
alterações condutivas, mistas e neurossensoriais através da utilização do estímulo por via óssea e a caracterização do perfil auditivo 
pela aplicação de estímulos com especificidade de frequência. Objetivo: comparar os resultados obtidos no teste dos PEATE- FE por 
via aérea (VA) e via óssea (VO) em crianças, menores de 12 meses, com agenesia do conduto auditivo externo (CAE). Metodologia: 
foram avaliadas 24 crianças: 17 do gênero masculino e sete do gênero feminino, de um a 12 meses de idade, com agenesia do CAE. 
Realizamos a pesquisa dos PEATE-FE por VA e VO, nas frequências de 500Hz e 2000Hz. Resultados: os limiares do PEATE-FE 
foram significativamente elevados em VA nas frequências de 500Hz e 2000Hz, enquanto que os limiares da VO apresentaram valores 
dentro da normalidade em ambas orelhas. Não houve diferença estatística significante entre as orelhas na comparação entre VA e VO 
nas frequências testadas. Não verificamos diferença estatisticamente significante entre os gêneros. Conclusão: a perda auditiva 
condutiva nos casos de agenesia do CAE não alterou os limiares eletrofisiológicos obtidos por condução óssea por meio dos PEATE-
FE. Entretanto influenciou em todos os limiares da VA. A pesquisa dos PEATE-FE por via óssea é uma ferramenta importante para 
avaliar a integridade coclear  em crianças com agenesia de CAE menores de 12 meses de idade. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: G) POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS E EMISSÕES OTOACÚSTICAS  

P-061  
 

 

TÍTULO: CORRELAÇÃO DOS ACHADOS DOS POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTADO ESTÁVEL E DA AVALIAÇÃO 
AUDITIVA COMPORTAMENTAL EM LACTENTES COM PERDA AUDITIVA SENSORIONEURAL  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER , VANESSA BARCELOS DE FARIAS, LUCIANE FERREIRA PAULETTI, CRISTINA FERNANDES 
DIEHL KRIMBERG,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: Alguns estudos vêm demonstrando a aplicabilidade dos Potenciais Evocados Auditivos de Estado Estável (PEAEE)  e 
uma correlação significativa entre o nível mínimo de resposta e os achados da avaliação auditiva comportamental em lactentes e 
crianças com audição normal, porém ainda existem poucos estudos que objetivem descrever seu uso em lactentes com perda 
auditiva. Objetivo: correlacionar os achados da audiometria infantil em campo aberto com os limiares dos Potenciais Evocados 
Auditivos de Estado Estável  encontrados em lactentes de até seis meses de idade com perda auditiva sensorioneural. Metodologia: 
foram incluídas no estudo 19 crianças, oito do gênero masculino e 11 do feminino, com idade mínima de dois meses e máxima de 
seis meses, que apresentaram perda auditiva sensorioneural. Foi realizada a pesquisa dos PEAEE, nas frequências de 500 e 
2000Hz, e realizada a audiometria em campo aberto por meio da observação das respostas comportamentais frente a estímulos 
sonoros, nas mesmas frequências. Resultados: observamos correlação estatisticamente significativa entre os achados das duas 
testagens nas frequências de 500 e 2000Hz, sendo os valores de p=0,002 e p=0,013, respectivamente. Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre orelhas (p=0,532) e gêneros (p=0,615). Conclusão: concluímos, portanto, que há correlação 
estatisticamente significativa entre os limiares dos PEAEE e os achados obtidos na audiometria infantil em campo aberto. Sendo 
assim, podemos afirmar que o PEAEE é um exame viável, capaz de predizer o grau e a configuração da perda auditiva em crianças 
menores de seis meses, podendo ser incluído na rotina clínica da avaliação audiológica infantil.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: G) POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS E EMISSÕES OTOACÚSTICAS  
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TÍTULO: CORRELAÇÃO DOS POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE ESTADO ESTÁVEL EM NEONATOS OUVINTES 
NASCIDOS A TERMO E PRÉ-TERMO  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER  

CO-AUTOR(ES): DULCE AZEVEDO FERREIRA, MONICA CARMINATTI, LUCIANE FERREIRA PAULETTI, CRISTINA FERNANDES 
DIEHL KRIMBERG 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: O potencial evocado auditivo de estado estável é um exame recente e promissor na avaliação audiológica infantil. Trata-
se de um procedimento eletrofisiológico objetivo que pode ser realizado em neonatos que não são capazes ou apresentam 
dificuldades para responder à audiometria comportamental. Objetivo: Correlacionar os limiares obtidos no potencial evocado auditivo 
de estado estável em neonatos ouvintes nascidos pré-termo e a termo, utilizando as frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz 
bilateralmente, a fim de se obter comparações entre o grupo pré-termo e a termo. Metodologia: Foram avaliados 21 neonatos 
nascidos pré-termo e 20 nascidos a termo que passaram na triagem auditiva neonatal e apresentaram presença de emissões 
otoacústicas transientes e emissões otoacústicas por produto de distorção, curvas timpanométricas sem alteração e adequada 
avaliação otorrinolaringológica. Após, foi realizado avaliação dos potenciais evocados auditivos de estado estável. Os resultados 
foram analisados sob as variáveis idade gestacional, orelha e gênero. Resultados: Houve correlação estatisticamente significante 
entre os limiares dos dois grupos nas frequências de 500 Hz (p=0,006 e p=0,022), 1000 Hz (p=0,003 e p=0,008), 2000 Hz (p=0,003 e 
p=0,017) e 4000 Hz (p=0,007 e p=0,013) na orelha direita e na orelha esquerda respectivamente. Os neonatos nascidos pré termo 
apresentaram limiares mais elevados em todas as frequências testadas do que os limiares dos neonatos nascidos a termo. 
Conclusão: Existe diferença estatisticamente significante entre os neonatos ouvintes nascidos a termo e os neonatos nascidos pré 
termo, onde os limiares destes se encontram mais elevados nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.  Não houve diferenças 
significativas entre orelhas e gênero dos neonatos.  
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TÍTULO: AÇÕES EXTENSIONISTAS DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA À PERDA AUDITIVA INDIZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO 
TRABALHO.  

AUTOR(ES): MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO , MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO PESSOA 
DE SANTANA, NAYYARA GLÍCIA CALHEIROS FLORES, VANESSA FERNANDES DE ALMEIDA PORTO, JULIETE MELO DOS 
SANTOS, MARIANA CALHEIROS FLORES 

INSTITUIÇÃO: UNCISAL  

INTRODUÇÃO: Estudos indicam que sons gerados no cotidiano podem ser nocivos e produzir mudanças físicas e psicológicas 
negativas nos seres humanos. O ruído é um dos principais agentes causadores de estresse, insônia, depressão e perda auditiva. Em 
1992, foi considerado a terceira maior causa de poluição ambiental, atrás da poluição da água e do ar. Além disso, pode ser visto 
como o risco de agravo à saúde que atinge o maior número de trabalhadores. Estudos indicaram que cerca de 110 milhões de 
pessoas (16% da população dos países ligados à Cooperação de Desenvolvimento Econômico) estão expostas a níveis de ruído que 
provocam doenças no ser humano. A exposição ao ruído de forma prolongada e intensa pode provocar o trauma acústico, lesando, 
temporária ou definitivamente, diversas estruturas do ouvido. OBJETIVOS: Este trabalho tem o objetivo de relatar experiências de 
ações promovidas pelo projeto de extensão: ATENÇÃO E VIGILANCIA À PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUIDO RELACIONADA 
AO TRABALHO EM ALAGOAS. METODOLOGIA: Foram realizadas investigações do processo de notificação da Perda Auditiva 
Induzida por Ruído - PAIR - Relacionada ao Trabalho nas unidades sentinelas do estado de Alagoas. Em seguida foram realizadas 
ações educativas, palestras e oficinas durante a Campanha de Concientização sobre o Ruído. Logo após foi apresentado o trabalho 
“Conscietização sobre o ruído: ação multiprofissional de educação em saúde na comunidade”, na modalidade oral, no III Congresso 
Norte-Nordeste de Residência Multiprofissional em Saúde, na UFPE, de 24 a 28 de julho de 2012. RESULTADOS: Com isso, foi 
possível conhecimento do perfil dos profissionais das unidades sentinelas participantes dos processos de diagnóstico e notificação da 
PAIR Relacionada ao Trabalho; elaboração uma cartinha informativa de vigilância e atenção à perda auditiva induzida por ruído 
relacionada ao trabalho; apresentação das ações extensionistas em congressos. promover ações educativas de prevenção e 
promoção da saúde auditiva; destacar os efeitos do ruído na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente, através de ações de 
orientação, informação e conscientização sobre o ruído e a poluição sonora; conscientizar a população sobre a responsabilidade de 
cada indivíduo na redução do ruído gerado pelas atividades diárias. CONCLUSÃO: Evidenciou-se que, no estado de Alagoas, os 
levantamentos oficiais não mostram claramente a realidade da saúde dos trabalhadores e que a subnotificação das doenças e 
agravos dificultam essencialmente o planejamento de ações de prevenção, no âmbito da Saúde do Trabalhador. Contudo, fica clara a 
importância de ações extensionistas para prevenção e promoção da saúde auditiva em vários níveis de atenção a saúde. 
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TÍTULO: ACUTE AUDITORY MUSICAL STIMULATION INFLUENCES CARDIAC AUTONOMIC REGULATION IN MEN  

AUTOR(ES): VITOR E. VALENTI  

CO-AUTOR(ES): SHEILA A. FREITAS, HERALDO L. GUIDA, ANA MARCIA ANTONIO 

INSTITUIÇÃO: DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA, FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS, UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA, 

INTRODUCTION: It is not clear in the literature the acute effect of different styles of music on cardiac autonomic control. In this study 
we evaluated the acute effects of relaxant classical baroque and excitatory heavy metal musical auditory stimulation on heart rate 
variability (HRV) in healthy men. METHOD: We analyzed the HRV in the time (SDNN, RMSSD, NN50 and pNN50) and frequency 
domain (LF, HF and LF / HF) in 12 healthy men. HRV was recorded at rest for 10 minutes. Subsequently they were exposed to 
classical baroque or heavy metal music for five minutes through an earphone. After exposure of the first song they remained at rest for 
five minutes and they were again exposed to classical baroque or heavy metal music. The music sequence was random for each 
individual. RESULTS: The SDNN was reduced during the heavy metal music compared with the control condition (p=0.023). The LF 
index (ms2) was reduced during heavy metal and classical baroque musical auditory stimulation in relation to the control condition 
(p=0.01). The HF index (ms2) was reduced only during auditory stimulation with music heavy metal (p=0.01). The LF/HF ratio 
decreased during auditory stimulation with classical baroque music (p=0.019). CONCLUSION: Acute auditory stimulation with 
excitatory heavy metal musical auditory stimulation decreases the sympathetic and parasympathetic activity on the heart, while 
exposure to classical baroque music reduces sympathetic activity on the heart. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO A EXPOSIÇÃO DE NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA ELEVADO DE MÚSICA E A FUNÇÃO COCLEAR  

AUTOR(ES): MARINA PANELLI  

CO-AUTOR(ES): NELFA SOUZA FERREIRA, ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS, KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA, MARIZA 
RIBEIRO FENIMAN, LILIAN CASSIA BÓRNIA JACOB CORTELETTI, ANDRÉA CINTRA LOPES 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: A exposição a intensos níveis de pressão sonora por um período longo, podem gerar desde um pequeno incômodo, até 
lesões auditivas permanentes. Pessoas expostas a NPSE, podem apresentar sintomas auditivos e não auditivos. Percebemos a 
música como um som agradável, não a notando como prejudicial em níveis elevados de pressão sonora e longos períodos de tempo. 
Um músico, exerce sua atividade sob intensos níveis sonoros, tanto em shows, quanto em ensaios e estudos, exigindo muitas horas 
de dedicação, resultando em longas horas de exposição ao ruído. A PAIM (Perda Auditiva Induzida Pela Música) vem sendo 
evidenciada em muitos trabalhos, estes estudos mostram que o percentual de prevalência de perda de audição entre músicos pode 
variar de 5% a 52%.  Como a perda de audição é irreversível, o desempenho dos músicos, pode ser afetado, uma vez que sua 
percepção para características sonoras como tons e timbres pode ser dificultada, o que pode prejudicar na sua atuação. As perdas 
auditivas induzidas por intensos níveis de pressão sonora apresentam lesão das células ciliadas externas, que se encontram 
presentes na cóclea.  Atualmente as emissões otocústicas (EOA) tem contribuído na verificação da função coclear, quando somada a 
uma avaliação audiológica convencional fornecendo informações sobre a parte periférica da audição. Podendo identificar lesões 
cocleares antes do seu agravamento.  Objetivo: mensurar os níveis de pressão sonora durante os ensaios de uma banda de Rock 
and roll, e avaliar a função coclear de cada membro da banda. Métodos: Foi avaliada uma banda, com 4 membros do sexo 
masculino  de 21 a 26 anos de idade. O nível de ruído durante o ensaio foi medido com um medidor de pressão sonora, e a função 
coclear, por meio da entrevista, meatoscopia e emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente  e emissões otoacústicas 
evocadas  produto de distorção. Resultados: os níveis de pressão sonora encontrados variaram de 84 á 105,4 dB A, estando acima 
dos recomendados pela norma, e as emissões otoacústicas evocadas por transiente não mudaram pré e pós ensaio, porém as 
emissões otoacústicas produto de distorção, embora estaja com resultados dentro da normalidade pela relação sinal/ruído, já a 
amplitude, relacionando os exames pré ensaio e pós ensaio, observamos que após a exposição ao ruído, teve uma diminuição na 
amplitude de todos os participantes. Conclusão: Com o presente estudo, pode-se observar que músicos estão expostos a níveis de 
pressão sonora elevados durante suas atividades, e que podem acarretar prejuízos a saúde auditiva. Os valores de Níveis de Pressão 
Sonora elevados estão todos acima dos limites recomendados pelas normas, e merecem uma análise para prevenir os riscos de 
saúde. A utilização dos equipamentos de proteção individual para estes profissionais é imprescindível, para a prevenção dos efeitos 
auditivos. 
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TÍTULO: ATENUAÇÃO DE RUÍDO OBTIDA POR PROTETORES AUDITIVOS DO TIPO PLUG DE INSERÇÃO MOLDADO E 
MOLDÁVEL: UMA COMPARAÇÃO  

AUTOR(ES): NELFA SOUZA FERREIRA , MARINA PANELLI, ANDRÉIA ARAÚJO DOS SANTOS, ANDRÉA CINTRA LOPES, 
MARIZA RIBEIRO FENIMAN 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU (FOB/USP)  

Os protetores auditivos são equipamentos de uso recomendado em ambientes em que os Níveis de Pressão Sonora excedem a 

intensidade de 85 dB (A). Há cerca de 1500 tipos, modelos e marcas de protetores, por isso, a seleção do equipamento a ser utilizado 

deve perpassar uma análise criteriosa. OBJETIVO: Este estudo buscou comparar os valores de atenuação de ruído obtidos por dois 

protetores auditivos do tipo plug de inserção. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo transversal, no qual um grupo de três 

indivíduos foi submetido ao procedimento de mensurações com microfone sonda, obtendo-se as medidas de Resposta de 

Ressonância da Orelha Externa (REUR) – mensuração sem o protetor auditivo e Resposta de Oclusão da Orelha Externa (REOR) – 

uma mensuração com protetor do tipo plug de inserção moldado e outra mensuração com o moldável. Frente aos valores obtidos, 

calculou-se, no grupo, a média da diferença entre as duas medidas (Real-Ear Insertion Loss - REIL), para cada protetor, frequência 

por frequência. RESULTADOS: Não foi observada diferença estatisticamente significante entre as médias dos valores de atenuação 

de ruído fornecidos pelos dois tipos de protetores. CONCLUSÃO: A comparação entre os dois tipos de protetor auditivo utilizados 

neste estudo evidenciou a inexistência de diferença estatisticamente significante entre as atenuações obtidas, o que ressalta a 

relevância de outros critérios a serem considerados durante a seleção do equipamento de proteção auditiva, em ambiente 

ocupacional ou não. 
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TÍTULO: AUDIOMETRIAS REALIZADAS NUMA CLINICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA NO INTERIOR DO PR EM 2012: 
COMPARAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS INSS E PORTARIA 19  

AUTOR(ES): JULIANA DE CONTO , FERNANDA ONGARATTO BAZILIO, FERNANDO FRANCISCON 

INSTITUIÇÃO: UNICENTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE  

Introdução: Sabe-se que exposição a sons intensos é responsável pela maioria dos casos de perda auditiva em indivíduos adultos, e 
estas exposições acontecem não apenas em ambientes de trabalho, pois o ruído está presente em diferentes momentos de nossas 
vidas. É possível destacar a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) como a principal doença causada pelo agente ruído, no 
entanto, todo o nosso organismo sofre com esta exposição. São inúmeros os casos em que a causa da redução da acuidade auditiva 
é ignorada ou não atribuída ao ruído, impossibilitando, assim, o apoio legal e/ou financeiro ao trabalhador que já tem a perda auditiva 
instalada. Com o intuito de esclarecer a prevenir a maioria das perdas auditivas ocupacionais, são utilizados diversos critérios para 
diagnóstico e classificações que levam em consideração, o tipo, a configuração e o grau da perda auditiva para considerá-la por ruído.  
Estes critérios possibilitam conhecer a perda auditiva e embasam os casos de diagnósticos de incapacidade de comunicação no 
trabalho em ambientes ruidosos. As condutas tomadas atualmente seguem critérios diferentes, pois para o diagnóstico utiliza-se a 
Portaria 19 apresentada na NR 7 do ministério do Trabalho  e para a verificação de incapacidade considera-se o INSS referente às 
Perdas Auditivas.   Objetivo: Assim, no presente trabalho consideramos os dois critérios com objetivo de analisar a configuração e 
comparar os achados em indivíduos de 18 a 45 anos avaliados em uma clínica escola de Fonoaudiologia no interior do Estado 
Paraná.  Metodologia: Os dados foram obtidos através do software Winaudio realizando-se de forma quantitativa, com a análise do 
exame de 172 orelhas, ou seja, 86 audiometrias, com característica de perda auditiva sensorioneural unilateral ou bilateral de 
diferentes graus baseada nos critérios citados anteriormente. Resultados: Os resultados obtidos foram: 38 indivíduos apresentaram 
PAIR de acordo com a NR7, enquanto 39 indivíduos apresentaram algum grau de perda auditiva em diferentes frequências seguindo 
o critério INSS. Em ambos os casos ocorreu maior incidência da perda na Orelha direita e no sexo feminino. Conclusão: Diante do 
exposto, percebe-se a necessidade de conhecer o verdadeiro prejuízo que o ruído causa para saúde auditiva, e deflagrar uma visão 
comum acerca da inter-relação entre os critérios adotados na prática clínica e a legislação vigente no Brasil proporcionando o apoio 
necessário ao trabalhador mesmo depois da perda instalada. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO DE TRABALHADORES EXPOSTOS AO RUÍDO OCUPACIONAL E QUE UTILIZAM 
DISPOSITIVOS DE ESCUTA PESSOAL  

AUTOR(ES): TATIANA MENDES DE MELO , MÔNICA REGINA FREIRE DE CARVALHO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE GUARULHOS  

Introdução: Com o avanço da tecnologia e o grande crescimento das atividades industriais, os trabalhadores deparam-se com a 
problemática do ruído. Concomitantemente a esta exposição, a utilização de dispositivos de escuta pessoal (Mp3, Ipod e Celulares) 
tem se intensificado no cotidiano desses trabalhadores. Esses equipamentos permitem aos usuários ouvir música sem interrupção por 
períodos prolongados e em níveis de intensidade sonora que podem representar um risco a audição. Objetivo: Avaliar a audição de 
trabalhadores expostos ao ruído ocupacional e que utilizam equipamentos sonoros portáteis individuais. Metodologia: Para tanto, 
participaram desta pesquisa 70 trabalhadores expostos ao ruído, sendo 35 usuários de dispositivos de escuta pessoal (grupo 
pesquisa) e 35 não usuários de dispositivos (grupo controle), de ambos os gêneros, na faixa etária de 19 a 30 anos de idade. Os 
indivíduos de ambos os grupos foram submetidos a anamnese, meatoscopia, audiometria tonal limiar e aplicação do questionário 
sobre dados de utilização do dispositivo de escuta pessoal. Neste estudo foi adotado como padrão de normalidade limiares auditivos 
menores ou iguais a 25 dBNA nas frequências de 0.25 a 8 kHz. Resultados: Em relação à avaliação audiológica observou-se que os 
limiares auditivos obtidos por via aérea, estão compatíveis aos critérios de normalidade adotados, em todos os participantes, de 
ambos os grupos, independente da orelha avaliada, com exceção da frequência de 6000 Hz, em que foi observada piora, de forma 
estatisticamente significante, dos limiares auditivos nos usuários de dispositivos de escuta pessoal. Conclusão: Considerando os 
achados obtidos no presente estudo, é possível concluir a importância de abordar, nos Programas de Conservação Auditiva, a 
importância dos hábitos auditivos saudáveis fora do ambiente de trabalho. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: I) TELESSAÚDE  

P-069  
 

 

TÍTULO: O IMPACTO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA 
INDIVIDUAL NUMA INSTITUIÇÃO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO  

AUTOR(ES): ANA CAROLINA SOARES ASCENCIO  

CO-AUTOR(ES): WANDERLÉIA QUINHONEIRO BLASCA,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - FOB/USP  

 Introdução: A Teleducação tem se mostrado como uma alternativa eficaz para a multiplicação do conhecimento. Na área da saúde, 
o desenvolvimento de projetos tem direcionado a realização de propostas para a capacitação de profissionais e, consequentemente, 
melhores condições de saúde para a população. Frente a isso foi elaborado um programa de capacitação, por meio da Teleducação 
Interativa na Área de Saúde Auditiva, sobre o tema aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Aliado ao programa de 
capacitação também se criou formas de verificação da eficácia do programa educacional, dentre as quais está o questionário de 
avaliação do impacto. Objetivo: Verificar o impacto do programa de capacitação para os profissionais, diretamente relacionado ao 
atendimento do deficiente auditivo. Metodologia: Este trabalho foi realizado em um centro vinculado à Rede Profis na cidade de 
Ribeirão Preto, denominado Núcleo de Assistência à Pessoa com Deficiência (NADEF). Participaram do estudo 24 profissionais que 
trabalham na associação, dentre os quais 4 médicos, 5 fonoaudiólogos, 3 dentistas, 1 fisioterapeuta, 4 enfermeiros, 1 funcionário 
público, 2 agentes administrativos, 1 estudante de enfermagem, 1 educadora, 1 auxiliar de enfermagem, e 1 auxiliar de limpeza; 17 
destes participantes responderam o questionário de impacto, pois este foi aplicado aos profissionais que finalizaram o curso.O 
questionário de impacto é composto por 14 questões com o objetivo de quantificar o grau de eficiência do projeto “Programa de 
Capacitação em Teleducação Interativa sobre o tema AASI. As respostas das perguntas variam numa escala de 1 a 10, na qual 1 é a 
nota mínima e 10 a nota máxima e abrangem os temas relacionados ao antes e após o programa de capacitação relacionado aos 
seguintes aspectos: estrutura operacional, conhecimento em relação ao AASI, orientação em relação ao AASI, postura profissional, 
discussão de casos clínicos e motivação. Resultados: A avaliação do impacto do programa de capacitação em relação à percepção 
dos participantes quanto ao aspecto da estrutura do serviço, mostrou diferença estatisticamente significante antes e depois do 
programa, o mesmo relacionado com a dimensão motivação da equipe no atendimento ao paciente, sendo enfatizada a discussão 
dos casos clínicos. Quanto aos aspectos relacionados à sua percepção individual, como conhecimento, postura, orientação ao 
paciente, e principalmente a motivação, os resultados apresentados foram de maior impacto. Conclusão: A avaliação do impacto foi 
altamente positiva em todas as dimensões avaliadas, sendo possível inferir que os profissionais da saúde estão receptivos a 
programas como esse, que se caracterizam como importantes ferramentas para promover educação em saúde na área de aparelhos 
de amplificação sonora individual. 
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TÍTULO: PROJETO JOVEM DOUTOR EM SAÚDE AUDITIVA: CRIAÇÃO DE CADEIA PRODUTIVA DO SABER  

AUTOR(ES): WANDERLEIA QUINHONEIRO BLASCA , RICELLY AVILA DA SILVA, CAMILA DE CASTRO CORRÊA, CÁSSIA DE 
SOUZA PARDO-FANTON, GUILHERME TOYOGGI BARROS, ANA CAROLINA SOARES ASCÊNCIO  
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Introdução: A proposta do Projeto Jovem Doutor possibilita uma abordagem eficaz no que se refere ao exercício da cidadania, com 
aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula, sob a orientação dos pesquisadores da Universidade. Para os alunos 
do ensino médio e do ensino fundamental, o Projeto Jovem Doutor representa uma chance de inclusão digital e de aprendizagem 
sobre saúde, por meio de cursos formativos e atividades de extensão das Universidades. A abrangência do Projeto aos distúrbios da 
comunicação é atual e, considerando que a audição é imprescindível para que este processo ocorra de forma efetiva, denota-se a 
fundamentação da proposta, viabilizando que tópicos de prevenção e promoção da saúde auditiva sejam abordados. Os reflexos 
dessa intervenção são esperados no aumento da qualidade de vida dos alunos que receberam essas informações diretamente e da 
comunidade que os mesmos estão inseridos, pela formação da cadeia produtiva do conhecimento. Objetivo: O presente estudo teve 
como proposta elaborar e avaliar um programa de capacitação sobre saúde auditiva, composto por metodologias presenciais e de 
Teleducação interativa, baseado nos alicerces do Projeto Jovem Doutor. Métodos: Participaram deste estudo 10 alunos do ensino 
fundamental, submetidos a um programa de capacitação, composto por aulas presenciais, acesso ao cybertutor e atividades práticas 
sobre a temática da saúde auditiva. Na finalização do Projeto os alunos capacitados devem transmitir o conhecimento adquirido para 
os colegas da escola e comunidade. Aplicaram avaliações para averiguar a satisfação ao uso do cybertutor e para identificar o quanto 
os alunos retiveram de informações imediatamente após o programa de capacitação. Resultados: Observou-se que, sobre o 
conteúdo inserido no cybertutor, na opinião de 93% dos alunos, a classificação do conteúdo foi em excelente e satisfatório (55% e 
38%, respectivamente), 7% razoável e 0% considerou insatisfatória. Com os dados dos questionários, aplicados antes e após o 
processo de capacitação do Projeto Jovem Doutor, possibilitou observar que os alunos apresentaram, em média, 22,63% de 
conhecimento a respeito da saúde auditiva antes da capacitação. Entretanto, a média de acertos dos 10 alunos após a capacitação 
foi de 52,63%. Dessa forma, os resultados dos alunos, em média, quanto ao aumento do desempenho após o programa de 
capacitação, foi de 30%, com desvio padrão de 14,83. Realizado o teste T para comparar os resultados das amostras dos 
questionários, adotando nível de significância de 5%, observou haver diferença estatisticamente significante no desempenho dos 
alunos pré e pós-capacitação. Ressalta-se que os alunos participaram motivados de todas as metodologias de ensino, transmitindo o 
conhecimento a 100 pessoas, simbolizando o término do projeto, cumprindo o objetivo maior da MULTIPLICAÇÃO DO 
CONHECIMENTO. Conclusão: Portanto, a elaboração e execução do programa de capacitação em saúde auditiva nos moldes do 
Projeto Jovem Doutor, apresentou resultados satisfatórios no aumento de informações dos alunos sobre o tema, gerando a 
multiplicação do conhecimento à população. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA EM UM PACIENTE PORTADOR DE MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II: RELATO 
DE CASO  

AUTOR(ES): CARMEN BARREIRA NIELSEN , BRUNA LÍLIAN TELLES, ISABELA OLIVEIRA MARCHESI, ALICIA M. BARROS 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  

Introdução: A Mucopolissacaridose tipo II ou síndrome de Hunter é uma doença genética recessiva ligada ao cromossoma x, 
decorrente de um defeito enzimático específico que gera o acúmulo de mucopolisssacarídeos nos lisossomos dos tecidos. Com o 
aumento progressivo do acúmulo dessas substâncias nos tecidos, importantes alterações no organismo podem ocorrer, entre elas 
estão as deformidades músculo-esqueléticas, disfunções cardio-respiratórias, variados graus de retardo mental e as alterações 
otológicas, também frequentes nesses pacientes. Objetivo: Descrever os achados da avaliação audiológica básica de um paciente 
portador de Mucopolissacaridose tipo II. Metodologia: Paciente V.C.T., do sexo masculino, 39 anos,  encaminhado ao Núcleo da 
Audição da Universidade Federal do Espírito Santo para a avaliação audiológica básica (ATL, logoaudiometria e medidas da imitância 
acústica com queixa de hipoacusia bilateral, presente desde o nascimento. Foram coletados dados da investigação 
otorrinolaringológica, audiólogica e da avaliação fonoaudiológica. Resultados: Na história pregressa da audição foram relatados 
quadros esporádicos de otalgia na infância e ausência de uso de medicamentos, cirurgias e enfermidades de vias aéreas superiores, 
mas progressão da dificuldade auditiva.  À otoscopia, verificou-se a opacidade de membrana timpânica bilateral. Na ATL, foram 
observadas médias tritonais de via aérea de 85dB e 80dB, para a orelha direita e esquerda, respectivamente, e para a via óssea, 
média de 65dB nas duas orelhas, sendo o laudo audiológico de perfil audiométrico misto de grau severo e configuração irregular em 
ambas as orelhas. Na logoaudiometria, devido a severa dificuldade de compreensão de fala do paciente, realizou-se somente o teste 
de detecção de fala (SDT), em que foi observado níveis de detecção de 85dB e 80dB para as orelhas direita e esquerda, 
respectivamente. No exame de imitanciometria, observou-se a baixa mobilidade do sistema tímpano-ossicular, representado pela 
curva timpanométrica tipo ‘‘B’’ bilateral (complacência de 0,23ml e pressão de -156 daPa em orelha direita e complacência de 0,11ml 
e pressão de 18 daPa na esquerda). Conclusão: As alterações auditivas encontradas na avaliação audiológica de V.C.T. concordam 
com os achados da literatura. Os portadores de mucopolissacaridose tipo II necessitam de acompanhamento otorrinolaringológico e 
avaliações audiológicas periódicas para a minimização dos efeitos negativos na audição com proposta de intervenção e melhor 
qualidade de vida do paciente. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA EM CRIANÇAS COM LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA  

AUTOR(ES): BÁRBARA AZEVEDO MANDARINO  

CO-AUTOR(ES): MARCIA CAVADAS, ELAINE SOBRAL 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Introdução: A audição é um dos meios de contato do homem com o meio externo e constitui um pré-requisito para a aquisição e 
desenvolvimento da linguagem. A perda auditiva em adultos afeta o convívio em sociedade e eles acabam se sentindo excluídos por 
motivos psicossociais. Já na criança, as consequências são ainda piores, tendo o desenvolvimento da linguagem oral prejudicado 
junto com sua interação social, além de trazer prejuízos na sua vida escolar, distúrbios sociais e emocionais. É sabido que existem 
diversos medicamentos que levam a perda auditiva e durante a prática clínica nem sempre se considera essa possibilidade . Estudos 
mostram que quimioterápicos, como a cisplatina levam a uma lesão parcial ou total da cóclea. Um dos quimioterápicos usados para o 
tratamento de Leucemia Linfóide Aguda (LLA) é a vincristina que é responsável por induzir a neuropatia periférica sensório-motora, 
havendo alguns relatos de caso de perda auditiva neurossensorial.Objetivo: Verificar a influencia dos quimioterápicos utilizados para 
o tratamento da LLA em crianças e adolescentes tratados com o protocolo BFM – 2002 atendidas em um hospital pediátrico do Rio de 
Janeiro.Metodologia : Participaram desse estudo preliminar 11 crianças, na faixa etária de 4 a 10 anos de idade que já terminaram o 
tratamento de LLA. Tendo a assinatura do TCLE, foi feita a anamnese com os pais ou responsáveis das crianças que estavam em 
fase de manutenção da doença. Em seguida foi realizada a avaliação audiológica que incluiu a imitanciometria, a audiometria tonal 
liminar; a vocal e as emissões otoacústicas por transientes e por produto de distorção).Resultados: Foi encontrada perda auditiva 
neurossensorial de grau leve em 14 das 22 orelhas testadas (63,6%). A frequência de 2000 Hz foi a mais afetada nas crianças que 
tiveram mais doses de vincristina.Conclusão: A frequência de audiometrias alteradas encontrada foi inesperadamente alta (63,6% - 
14/22), comparada com a frequência descrita para infância (0,2 a 0,3%). Esse achado foi pior para os pacientes que tomaram 12 
doses ou mais de vincristina, ou seja, pacientes de alto risco. A frequência de 2000Hz, na via aérea, foi a alteração específica 
responsável por essas diferenças. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA EM LACTENTES COM AGENESIA DE CORPO CALOSO  

AUTOR(ES): MÔNICA FARIA DOS SANTOS  

CO-AUTOR(ES): ROSANNA GIAFFREDO ANGRISANI, MARISA FRASSON DE AZEVEDO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Objetivo: verificar a ocorrência de alterações auditivas em lactentes com alteração do corpo caloso, comparando-os a crianças sem 
tal malformação. Método: estudo de coorte dividido em duas partes: retrospectivo de 2008 a 2011 e prospectivo de 2011 a 2012. O 
grupo estudo foi constituído por 12 lactentes com diagnóstico de agenesia de corpo caloso e o grupo controle por 12 lactentes, 
pareados por idade pós concepcional e sexo. Todos realizaram Emissões Otoacústicas Evocadas por Estimulo Transiente, Potencial 
Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (análise da média das latências das ondas I, III e V e interpicos I-III, III-V e I-V a 80dBnNA) e 
Avaliação do Comportamento Auditivo. Resultados: na análise da ocorrência de alteração auditiva na avaliação com Emissões 
Otoacústicas Transientes e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, houve diferença em ambos os grupos com maior 
percentual de resultados normais no grupo controle. Houve diferença significante entre as orelhas, nas latências da onda III e 
intervalo interpico I-III, menor à direita, no grupo controle. Na avaliação comportamental, houve diferença significante entre os grupos 
em relação aos resultados normais e alterados, com maior ocorrência de alteração central no grupo estudo. Ainda neste grupo, a 
segunda avaliação mostrou maior índice de resultados alterados quando comparados à primeira avaliação, sendo estaticamente 
significante. Conclusão: as alterações auditivas nos lactentes com alteração do corpo caloso não foram identificadas ao nascimento, 
tendo sido apenas a partir de seis meses de vida. A maioria das alterações ocorreram na via auditiva central, no tronco encefálico. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA EM UM PACIENTE TRIGEMELAR COM SINDROME DE TREACHER COLLINS E 
PREMATURIDADE ASSOCIADA  

AUTOR(ES): CRISTINA COSTA FELIX  

CO-AUTOR(ES): MARIA STELLA CREDIDIO 

INSTITUIÇÃO: TRÍADE CLÍNICA FONOPSICOPEDAGOGICA  

Introdução – A Síndrome de Treacher Collins (STC) ou Disostose Mandibulofacial é um distúrbio hereditário caracterizado por 
anomalias craniofaciais e se manifesta com diversas variáveis clínicas. Descrita pela primeira vez por THOMSON em 1846, teve na 
abordagem de Treacher Collins em 1900 a descrição dos seus componentes essenciais, tornando o seu nome epônimo preferido pela 
literatura inglesa. A incidência aproxima-se de 1:40.000 a 1:70.000 casos por nascidos vivos, não existindo preferência por sexo ou 
raça. A transmissão ocorre ao acaso, mas é suspeitada uma transmissão autossômica dominante de expressividade variável. A 
probabilidade de uma de criança herdar a condição quando um dos progenitores apresenta a síndrome é de 50%. Ao nascimento, 
essas crianças devem ser examinadas pelo otorrinolaringologista e pelo fonoaudiólogo a fim de se identificar a extensão da perda 
auditiva e o grau de comprometimento das vias aéreas. Nos indivíduos brandamente afetados o diagnóstico necessita comprovação 
genética. É necessário haver uma abordagem multidisciplinar, com a intervenção de diferentes profissionais. O diagnóstico precoce 
de hipoacusia ou surdez e a correção quando possível são fundamentais, já que o retardo do desenvolvimento intelectual não é uma 
característica tão frequente. Para isto pode ser utilizada a cirurgia ou ainda a correção da hipoacusia com aparelhos de audição, fator 
contribuinte para o adequado desenvolvimento do indivíduo. As mastoides não são pneumatizadas e costumam ser esclerosadas. 
Objetivo - Este estudo de caso tem como objetivo investigar o perfil audiológico de um paciente com Síndrome de Treacher Collins, 
associado à prematuridade, visando observar o tipo e o grau de possíveis alterações nos limiares auditivos, bem como o 
aproveitamento da prótese auditiva indicada- vibrador ósseo da marca PHONAK.Metodologia – O método utilizado foi à análise 
avaliativa, transversal dos limiares eletrofisiológicos obtidos por Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, de um paciente 
com Síndrome de Treacher Collins. Os resultados do limiar eletrofisiológico apresentam aumento nas frequências avaliadas pelo 
BERA bilateralmente (50dB). Além da síndrome, apresenta histórico de prematuridade, sendo o segundo trigemelar, deficiência de 
G6PD, crises de cianose, desnutrição proteico-calórica. Consideramos os dados de anamnese, resultados de exames de US Cranio e 
laringotraqueobroncoscopia e videodeglutograma. Resultados – Os resultados obtidos com a utilização do vibrador ósseo da marca 
PHONAK, ainda não são satisfatórios devido a outras intercorrências que o paciente apresenta. Os limiares auditivos estão sendo 
obtidos em cabina acústica com a técnica de audiometria condicionada para reforço visual. Conclusão- A Síndrome de Treacher 
Collins deve continuar sendo pesquisada, a fim de que se possa aprimorar a abordagem atual das correções funcionais e estéticas, 
valorizando o apoio psicossocial e a participação conjunta de uma equipe multidisciplinar formada por otorrinolaringologistas, 
cirurgiões craniofaciais, oftalmologistas, fonoaudiólogos, psicólogos e cirurgiões dentistas. As descobertas das alterações genéticas 
estão constantemente sendo feitas, facilitando sobremaneira o diagnóstico precoce e o aconselhamento genético familiar, 
contribuindo para o aperfeiçoamento do tratamento e melhora do prognóstico, minimizando o estigma social e dando qualidade de 
vida ao paciente e sua família. 

  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: A) DIAGNÓSTICO EM AUDIOLOGIA  

P-075  
 

 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE CAMPO 
GRANDE EM PARCERIA COM A FUNCRAF  

AUTOR(ES): TALISSA PALLONI VALARELLI , JANINE MATTOS VILHARBA  

INSTITUIÇÃO: FUNCRAF  

Introdução: O diagnóstico precoce da perda auditiva é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento das habilidades orais, 
minimizando os impactos causados pela privação sensorial que podem comprometer a aquisição da linguagem, que é de fundamental 
importância para garantir o desenvolvimento comunicativo da criança nos primeiros anos de vida. A deficiência auditiva atinge de um 
a três em mil bebês sem indicadores de risco e este número aumenta de dois a quatro bebês, quando se trata de bebês 
acompanhados em UTIs neonatais, segundo a Academia Americana de Pediatria. A forma mais eficaz de garantir esse diagnóstico 
precoce é a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), que é obrigatória em todas crianças nascidas dentro dos hospitais e 
maternidades, desde que a lei federal foi sancionada em agosto de 2010. (Lei Federal nº 12.303, de 2 de Agosto de 2010). 
Objetivo:Descrever os achados de um programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) e analisar o índice de encaminhamentos para 
diagnóstico audiológico no período de 2010 a 2012. Metodologia: Estudo retrospectivo baseado na análise do banco de dados da 
Funcraf em Campo Grande/MS, onde se realiza a TANU através de Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes (EOAT) e PEATE 
nos casos de neonatos com fator de risco para perda auditiva. Resultados: Foram avaliados 1857 neonatos no período de janeiro de 
2010 a dezembro de 2012. Destes, 370 apresentavam fatores de risco para perda auditiva, o que equivale a 20% e apenas 53 
necessitaram de encaminhamento para diagnóstico audiológico (2,85%). Conclusão: A maioria dos neonatos avaliados tiveram 
resultados positivos para o teste das EOAT, sendo que uma pequena porcentagem destes necessitaram ser encaminhados para 
avaliação audiológica. A Triagem Auditiva Neonatal Universal preconiza que o exame seja feito em todos os neonatos, independente 
de existir fator de risco, e mostra-se de extrema importância no diagnóstico, e na reabilitação auditiva minimizando os efeitos 
negativos da deficiência auditiva. 
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TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES EM NEONATOS COM HIPÓXIA NEONATAL  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , GEORGEA ESPÍNDOLA RIBEIRO,  

CO-AUTOR(ES): DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA, JAIR CORTEZ MONTOVANI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: Atualmente é comum os recém-nascidos realizarem a avaliação audiológica logo após o nascimento e um exame muito 
usado na população pediátrica é a emissão otoacústica transiente, também conhecido como teste da orelhinha, que avalia a cóclea, 
mais especificamente as células ciliadas externas. Crianças que tiveram hipóxia neonatal significa que tiveram diminuição do aporte 
sanguíneo para o cérebro e tal condição pode ser observada no índice de Apgar, o qual é avaliado pelo médico logo após o 
nascimento, quanto menor o seu valor, piores foram as condições de nascimento, principalmente os valores inferiores do que 4 no 
primeiro minuto e/ou menor que 6 no quinto minuto de vida. Tais condições podem levar a compromentimentos neurológicos, bem 
como alterações auditivas pela diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, prejudicando o funcionamento das células ciliadas 
externas, as quais podem ser observadas pelo exame de emissões otoacústicas. Objetivo: Avaliar a amplitude de resposta das 
emissões otoacústicas transientes em crianças que tiveram hipóxia neonatal. Metodologia: Todos os neonatos, de ambos os sexos, 
foram encaminhados para avaliação auditiva por meio das emissões otoacústicas transientes (EOAT). Os neonatos foram divididos 
em dois grupos, G1 recém-nascidos (RN) a termo, que tiveram índice de Apgar baixo, ou seja menor que 4 no primeiro minuto e/ou 
menor que 6 no quinto minuto e G2 composto por RN de termo com índice de Apgar maior que 7 tanto no primeiro como no quinto 
minuto, para controle. Participaram do estudo todos os neonatos que tiveram presença de resposta no exame de EOAT para 
comparação da amplitude resposta, nas bandas de frequências de 2, 3 e 4kHZ, entre os grupos. Resultados: Foram avaliados 154 
RN, 61 eram do sexo masculino e 93 do feminino. Com relação aos grupos, 54 pertenciam a G1 e 100 a G2. Com relação as 
amplitudes de respostas observamos que G1 apresentou amplitude de 11dB; 14dB e 12dB respectivamente nas bandas de 
frequências de 2, 3 e 4kHZ na orelha direita e 10dB, 12dB e 12dB respectivamente nas bandas de frequências de 2, 3 e 4kHZ na 
orelha esquerda, para G2 observamos amplitude de 14dB; 16dB e 15dB respectivamente nas bandas de frequências de 2, 3 e 4kHZ 
na orelha direita e 14dB, 14dB e 15dB respectivamente nas bandas de frequências de 2, 3 e 4kHZ na orelha esquerda, com diferença 
estatisticamente significativa para todas as bandas de frequências, exceto em 3kHz na orelha esquerda. Conclusão: Todos os 
neonatos avaliados apresentaram presença de emissões otoacústicas transientes, o que mostra “integridade” coclear, porém a 
análise minuciosa do exame mostrou menor desempenho para os neonatos com hipóxia neonatal.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: A) DIAGNÓSTICO EM AUDIOLOGIA  

P-077  
 

 

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DO PEATE EM PREMATUROS COM EXTREMO BAIXO PESO EM DOIS MOMENTOS DE 
AVALIAÇÃO  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA  

CO-AUTOR(ES): PRISCILA SUMAN LOPEZ, JAIR CORTEZ MONTOVANI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: O parto prematuro e o retardo do crescimento intra-uterino são os dois processos básicos que, isolados ou associados, 
fazem com que um criança apresente muito baixo peso ao nascer. A melhora nos tratamentos obstétricos e neonatais aumentaram a 
sobrevivência desses recém-nascido com muito baixo peso ao nascimento nos últimos anos, porém a ocorrência de alterações no 
desenvolvimento neurológico dessas crianças ainda permanece alto. O fato de ter nascido com peso ao nascimento menor que 1500 
gramas é considerado um indicador de risco para deficiência auditiva e muitos trabalhos relatam tal condição associada a disacusia 
neurossensorial na infância, até porque esses neonatos necessitam de muitas intervenções para garantir a sua sobrevivência. 
Objetivo: Verificar as característica do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) em neonatos que nasceram com 
extremo baixo peso ao nascimento em dois momentos de avaliação. Metodologia: Foram avaliados lactentes com peso ao 
nascimento maior de 1500g e que nasceram com peso menor que 1500g, todos realizaram avaliação auditiva por meio do PEATE, 
este realizado em dois momentos, o primeiro foi realizado quando o recém-nascido tinha condições clínicas para a realização do 
exame e o segundo aos 6 meses de idade. O resultado entre os dois grupos foram comparados. Resultados: Fizeram parte do 
estudo 180 lactentes com peso ao nascimento médio ao nascimento de 2644g como grupo controle e 98 lactentes com peso médio 
ao nascimento de 1239g como estudo. A idade média da casuística na primeira avaliação do PEATE foi de 2 e 3 meses, 
respectivamente para grupo controle e estudo, na segunda avaliação ambos os grupos tinham 6 meses de idade. A comparação entre 
os dois grupos no primeiro PEATE mostrou aumento das latências absolutas das ondas III e V, da orelha direita, no grupo estudo, 
com p<0,05. Porém na reavaliação dos grupos aos 6 meses de idade tal evidência não foi mais encontrada. Conclusão: Foram 
encontradas alterações no PEATE de lactentes com extremo baixo peso ao nascimento na primeira avaliação, mas com o processo 
maturacional as alterações não foram mais encontradas, o que mostra a importância do acompanhamento audiológico nesta 
população para evitar intepretações errôneas.  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA NO SERVIÇO DE AUDIOLOGIA DA CLÍNICA ESCOLA DE 
FONOAUDIOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO  

AUTOR(ES): DEBORA LÜDERS  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO - PR  

Introdução: A Clínica de Fonoaudiologia da UNICENTRO presta serviços a comunidade de Irati/Paraná e região, que compreende 
nove municípios. Sendo um centro de referência na região, levantar a prevalência de alterações auditivas poderá fornecer subsídios 
para implantação de serviços que promovam atendimentos mais bem direcionados as necessidades desta população, bem como 
colaborar para que políticas de saúde pública sejam adotadas para minimizar o impacto causado pela deficiência auditiva. Objetivo: 
Caracterizar a população atendida no Setor de Audiologia da Clinica Escola de Fonoaudiologia no período de 2007 a 2011. 
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo de análise de dados registrados através do software winaudio. As variáveis 
analisadas foram: tipo e grau de perda auditiva; configuração timpanométrica; gênero e idade. As audiometrias foram realizadas 
utilizando-se o Audiômetro Damplex DA65, com fones TDH39 em cabina acústica e para as timpanometrias o equipamento AT235 e 
AT235H. Para classificação do grau da perda auditiva foram utilizados os critérios propostos por Russo e cols. (2009) e para 
classificação das curvas timpanométricas o critério proposto por Jerger (1970). Resultados: Foram atendidos 2806 pacientes no 
período de fevereiro de 2007 a dezembro de 2011. Destes, foram excluídos da análise 127 registros, pois os exames não tinham sido 
finalizados. A amostra, portanto, foi composta de 2679 registros de atendimento audiológico. Entre os pacientes atendidos, 1327 
(49,5%) eram do gênero masculino e 1352 (50,5%) do gênero feminino. A idade variou entre 0 e 93 anos, com média de 29,4 anos, 
mediana de 21 anos e desvio padrão de 23,2 anos. 1097 (40,9%) dos atendimentos foi realizado com adultos entre 19 e 60 anos, 951 
(35,5%) atendimentos com crianças entre 0 e 12 anos, 385 (14,4%) com idosos com 60 anos ou mais e 246 (9,2%) com adolescentes 
entre 13 e 18 anos de idade. Dos 2679 pacientes, apenas 63 (2,4%) realizaram somente imitanciometria. Entre as 2616 audiometrias, 
1693 (64,7%) apresentaram limiares dentro dos padrões de normalidade e 923 (35,3%) alterados. O maior número de exames 
alterados ocorreu entre os idosos (87,5%) seguidos dos adultos (35,3%), dos adolescentes (22,9%) e das crianças (16,2%). A maior 
ocorrência foi de perda auditiva neurossensorial, que acometeu 511 (63%) das orelhas direitas e 497 (61,1%) das orelhas esquerdas 
e do timpanograma tipo A, encontrado em 1764 (74,6%) das orelhas direitas e em 1742 (73,6%) das orelhas esquerdas, seguido do 
timpanograma tipo C, encontrado em 222 (9,4%) das orelhas direitas e em 252 (10,6%) das orelhas esquerdas. Conclusão: Devido a 
maior parte dos atendimentos ser realizado com adultos e crianças, é aconselhável o desenvolvimento de atividades de promoção da 
saúde do trabalhador e da criança e de prevenção de perdas auditivas. Como o maior número de alterações auditivas foi encontrado 
entre os idosos, sugere-se o desenvolvimento de propostas de atendimento que colaborem para uma melhor qualidade de vida 
destes idosos, que pode estar sendo prejudicada devido a problemas de comunicação decorrentes da dificuldade de ouvir. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS ACHADOS IMITANCIOMÉTRICOS EM ADULTOS FUMANTES PARTICIPANTES DE UM 
GRUPO ANTI-TABÁGICO  

AUTOR(ES): ISABELA CRIVELLARO GONÇALVES  

CO-AUTOR(ES): CLAYTON HENRIQUE ROCHA, RENATA RODRIGUES MOREIRA, FABÍOLA CUSTÓDIO FLABIANO ALMEIDA, 
EDNALVA CRUZ, JOÃO PAULO BACKER LOTUFO 

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

INTRODUÇÃO: Sabe-se que o fumo é um fator de risco para o surgimento de inúmeras doenças, incluindo alterações auditivas. 
Estudos têm indicado associações significativas entre  o fumo/consumo de tabaco e a ocorrência de comprometimentos 
neurossensoriais bem como o efeito sinérgico entre este e outros fatores de risco para a ocorrência de alterações auditivas, 
investigados por meio da realização de exames comportamentais (audiometria tonal), eletroacústicos (emissões otoacústicas) e 
eletrofisiológicos (PEATE). No entanto, poucos trabalhos têm buscado investigar as associações existentes entre este hábito e a 
prevalência de alterações de orelha média. OBJETIVO: Caracterizar os resultados das medidas de imitância acústica em indivíduos 
fumantes de um grupo anti-tabágico e determinar a prevalência de queixas auditivas nesta população. METODOLOGIA: Participaram 
deste estudo 27 indivíduos (20 do gênero feminino e 7 do gênero masculino) na faixa etária de 34 a 68 anos (idade média de 51,1 
anos), submetidos à avaliação por meio das medidas de imitância acústica (timpanometria e pesquisa do reflexo acústico ipsilateral). 
RESULTADOS: A prevalência de queixa auditiva nesta população foi de 44,4%. Dentre os resultados obtidos, observou-se que 88,8% 
do grupo apresentou curva timpanométrica tipo A e presença de reflexos em níveis normais. Apenas 11,2% dos indivíduos 
apresentaram curva timpanométrica tipo C e reflexos acústicos ipsilaterais aumentados/ausentes. CONCLUSÃO: Não foi observada a 
presença significativa de alterações nos achados imitanciométricos. Sugere-se a avaliação de um número maior de sujeitos, bem 
como a realização de exames como a reflectância de banda larga, para que se possa medir a função de orelha média em uma ampla 
faixa de freqüências. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO DE CRESCIMENTO DAS EOAPD ENTRE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E 
CRIANÇAS SEM ACOMETIMENTOS SINDRÔMICOS  

AUTOR(ES): KARENINA SANTOS CALARGA , SEISSE GABRIELA GANDOLFI SANCHES, JORDANA COSTA SOARES, RENATA 
MOTA MAMEDE CARVALLO 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FMUSP  

Introdução:Crianças com Síndrome de Down tendem a apresentar alta ocorrência de perda auditiva, proveniente de afecções da 
orelha média e/ou da cóclea. A realização do exame de emissões otoacústicas por produto de distorção (EOAPD) na modalidade 
curva de crescimento, permite detectar o limiar de surgimento e a variação de amplitude destas respostas. Logo, também é possível 
verificar a hipótese de que maiores amplitudes de EOAPD possam estar associadas à maior integridade da função coclear. Objetivo: 
Analisar o perfil da curva de crescimento das EOAPD nas frequências (f2) de 2 kHz  e 4 kHz, comparando as resposta para 
tais variáveis entre indivíduos com Síndrome de Down com as de indivíduos sem acometimentos sindrômicos. Casuística e 
Método:O grupo estudo foi constituído por 10 indivíduos com Síndrome de Down (total de 20 orelhas), de ambos os sexos, com 
média de idade de 8 anos e 9 meses. Já o grupo controle foi composto por 9 crianças (18 orelhas), com média de idade de 8 anos e 4 
meses, sem acometimentos sindrômicos, intelectuais, auditivos, neurológicos, psiquiátricos ou linguísticos. Ambos os grupos 
passaram pelas seguintes avaliações: imitanciometria, emissões otoacústicas transientes (EOAT), emissões otoacústicas evocadas 
por produto de distorção (EOAPD) e análise da função da curva de crescimento das EOAPD. Os dados foram submetidos a análise 
estatística no software SPSS versão 18 e analisados por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Resultados:O grupo 
pesquisa apresentou limiares de resposta em intensidades superiores às encontradas no grupo controle (p<0,05), para ambas as 
frequências estudadas (2 e 4 kHz).  Com relação à curva de crescimento das EOAPD fixada na frequência de 2 kHz, o grupo 
pesquisa não atingiu limiares positivos para nenhuma das intensidades estudadas. Quanto à frequência de 4 kHz, o grupo pesquisa 
obteve limiares positivos apenas a partir da intensidade de 60 dB. O grupo controle apresentou limiares presentes a partir de 25 dB 
em ambas as frequências. Conclusões: Os grupos controle e pesquisa apresentaram diferença em relação às curvas de crescimento 
das EOAPD para todas as intensidades estudadas, traçando perfis de curvas distintos entre ambos os grupos. As curvas de 
crescimento das EOAPD podem tornar-se um instrumento válido, ao contribuir com aumento da precisão diagnóstica e prognóstica 
nas decisões clínicas relacionadas ao sistema auditivo.  
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TÍTULO: CONHECIMENTO MATERNO SOBRE A TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL E SENTIMENTOS MANIFESTADOS ANTES E 
APÓS A TESTAGEM DO BEBÊ  

AUTOR(ES): OTÍLIA VALÉRIA MELCHIORS ANGST , FERNANDA DONATO MAHL  

CO-AUTOR(ES): ÂNGELA LEUSIN MATTIAZZI, DAYANE DOMENEGHINI DIDONÉ, MICHELE VARGAS GARCIA, THEMIS MARIA 
KESSLER, ELIARA PINTO VIEIRA BIAGGIO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Introdução: A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é um método recomendado para detectar precocemente a deficiência auditiva (DA). 
Tendo em vista a importância da audição para o desenvolvimento infantil, o diagnóstico precoce torna-se de imprescindível. Para que 
o diagnóstico e intervenção sejam precoces, é necessário que haja a participação familiar nesse processo, tanto para que a família 
aceite e tenha interesse em realizar a TAN, como para que, nos casos de detecção de perda auditiva, a família possa ser orientada 
sobre os programas de reabilitação auditiva e participe efetivamente da intervenção à DA infantil. Sabe-se que a mãe é a pessoa mais 
próxima do bebê e, por conta disso, é importante identificar seus conhecimentos sobre a TAN e investigar seus sentimentos frente à 
avaliação do bebê. Tais questões merecem atenção do profissional de saúde, já que podem influenciar (negativa ou positivamente) 
no desenvolvimento do bebê e na adesão ao Programa de TAN. Objetivos: identificar o conhecimento das mães a respeito da TAN, 
evidenciar os sentimentos maternos manifestados antes e após a avaliação de seu bebê, bem como, estudar a associação entre 
ambos. Métodos: Este trabalho está vinculado ao Projeto de Pesquisa registrado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Santa Maria sob o número 06291712.0.0000.5346. O estudo foi realizado no Hospital Universitário de Santa Maria 
(HUSM). Foram entrevistadas 107 mães que compareceram ao Programa de TAN durante o mês de setembro de 2012. A pesquisa 
foi realizada por meio de um questionário de múltipla escolha, o qual foi aplicado individualmente pelas pesquisadoras. As mães 
foram entrevistadas antes e depois da realização da TAN nos seus filhos, após receberem informações sobre os objetivos e a 
metodologia do estudo. Os dados coletados foram tabulados em uma planilha do programa Microsoft Office Excel 2007 e a seguir foi 
efetuada análise estatística descritiva e verificada associação entre algumas variáveis por meio do teste Qui-quadrado, sendo 
utilizado o Software Statistica versão 7.0. Para todos os testes foi adotado nível de significância de 0,05 (5%). Resultados: Em 
relação ao conhecimento sobre a TAN, 82 (76,64%) mães não sabiam o que era o teste e 25 (23,36%) afirmaram saber o que era a 
TAN. Por esta razão, antes da realização da TAN, observou-se o predomínio de sentimentos negativos frente à avaliação (75,7% das 
mães), pois, ao saber que o que o filho iria passar pela TAN, 40,19% das mães ficaram ansiosas, 15,89% ficaram preocupadas, 
10,28% ficaram com medo, 8,41% consideraram mais de uma opção e 0,93% ficaram inseguras. Após a realização da TAN 49,53% 
das mães referiram não apresentarem ansiedade durante o procedimento, diferindo significativamente da ansiedade antes da 
testagem do bebê. Conclusão: Houve associação entre sentimentos negativos e falta de conhecimento sobre TAN, uma vez que 
depois da realização da TAN os sentimentos negativos manifestados pelas mães diminuiriam, possivelmente porque foi explicado 
pela equipe da TAN (psicóloga e fonoaudiólogas) como era realizado o procedimento e qual o seu objetivo. 
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TÍTULO: CORRELAÇÃO DA RESPOSTA DE SUCÇÃO NA AUDIOMETRIA DE OBSERVAÇÃO COMPORTAMENTAL E LIMIAR 
ELETROFISIOLÓGICO: ESTUDO DE CASO NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE VIDA  

AUTOR(ES): SHEILA ANDREOLI BALEN , SUZANE CRISTINA DANTAS PEREIRA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

A deficiência auditiva pode comprometer de forma significativa e irreversível a compreensão e a expressão da comunicação. Portanto 
é de suma importância a detecção e a intervenção precoce. Na avaliação e diagnóstico audiológico infantil podem ser utilizados 
métodos que podem fornecer respostas psicoacústicas e eletrofisiológicas. A resposta de sucção é um método de obtenção de 
resposta psicoacústica, novo e promissor capaz de determinar níveis mínimos de resposta auditiva utilizando a resposta 
comportamental a um estímulo auditivo. O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é um método de obtenção de 
respostas eletrofisiológica que já é amplamente estudado e já está implementado na rotina clínica. Sendo assim a descrição de um 
caso clínico que foi avaliado audiologicamente utilizando técnica já padronizada e aplicada na prática clínica e a resposta de sucção 
já descrita na literatura, mas que ainda não é rotina na prática clínica é relevante para verificar sua aplicabilidade e viabilidade prática. 
Objetivo: Descrever os níveis mínimos de resposta na audiometria de observação comportamental utilizando a resposta de sucção e 
o limiar eletrofisiológico obtido pelo PEATE do primeiro ao terceiro mês de um bebê. Material e método: Estudo longitudinal e 
descritivo. Participou desta pesquisa um bebê que foi avaliado na faixa etária de zero a três meses, que apresentou 
hiperbilirrubinemia ao nascimento. Foram utilizados como procedimentos de avaliação a audiometria de observação comportamental 
nas frequências de 500 a 4000 Hz com tom warble apresentado em campo livre sendo observada pela resposta de sucção ao 
estímulo sonoro (cessação ou intensificação da sucção) e o PEATE com pesquisa do limiar eletrofisiológico para o estímulo clique. 
Resultados: Os níveis mínimos de resposta de sucção obtidos  foram compatíveis com os limiares eletrofisiológicos de ambas as 
orelha. Foi também observado que estes níveis mínimos foram influenciados pelas alterações condutivas em uma das avaliações 
realizadas no bebê. Conclusão: Pode-se concluir que a resposta de sucção na avaliação audiológica infantil pode ser utilizada nos 
primeiros meses de vida tendo respostas compatíveis com o limiar eletrofisiológico, no entanto, são necessárias novas pesquisas 
para compreender as variáveis na aplicação desta técnica e comprovar sua eficiência.    
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TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE OS ACHADOS AUDIOLÓGICOS DA OTOSCLEROSE EM UM MODELO MASSA-MOLA  

AUTOR(ES): LYGIA BUENO FRAGOSO , LYGIA BUENO FRAGOSO 

CO-AUTOR(ES): MAX DE CASTRO MAGALHÃES, ESTEVAM BARBOSA DE LAS CASAS, JULIANA NUNES SANTOS 
ALESSANDRA TERRA VASCONCELOS RABELO, RAFAELLA CRISTINA OLIVEIRA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: A otosclerose é uma doença hereditária, degenerativa da cápsula óssea labiríntica, que atinge cerca de 0.5 a 1% da 
população, sendo bilateral na maioria dos casos. Um dos principais sintomas é a perda da audição, importante no processo de 
comunicação que constitui uma necessidade básica do ser humano. Estudos biomecânicos que simulam a otosclerose são pouco 
descritos na literatura científica. Objetivo: Simular a otosclerose utilizando um modelo massa-mola unidimensional validado, a fim de 
entender melhor como as alterações características dessa doença influenciam na audição. Metodologia: Utilizou-se um modelo 
massa-mola que representa o comportamento do sistema auditivo para simular a otosclerose. O modelo é formado por  seis massas 
(volume de ar do conduto auditivo externo, tímpano, martelo, bigorna, estribo e fluidos cocleares), além de molas e amortecedos que 
simulam os ligamentos e músculos de sustentação. Simulou-se um aumento da rigidez de 10 e 100 vezes no ligamento anular do 
estribo e aumento da massa do estribo em 5 vezes. Resultados: Houve uma diminuição do deslocamento do estribo nas freqüências 
graves com o aumento da rigidez do ligamento anular do estribo e uma redução do deslocamento do estribo  nas freqüências agudas 
com aumento da sua massa. O aumento da rigidez do ligamento anular do estribo pode estar relacionado ao estágio inicial da 
doença, grau I e grau II da otosclerose do ponto de vista audiométrico, enquanto que o aumento de tecido ósseo sugere um avanço 
da doença, grau III e grau IV. Conclusão: Os resultados vão ao encontro dos achados audiológicos da doença e sugerem a 
necessidade de obter um diagnóstico precoce do ligamento anular do estribo, a fim de detectar o quanto antes as perdas auditivas 
ocasionadas por suas alterações.    
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TÍTULO: DESCRIÇÃO DAS QUEIXAS DOS PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

AUTOR(ES): BRUNNA LARYSSA SANTOS DE ANDRADE  

CO-AUTOR(ES): CARMEN BARREIRA-NIELSEN 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

Introdução: A perda auditiva é caracterizada pela diminuição da audição em uma ou em ambas orelhas, podendo apresentar 
etiologia e sintomalogia diversa. A avaliação audiológica é um procedimento responsável pela caracterização da perda auditiva. Estar 
atento à queixa do paciente pode possibilitar ao audiologista identificar os fatores de risco aos quais o paciente está exposto e ajudar  
na avaliação audiológica. Objetivo: Descrever o perfil das queixas dos pacientes que procuraram o serviço de audiologia da clinica 
escola do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
Metodologia: Para o levantamento de dados foi realizada consulta aos prontuários dos pacientes atendidos na clinica escola no ano 
de 2012. Os 173 pacientes atendidos foram submetidos a uma avaliação audiológica (entrevista audiológica, audiometria tonal limiar, 
logoaudiometria e imitânciometria). As queixas foram divididas em oito categorias: dificuldade de ouvir e/ou entender e sensação de 
estar ouvindo menos, labirintopatia (referida como tonteira pelos pacientes), alterações da orelha média (Otite média, perfuração ou 
retração timpânica), zumbido, plenitude auricular (referida como ouvido tapado pelos pacientes), otalgia e/ou otorréia e cirurgia 
otológica.  Resultados: Dos 173 pacientes atendidos, 65,8% eram do sexo feminino e 34,2% do sexo masculino. A média de idade foi 
de 48,8 anos (variação: 3 a 90 anos). Quanto as principais queixas apresentadas, 28,8% se queixaram de hipoacusia, 20,5% 
queixaram-se de alteração na orelha média, desses pacientes, 12,3% queixaram-se de otite média, zumbido 17,8% dos pacientes, 
15,1% procuraram o serviço sem queixa, 5,5% dos pacientes referiram plenitude auricular, 5,5% se queixaram de otalgia e/ou otorréia 
e 2,7% procuraram o serviço pós cirurgia otológica. Conclusão: A amostra mostrou-se heterogênea, apresentando queixas de 
diversas etiologias.  
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO AUDITIVO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS ATENDIDAS EM 2012 NO SASA DE JOINVILLE  

AUTOR(ES): CARMEN LUCIA MARTINEZ FERREIRA , DANIELA DA ROSA BEZ BATTI 

INSTITUIÇÃO: SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA (SASA) – CENTRINHO PREFEITO LUIZ GOMES – JOINVILLE/SC  

INTRODUÇÃO: O SASA de Joinville é um centro de referência em alta complexidade no atendimento da população de 23 cidades do 
norte catarinense. É um serviço municipal que atende a demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivamente.  Com a 
obrigatoriedade dos Programas de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) nas maternidades é crescente os casos de bebês com suspeita 
de perda auditiva que necessitam de diagnóstico audiológico e chegam ao serviço cada vez mais cedo.                 
OBJETIVO: Conhecer o diagnóstico audiológico das crianças com idade de entrada inferior a 3 anos atendidas no SASA Joinville no 
ano de 2012, identificando as seguintes variáveis: sexo; indicadores de risco para perda auditiva (IRPA); resultado da TAN; idade de 
entrada no serviço e tempo para fechamento diagnóstico. 
METODOLOGIA: Foram analisados 115 prontuários abertos durante o ano de 2012. Consideramos como IRPA em neonatos e 
lactentes os fatores propostos pelos JCIH, 2000 e COMUSA, 2010. 
RESULTADOS: Das 115 crianças atendidas em 2012, 48 são do sexo feminino e 67 masculino; 57 com IRPA e 58 sem IRPA; 33 
passaram na TAN, 66 falharam em pelo menos uma orelha testada e 16 não realizaram. Em relação à idade da criança na chegada 
ao serviço: 27% das crianças chegaram até os 3 meses de idade, 22% dos 4 aos 6 meses,  21%  dos 7 meses  até 1 ano de idade, 
20% entre 1 e 2 anos e 10% entre 2 e 3 anos de idade. Quanto ao tempo para fechamento do diagnóstico audiológico: 60% fecharam 
o diagnóstico em menos de 3 meses da entrada no serviço, 5% entre 3 e 6 meses, 3% precisaram mais de 6 meses e 32% não 
definiram diagnóstico. Dos casos que concluíram o diagnóstico: 77% possuem audição normal, 1,2% tem perda auditiva 
neurossensorial unilateral, 11,6% perda auditiva neurossensorial bilateral; 1,2% perda auditiva mista bilateral e 9% perda auditiva 
condutiva (uni ou bilateral). Dos casos com perda auditiva neurossensorial e ou mista 64% tinham IRPA. 
CONCLUSÃO: Neste estudo, constata-se a importância do trabalho conjunto entre os programas de TAN e o SASA, visto que a 
triagem auditiva é apenas o início de um processo mais amplo, para a detecção precoce e a intervenção imediata a fim de se garantir 
o desenvolvimento adequado de linguagem. Percebemos também, que a presença de IRPA foi significante em relação à confirmação 
da perda auditiva. O tempo para conclusão diagnóstica após a entrada do bebê no serviço tem sido bem variado, porém em sua 
grande maioria realizado em tempo hábil para intervenção precoce, nos casos de maior demora, observamos fatores externos à 
nossa intervenção. Então outro aspecto essencial são as orientações fornecidas aos responsáveis pelos bebês que falham na TAN. 
Estas devem ser aprimoradas para que haja um interesse e conhecimento maior por parte da população sobre a audição humana. 
Ressaltamos ainda a necessidade de realização de outros estudos epidemiológicos em saúde auditiva, uma vez que a prevalência da 
perda auditiva em neonatos na cidade de Joinville ainda é desconhecida.  
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TÍTULO: EFEITO INIBITÓRIO DA VIA EFERENTE AUDITIVA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE LEITURA E ESCRITA: 
ESTUDO PILOTO  

AUTOR(ES): GISLENE NATALINA DE ANDRADE  

CO-AUTOR(ES): SEISSE GABRIELA GANDOLFI SANCHES, NADIA VILELA, APARECIDO JOSÉ COUTO SOARES, MARIA SILVIA 
CÁRNIO, RENATA MOTA MAMEDE CARVALLO 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FMUSP  

Introdução: O surgimento e a evolução dos transtornos de leitura e escrita de leitura escrita dependem tanto de fatores extrínsecos 
quanto intrínsecos ao sujeito, dentre estes o comprometimento auditivo central. Estudos indicam que os problemas relacionados à 
audição refletem na expressão linguística, alterando aspectos como aquisição e desenvolvimento fonológicos, lexicais, sintáticos e 
morfológicos. O presente estudo se propôs a analisar aspectos relacionados às emissões otoacústicas (EOAs), que são sons de 
origem coclear, captados por um microfone instalado no meato acústico externo. No caso, o teste da supressão dessas emissões 
otoacústicas é realizado mediante a apresentação de um estímulo contralateral, que ativa o sistema auditivo eferente caracterizando 
uma mudança no padrão de resposta das emissões otoacústicas. Este efeito, denominado efeito inibitório da via eferente auditiva, é 
caracterizado pela diminuição nas respostas cocleares em indivíduos normais. Sabe-se que crianças com dificuldades escolares 
podem apresentar alteração de processamento auditivo. A literatura tem apontado um efeito inibitório da via eferente reduzido nas 
crianças com alteração de processamento auditivo. Desta forma, a investigação do efeito inibitório da via eferente em crianças com 
alterações de leitura e escrita poderia elucidar a compreensão de fatores auditivos envolvidos nos distúrbios de leitura e escrita. 
Objetivo: Avaliar o efeito inibitório da via eferente sobre as emissões otoacústicas em crianças com hipótese diagnóstica de 
transtorno de leitura e escrita, em comparação a um grupo de crianças com dificuldades em leitura e escrita. A hipótese testada é que 
ocorreria um menor de efeito inibitório em crianças com transtorno de leitura e escrita, em comparação ao grupo com dificuldade de 
leitura e escrita.  Métodos: Fizeram parte do estudo 8 crianças, entre 7 e 12 anos de idade, sendo 5 meninos e 3 meninas. Todos 
passaram por avaliação fonoaudiológica previa para o diagnóstico de transtorno de leitura e escrita ou dificuldade de leitura e escrita, 
formando 2 grupos distintos: 5 crianças com transtorno de leitura e escrita formando G1 e 3 crianças com dificuldades de leitura e 
escrita formando G2. Todos foram submetidos a audiometria tonal, vocal e imitanciometria com pesquisa de reflexos ipsilaterais e 
avaliação do processamento auditivo central. Para a captação do efeito inibitório da via eferente utilizou-se as EOA por transientes 
com clique linear a 60dB peqNPS com estimulação contralateral do tipo White Noise em nível de intensidade de 60 dBNPS. Os 
critérios de inclusão foram: limiares de audibilidade < 15 dB NA, timpanometria com curva tipo A e presença de emissões 
otoacústicas. Resultados: Apenas uma criança apresentou PAC adequado. Em comparação aos grupos, a média da diferença das 
respostas com ruído contralateral foram de 2,0 dB orelha direita e 1,4 dB na orelha esquerda no G1, e de 2,7 dB orelha direita e 1,3 
dB esquerda para o G2. Conclusão: O G1 apresentou supressão inferior as crianças do G2 na orelha direita. Mais pesquisas 
necessitam ser realizadas com número de sujeitos maiores para confirmar esse achado preliminar.  
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Introdução: A audição é um dos mais importantes sentidos do ser humano. O impacto da privação sensorial auditiva na vida de um 
indivíduo é enorme, pois afeta sua capacidade de compreender adequadamente as informações sonoras e o modo de se relacionar 
com seu meio provocando conseqüências biológicas, psicológicas e sociais podendo afetar de forma determinante a qualidade de 
vida dos indivíduos. Indivíduos com perda auditiva descendente referem muita dificuldade de percepção de fala principalmente no 
ruído levando a um afastamento social. Muito se discute sobre a adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) em 
indivíduos com perda auditiva descendente. O efeito de oclusão é uma das principais queixas destes usuários em função da 
configuração da perda auditiva. Considerando as atualizações no desenvolvimento dos AASIs e a configuração particular da perda 
auditiva, os AASIs mini retroauriculares específicos para adaptação aberta trazem grandes benefícios para esses indivíduos. 
Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar a satisfação dos usuários de AASI após a adaptação dos aparelhos de adaptação 
aberta. Metodologia: Foram avaliados 10 pacientes da Clinica de fonoaudiologia da FOB-USP Bauru, com perda auditiva 
sensorioneural bilateral com configuração em rampa, restrita as altas frequências (a partir de 2k Hz). O questionário utilizado foi 
o Satisfaction with Amplification in Daily Life - SADL, cuja aplicação foi realizada por meio de apresentação oral, em entrevistas 
individuais, pelo próprio pesquisador 30 dias após a adaptação dos AASIs. Resultados: Os resultados médios para as subescalas 
foram: global: 5,91; efeito positivo: 6,05; serviço e custo: 6,85; fatores negativos: 5,11; imagem: 5,7. Os resultados demonstram que 
os usuários de aparelhos com adaptação aberta apresentam maior nível de satisfação do que aquele encontrado na normatização 
estabelecida pelas autoras do instrumento utilizado em todas as categorias do questionário. Conclusão: Concluímos que os 
pacientes estavam consideravelmente satisfeitos com o uso dos aparelhos auditivos de adaptação aberta.  
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A audição é um dos sentidos mais importantes para o ser humano. É através dela que nos relacionamos com o mundo. A deficiência 
auditiva é considerada como uma das mais incapacitantes doenças, pois acarreta diretamente em problemas na comunicação social. 
A principal forma de reabilitar as deficiências auditivas é com o uso de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI). Para que a 
reabilitação seja eficaz é imprescindível que o usuário esteja bem orientado quanto ao uso de sua prótese e ser acompanhado 
durante todo o processo de adaptação. Não bastam à indicação e a adaptação do aparelho sem uma correta orientação quanto aos 
benefícios e ganhos desse aparelho para o indivíduo e para sua família. Para avaliar o desempenho do indivíduo com o uso da 
prótese auditiva o fonoaudiólogo conta com alguns instrumentos como o ganho funcional, o ganho de inserção, testes de 
reconhecimento de fala e os questionários de auto-avaliação. Essa pesquisa evidencia sua relevância, pela preocupação em estudar 
as variáveis relacionadas ao insucesso do uso da prótese, produzindo mais informações aos profissionais que tem essa ocupação 
como campo de trabalho, ajudando-os na tarefa de minimizar os efeitos isolativos da perda auditiva, buscando melhorar as 
habilidades auditivas do sujeito e sua adaptação às situações sociais prejudicadas pela redução de sua sensibilidade auditiva.A 
pesquisa se tratou de um estudo qualitativo, transversal e exploratório. Foram incluídos na pesquisa todos os indivíduos que 
compareceram em um centro auditivo na cidade de Salvador para sessões de acompanhamento no período de maio a agosto de 
2009. A amostra foi composta por 31 usuários de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) da marca OTICON, sendo todos 
protetizados há pelo menos 06 meses. Os resultados mostraram que as principais queixas são a dificuldade em conversas em grupo 
(70,84%), falar ao telefone (64,51%) e assistir televisão (54,74%). Dificuldades com o manuseio dos aparelhos são menos referidas e 
relaciona-se aos indivíduos de maior faixa etária (22,54%). Apesar das dificuldades apresentadas grande parte dos sujeitos (83,9%) 
estão satisfeitos com os aparelhos. Dentre as queixas auditivas mais observadas, a compreensão nas conversas em grupo é a mais 
referida, seguidas pela compreensão ao telefone, independente da tecnologia utilizada.  No critério de manuseio do AASI, esta 
dificuldade limitou-se a faixa etária acima de 71 anos, podendo estar relacionada a dificuldades de destreza manual, inerentes ao 
envelhecimento. Os usuários da tecnologia digital apresentaram melhor desempenho, comparado aos usuários da tecnologia híbrida, 
na compreensão da televisão e na comunicação ao telefone. Em contrapartida, os híbridos apresentaram melhor desempenho nessa 
comparação na qualidade sonora e compreensão da fala em ambientes ruidosos. Os indivíduos adaptados binauralmente obtiveram 
melhores desempenhos quando comparados com os adaptados unilateralmente, estando de acordo com a literatura. A maioria dos 
usuários referiu satisfação com a utilização dos AASIs, apesar das dificuldades discutidas neste artigo, evidenciando os benefícios 
que a amplificação sonora apresenta na comunicação do indivíduo, gerando, por consequência, uma melhora na qualidade de vida 
dos mesmos. 
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Introdução: A audição é considerada fundamental para a comunicação entre as pessoas, garantindo a participação entre as mesmas 
na sociedade em que vivemos. Uma das soluções possíveis para minimizar as dificuldades auditivas advindas de uma deficiência 
auditiva é o aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Objetivo: Descrever as características audiológicas dos pacientes 
protetizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Botucatu durante o período de janeiro a dezembro de 2012.  
Metodologia: Participaram do estudo 625 pacientes, com idade média 66 anos (desvio padrão ± 18, mínimo: 3, máximo: 98, mediana 
70), sendo 50,4% do sexo masculino (n= 315) e 49,6 % do sexo feminino (n= 310). Apresentaram perda auditiva bilateral 95% dos 
pacientes (n= 593), 0,8% unilateral (n=5) e 4,3 % (n=27) não apresentaram perda auditiva de acordo com a média tritonal (500 Hz, 
1kHz e 2kHz), mas tinha comprometimento nas freqüências agudas o suficiente para a indicação de AASI.. A maioria apresentou 
perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderada bilateral. Durante esse período, foram realizadas 1158 adaptações, das 
quais 92% (n=1066) bilaterais e 8% (n=92) unilaterais. Com relação ao tipo de AASI, 52% (n=325) foram adaptados com 
retroauricular com molde convencional, 29% (n=181) com intra-auricular e 19% (n=119) do tipo adaptação aberta. Quanto à 
tecnologia classificada pelo SUS, 55% dos pacientes (n=341) foram protetizados com AASI do tipo A, 28% do tipo B (n=177) e 17% 
do tipo C (n=107). Conclusão: A maioria dos pacientes estudados foram idosos, com perda auditiva neurossensorial de grau 
moderado bilateral, que receberam AASI pela primeira vez, modelo retroauricular com molde convencional do tipo A  
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A eficácia na adaptação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), está diretamente relacionada às particularidades 
anatômicas inerentes a cada individuo. Estudos apontam que durante o processo de envelhecimento ocorrem alterações anatômicas 
em nosso organismo e, consequentemente, no sistema auditivo, sendo que, esses fatores podem comprometer a comunicação e 
socialização do indivíduo, desenvolvendo quadros característicos como a autodesvalorização(2).Os aspectos físicos e eletroacústicos 
do som incidente variam de acordo com a individualidade das estruturas da orelha, que devem ser avaliadas em ambas orelhas, 
devido às peculiaridades do meato acústico externo. Para que ocorra esta avaliação de maneira personalizada, são realizadas 
medidas com microfone sonda, especificamente a medida da Real Ear Coupler Diference (RECD), que reflete a diferença entre o 
nível de pressão sonora registrado no Meato Acústico Externo (MAE) e a medida no acoplador de 2cc, apresentando maior 
confiabilidade, em vista do mesmo sinal de entrada e ajustes no AASI(7,8,9,10). Essa medida tem o objetivo de adequar a amplificação 
levando em consideração efeitos produzidos pela cabeça, pavilhão auricular, tronco e, principalmente, a ressonância do MAE, 
aspectos que não estão presentes nas mensurações realizadas nos acopladores. A RECD afeta a prescrição do ganho e saída do 
AASI e, considerando sua importância no processo de indicação do dispositivo de amplificação, se o seu valor encontrar-se alterado 
ou equivocado, estaremos invalidando a prescrição e consequentemente todas as etapas seguintes, primordiais para a verificação e 
validação do processo de seleção, comprometendo a percepção dos sons da fala, limitando o benefício do AASI. Na prática clínica 
sabemos que existe diferentes métodos para a mensuração da RECD, utilizando-se majoritariamente o molde auricular do próprio 
paciente. Também pode ser mensurada utilizando-se de um fone de inserção de espuma e ainda utilizando-se de uma oliva de 
borracha acoplada ao SPL probe. A literatura apresenta estudos que comparam os métodos obtidos com molde auricular de 
diferentes comprimentos e aqueles obtidos com fone de inserção(13). Devido aos resultados inconclusivos, é necessário o estudo 
comparativo dos métodos para padronização do protocolo a ser utilizado na prática clínica para a obtenção da RECD. A proposta 
desse estudo foi analisar as respostas obtidas na avaliação da medida da RECD em adultos, comparando os dois métodos de 
mensuração: o molde auricular e a oliva de borracha. Foi realizada a medida da RECD utilizando-se o molde auricular e a oliva de 
borracha em 31 indivíduos adultos de ambos os gêneros. Dentre os resultados encontrados, observou-se diferença em oito das 12 
frequências realizadas, sendo elas 125Hz (p=<0,001), 250Hz (p=<0.001), 500Hz (p=0,028), 1,5kHz (p=0,034), 2kHz (p=<0,001), 6kHz 
(p=<0,001), 8kHz (p=<0,001) e 10kHz (p=<0,001). De acordo com os resultados foi possível concluir que a medida da RECD 
utilizando o molde auricular demonstra ser a forma mais adequada para a realização do procedimento, enfatizada pelo aspecto de 
adaptação do AASI na orelha do paciente. 
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A prática clínica tem demonstrado que pacientes portadores de perda auditiva associada a zumbido beneficiam-se com o uso de 
aparelho de amplificação sonora individual (AASI), pois estas, além de melhorarem a compreensão da conversação, aliviam o 
zumbido. O objetivo foi Investigar as condutas adotadas por fonoaudiólogos que atuam na área de seleção e adaptação de AASI, dos 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, diante da queixa de zumbido e/ou hipersensibilidade auditiva dos pacientes 
atendidos. Trata-se de um estudo transversal descritivo por meio de inquérito por questionário, aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa da UNIBAN sob protocolo de no 07/2011. Foi realizado calculo amostral por estatístico. 24 fonoaudiólogos responderam um 
questionário contendo 19 questões de múltipla escolha, acessado por meio de um link, uma vez que foi utilizada a ferramenta “Google 
Docs”. 95,8% dos entrevistados eram do sexo feminino, sendo que 45,8% tinham de 20 a 29 anos de idade e que 41,7% tinham 
menos de 5 anos de atuação profissional. 83,3% e 70,8% dos fonoaudiólogos responderam que sempre perguntam se o paciente tem 
zumbido e hipersensibilidade auditiva respectivamente. 41,7% nunca realiza acufenometria e 50% nunca avaliam o impacto desses 
sintomas na qualidade de vida. 50% dos entrevistados levam em conta essas queixas para escolher o tipo de AASI e 54,2% quando 
escolhe o tipo de adaptação. 83,3% realizam orientação especial quando o paciente tem essas queixas. Concluímos, portanto que, 
embora questionem a presença de zumbido e de hipersensiblidade auditiva, a maioria dos fonoaudiólogos não adota instrumentos 
para melhor investigação do zumbido, como a acufenometria e os questionários de impacto. A presença de zumbido é fator 
importante na adaptação de aparelhos auditivos determinando o tipo de AASI e de adaptação. A maioria dos fonoaudiólogos realiza 
orientação especial ao paciente com zumbido e/ou hipersensibilidade auditiva.  
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Introdução: O traumatismo crânio-encefálico geralmente é causado por acidente de trânsito (maior incidência), quedas e outras 
causas raras como agressões e projétil de arma de fogo. A meningite bacteriana normalmente se manifesta após o traumatismo 
crânio-encefálico (TCE). Nos casos mais graves, com fratura da base do crânio, há riscos de tornar-se uma complicação séria, muitas 
vezes evoluindo com quadro de meningite de repetição. Uma das sequelas da meningite bacteriana, que ocorre com maior 
frequência em crianças, é a deficiência auditiva. Ela pode ser classificada como sensorioneural adquirida, caracterizada também 
como profunda, bilateral e simétrica, ocasionando alterações no desenvolvimento linguístico, além de graves implicações no 
desenvolvimento social, emocional e educacional do indivíduo decorrente da privação auditiva.  Para os pacientes com deficiência 
auditiva sensorioneural profunda, pós-meningite, e que não se beneficiam do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), uma 
alternativa na reabilitação é o implante coclear. Crianças favorecidas com implantes bilaterais podem apresentar melhores respostas 
na compreensão da fala. Objetivo: Relatar o caso de uma criança vítima de TCE pós-queda que, em decorrência, apresentou quatro 
episódios de meningite, tendo o último provocado perda auditiva. Metodologia: Estudo retrospectivo baseado na análise do 
prontuário de atendimento do paciente. Resultados: O paciente foi submetido à seleção e verificação de AASI (Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual).  Não obtendo bons resultados com este tipo de dispositivo de amplificação, a criança foi 
encaminhada para avaliação e conduta quanto à cirurgia de Implante Coclear. Posteriormente ele foi submetido ao procedimento 
cirúrgico bilateral e hoje continua em processo de (re)-habilitação. A aquisição da linguagem oral é mais rápida dentro do primeiro ano 
pós-implante quando comparada com o unilateral. Melhoras significativas no comportamento da criança e no desempenho escolar e 
habilidades auditivas também foram observadas. Conclusão: Mesmo após um ano de privação auditiva e calcificação ossicular 
provocados pela meningite, o Implante Coclear vem contribuindo efetivamente na (re)-habilitação auditiva desta criança, que tem 
obtido sucesso nas habilidades auditivas. 
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Introdução: com as mudanças degenerativas e fisiológicas causadas pelo aumento da idade, uma das consequências é a alteração 
auditiva, denominada de presbiacusia, que significa etimologicamente audição do idoso. O processo de envelhecimento causa no 
idoso alguns distúrbios que prejudicam seu contato com o meio. A deficiência auditiva no idoso compromete sua comunicação com a 
família e a sociedade. A fim de minimizar os efeitos negativos da perda de audição, é indicado o uso do Aparelho de Amplificação 
Sonora Individual (AASI). Para tanto, leva-se em consideração a avaliação audiológica, as queixas e dificuldades de comunicação 
apresentadas pelo idoso, bem como sua participação em um  programa de reabilitação auditiva. Com a adaptação da prótese 
auditiva, considerando a auto-avaliação do idoso, o mesmo passa a participar mais ativamente na sociedade e no seu âmbito familiar, 
melhorando sua qualidade de vida. Objetivo: verificar se os idosos que adquiriram o Aparelho de Amplificação Sonora Individual 
(AASI) fazem ou não o uso frequente do mesmo. Metodologia: pesquisa de caráter quantitativo. Foram realizadas entrevistas através 
de contato telefônico com 24 idosos, entre 60 e 84 anos, que passaram pelo processo de indicação e adaptação do AASI. Através de 
um formulário de auto-avaliação, foi analisado se houve a aquisição do aparelho e se os sujeitos da pesquisa realizam o uso 
frequente do mesmo. Os resultados da pesquisa foram analisados através de porcentagem e apresentados em gráficos.  Resultado: 
dos participantes que passaram pelo processo de indicação para o uso do AASI, 58,3% efetuaram a compra do aparelho e 41,7% não 
adquiriram.  A maioria dos sujeitos que adquiriram o AASI, fazem o uso frequente do recurso, sendo 78,57% dos participantes e 
21,43% não usam diariamente o aparelho. Conclusão: Concluiu-se que a maioria dos idosos que passaram pelo processo de 
indicação e adaptação para o uso do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) adquiriram o mesmo e estão satisfeitos com 
sua funcionalidade. Sabendo da existência de queixas que impedem o uso frequente do AASI, é necessário que os profissionais da 
área abordem essa questão, procurando alternativas e oferecendo orientações em relação ao problema apresentado.  
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Introdução: O neurinoma do acústico (NA) é um tumor benigno do nervo vestibular, que aparece próximo do gânglio de Scarpa, 
provavelmente com a mesma frequência nos seus dois ramos. O NA apresenta-se de duas formas distintas: hereditária-bilateral e 
esporádica-unilateral. A maior parte aparece como lesão unilateral, não-hereditária. Nos EUA a incidência dos NA é de 1 para 
100.000 por ano. A sintomatologia do NA é variável: A hipoacusia é a queixa mais comum, sendo destacado para alguns autores uma 
percentagem de 95%, com variados graus de intensidade. A causa da surdez é atribuída à compressão exercida diretamente sobre o 
nervo, a infiltração das fibras nervosas e da irrigação do nervo ou da orelha interna. Já as vertigens são habitualmente rotatórias, ou 
manifestam-se como a sensação do chão deslocando ou de queda para trás - retropulsão. A avaliação otoneurológica consiste em 
exames para investigação de patologias auditivas e vestibulares. Objetivo: Descrever os sintomas e achados otoneurológicos em 
paciente com neurinoma do acústico. Método: Foi realizado um estudo de caso em um paciente que realizou a neurectomia. Este 
estudo foi realizado na Clínica OtorrinoMed  em Vitória da Conquista, Bahia. Paciente A.F.P.C.G. de 57 anos, sexo masculino, 
compareceu ao consultório médico com relato de disacusia no lado direito, tontura rotatória, dificuldade na inteligibilidade da fala, distúrbios 
da atenção auditiva e distúrbios da atenção auditiva.  O paciente foi encaminhado para a realização de exames com hipótese diagnóstica já 
firmada pelo otorrinolaringologista, após submetido a anamnese e exames otorrinolaringológicos e neurológicos completos. A 
investigação diagnóstica incluiu: audiometria tonal liminar, com logoaudiometria e imitanciometria. À avaliação médica, foi constatada 
presença do neurinoma do acústico na orelha direita. Foi realizado a neurectomia vestibular para retirada de uma parte do nervo. Após 
o procedimento cirúrgico o paciente relatou melhora da vertigem e piora da audição. Em seguida à cirurgia foram realizados exames 
otoneurológicos com intuito de confirmar se o tratamento obteve a remoção completa do tumor. Resultado: Quanto ao exame 
audiométrico, o mesmo encontrava-se compatível com o resultado esperado, ou seja, com anacusia ao lado direito. Os reflexos 
estapedianos contralaterais estiveram ausentes em ambas as orelhas. Na vectoletronisgmografia, a única prova que esteve alterada 
foi a calórica, apresentando arreflexia na orelha direita nas estimulações com as temperaturas quente e fria, além da gelada.  O teste 
de Babinski-Weil apresentou-se com desvio para o lado direito. As provas vestibulares clássicas são mais eficientes para identificação 
da lesão, porém a posturografia pode ser muito útil na monitorização da melhora do paciente. Conclusão: A fonoaudiologia participa 
ativamente no processo da avaliação otoneurológica, tanto nos exames audiológicos quanto vestibulares, os quais são relevantes 
para o monitoramento e acompanhamento terapêutico. Desta forma, conscientizar os fonoaudiólogos da importância de sua 
participação em todo esse processo é extremamente importante, sobretudo quando da raridade de um caso clínico com o exposto na 
clínica fonoaudiológica.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO VESTIBULAR EM IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA POR MEIO DA PROVA 
CALÓRICA  

AUTOR(ES): ARIANE DE MACEDO GOMES  

CO-AUTOR(ES): IVELISE PINHEIRO MARTINS, JAYNE GUTERRES DE MELLO, VALDETE ALVES VALETINS SANTOS FILLHA, 
ANA VALÉRIA VAUCHER  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Introdução: A vectoeletronistagmografia (VENG) consiste no registro da movimentação ocular, considerando a prova calórica a mais 
importante da avaliação vestibular por investigar cada labirinto separadamente. A tontura nos idosos é um sintoma frequente, sendo 
relevante a realização da avaliação otoneurológica nos mesmos. Isto se deve ao fato de tal sintoma nem sempre ter origem vestibular, 
podendo estar associado a diversos distúrbios, afetando negativamente o desempenho das atividades cotidianas dessa população.  
Objetivo: avaliar o sistema vestibular em idosos de uma instituição de longa permanência com queixa de tontura por meio da prova 
calórica. Método: foram avaliados cinco idosos residentes em instituição de longa permanência com queixas de tontura, tanto do 
gênero masculino quanto feminino, na faixa etária entre 56 e 86 anos. Foi realizada a VENG e analisados os resultados obtidos na 
prova calórica à água. Para seleção da amostra foi realizada: anamnese, a inspeção do meato acústico externo e avaliação 
audiológica. Destaca-se que todos os idosos realizaram o preparo necessário para a realização da avaliação. Resultados: como 
resultados parciais, observou-se predomínio do gênero feminino e idade média da amostra de 76 anos. Na análise da prova calórica, 
verificou-se que a maior parte da amostra (80%) apresentou valores absolutos em normorreflexia e valores relativos de predomínio 
labiríntico ou predomínio direcional do nistagmo, sendo considerados normais, e apenas um sujeito (20%) apresentou nistagmo 
invertido. Conclusão: de acordo com os resultados preliminares, evidenciou-se que a maioria dos idosos submetidos a VENG 
apresentou exames vestibulares dentro da normalidade. Sendo assim, pôde-se constatar que a queixa de tontura referida pela 
população estudada pode estar associada ao envolvimento de alterações advindas do próprio envelhecimento. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO DHI PRÉ E PÓS RV DE PACIENTES COM TONTURA AUTORREFERIDA 
ATENDIDOS NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM REABILITAÇÃO VESTIBULAR – UNEB  

AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA  

CO-AUTOR(ES): ÂNGELA SAMAÉ AZEVÊDO MATOS, MONIQUE OLIVEIRA CÔRTES, NATHALIA ERNESTINA DA SILVA 
CARNEIRO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: A tontura é um sintoma que atinge cerca de 10% da população mundial. Este sintoma pode afetar significativamente a 
qualidade de vida do indivíduo que, em muitos casos relatam deixar de fazer algumas atividades por causa da tontura, como por 
exemplo, parar de dirigir, evitar sair de casa ou abaixar para pegar um objeto no chão. A Reabilitação Vestibular consiste na utilização 
de exercícios específicos, manobras de reposição canalicular e orientações sobre estilo de vida e hábitos nocivos ao indivíduo. A 
reabilitação tem como objetivo minimizar ou eliminar os sinais e sintomas referidos pelos indivíduos com alterações no sistema 
vestibular periférico ou central, acelerando a recuperação do equilíbrio por meio de mecanismos fisiológicos ligados a 
neuroplasticidade do sistema nervoso central. Objetivo: Comparar os resultados do Dizziness Handicap Inventory (DHI), pré e pós, 
de pacientes submetidos à reabilitação vestibular (RV) e verificar a eficácia da reabilitação vestibular nos pacientes submetidos ao 
programa. Metodologia: Este é um estudo retrospectivo de caráter descritivo e analítico, a partir de dados secundários de pacientes 
com relato de tontura. Foram analisados os prontuários de 18 pacientes que participam do grupo de reabilitação vestibular, no período 
de setembro a novembro de 2012, no laboratório de reabilitação vestibular da Clínica Escola de Fonoaudiologia da UNEB. A amostra 
da pesquisa foi composta por 8 mulheres com idades variando entre 30 a 70 anos, e 7 homens com idades entre 30 a 70 anos. Foram 
excluídos os prontuários dos pacientes que possuíam dados incompletos, bem como os que abandonaram o tratamento. Como 
critério de inclusão foi estabelecido que só participaram do estudo àqueles pacientes que haviam respondido ao DHI pré e pós  
programa de RV. Resultados: Dos 18 pacientes três foram excluídos por não terem respondido ao DHI pré-programa e/ou pós-
programa, totalizando uma amostra de 15 pacientes.  A idade dos mesmos variou de 31 e 77 anos (média de 55,8 anos). Houve 
predomínio do gênero feminino (58,8%). Com relação ao escore do DHI, pré/pós programa, houve redução do mesmo em 80% dos 
pacientes, sendo que em 41,66% destes indivíduos a redução foi igual ou superior a 50%. Conclusão: Os resultados mostraram que 
o DHI foi uma ferramenta importante para verificação da efetividade do programa de reabilitação ora proposto. Tal constatação pode 
ser ratificada por meio dos relatos dos pacientes quando em acompanhamento semanal. Pois, pôde-se constatar, do ponto de vista 
subjetivo, o quão eficaz o instrumento se mostrou nesta população, bem como foi observado o quanto a melhora da sintomatologia 
está relacionada diretamente ao comprometimento e adesão do paciente ao programa, sobretudo, quando da solicitação em realizar 
diariamente os exercícios propostos pelo referido programa.  
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TÍTULO: DESVIOS POSTURAIS DA CABEÇA E EQUILÍBRIO CORPORAL EM IDOSOS COM VESTIBULOPATIA/  

AUTOR(ES): FATIMA CRISTINA ALVES BRANCO BARREIRO , VINICIUS DE MORAES 

CO-AUTOR(ES): EKTOR TSUNEO ONISHI, FLAVIA DONÁ, JULIANA MARIA GAZZOLA, RENATA COELHO SCHARLACH  

INSTITUIÇÃO: UNIBAN  

O desalinhamento da postura corporal, em particular, da cabeça, a saber, a anteriorização e as flexões laterais, em idosos saudáveis, 
tem sido relatado por diversos autores, porém poucos estudos enfocam os idosos com doenças vestibulares. O objetivo deste estudo 
foi verificar a prevalência de desvios posturais da cabeça em idosos com vestibulopatia e, verificar se essa prevalência está associada 
a alterações do equilíbrio corporal. Trata-se de um estudo transversal descritivo e analítico, realizado no Laboratório de Reabilitação 
do Equilíbrio Corporal e Inclusão Social da Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN. Participaram deste estudo 42 idosos 
portadores de doença vestibular diagnosticada por médico otorrinolaringologista. Todos os participantes foram submetidos à avaliação 
postural e à avaliação do equilíbrio corporal. Para a avaliação postural foi utilizado o Fisiometer Sistema de Avaliação® – 
Posturograma 3.0. As flexões laterais da cabeça foram avaliadas por meio da mensuração das distâncias entre acrômio direito e trago 
da orelha direita (AC/TO D) e acrômio esquerdo e trago da orelha esquerda (AC/TO E).  

A anteriorização (protrusão) da cabeça foi analisada através da mensuração da distância entre a linha externa corporal e a articulação 
temporomandibular direita (LE/ATM D) e  entre a linha externa corporal e a articulação temporomandibular esquerda (LE/ATM E), bem 
como pela determinação da média dessas distâncias (M LE/ATM). Para a avaliação do equilíbrio corporal foram utilizados a 
posturografia estática do BRU® e o Índice de Marcha Dinâmica (DGI – Dynamic Gait Índex).  Os parâmetros mensurados à 
posturografia foram: limite de estabilidade (LOS – Limit of Stability), área de elipse (COP – Center of Pressure) e a velocidade de 
oscilação (VOS – Velocity of Oscillation). O COP e VOS foram avaliados em três condições sensoriais: condição 1 (C1) – superfície 
estável e olhos abertos; condição 2 (C2) – superfície estável e olhos fechados; condição 3 (C3) – superfície instável e olhos fechados. 
O impacto da tontura foi investigado por meio do Questionário de Handicap da Tontura (DHI - Dizziness Handicap Inventory). Os 
resultados da avaliação postural mostraram distância média AC/TOD de 16,31 cm (DP 1,98) e AC/TOE de 15,43 cm (DP 2,02). 
69,00% dos idosos vestibulopatas apresentavam flexão lateral da cabeça para a esquerda. A distância média LE/ATM D encontrada 
foi de 10,20 cm (DP 3,49) e, LE / ATM E foi de 11,47 cm (DP 3,97). Os idosos vestibulopatas estudados apresentaram um escore 
médio de 20,07 no DGI e, 64,30% tinham baixo risco de queda. O escore médio no DHI foi 38,52 (DP 19,01). Verificamos um  
relacionamento estatisticamente significante entre VOS na condição 2 (C2) da posturografia e AC/TO E; entre COP  na condição 3 
(C3) da posturografia e M LE/ATM, e entre COP na condição 10 (C10) e LE/ATM D. Concluímos que, nos idosos vestibulopatas 
estudados, o padrão postural para a cabeça em vista anterior foi de flexão lateral à esquerda e em vista lateral, de anteriorização da 
cabeça.  
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TÍTULO: DISFUNÇÃO LABIRINTICA EM CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE DISTURBIO DE APRENDIZAGEM  

AUTOR(ES): ÉRIKA DA SILVA BITTENCOURT , MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: As crianças não conseguem compreender a tontura como um sintoma atípico. Características desse sintoma podem 
estar relacionados a um mau estar indefinido, cefaleia mal caracterizada, enjoos. Esses são os sintomas mais encontrados para 
expressar a tontura infantil de forma equivocada.  Todavia, perturbações funcionais do sistema vestibular podem causar atrasos 
motores, distúrbio do equilíbrio corporal, mau rendimento escolar, distúrbio da linguagem escrita e falada, falta de organização 
espacial, entre outros. As dificuldades para realizar movimentos coordenados e a posição imprecisa de si mesmo e dos objetos que 
as rodeiam, dificultam a aprendizagem em crianças com disfunção labirínticas. A falta de aptidão para praticar alguns movimentos 
físicos, o posicionamento anormal da cabeça durante a escrita, as sensações errôneas do tamanho, do peso e da altura corporal, da 
dimensão dos objetos distantes ou das relações espaciais prejudicam o adequado contato das crianças com o meio ambiente, 
desfavorecendo seu desenvolvimento físico, psíquico, levando consequentemente à um possível défcit no desempenho escolar. 
Objetivo: Verificar a ocorrência de disfunção labiríntica em crianças de idade escolar de primeira à quarta série com distúrbio de 
aprendizagem. Material e Método: Este estudo é composto por oito crianças com diagnóstico de distúrbio de aprendizagem, sendo o 
mesmo de caráter prospectivo, descritivo quantitativo, baseado em dados primários, de tipologia transversal. Tal estudo teve parecer 
favorável do Comitê de Ética da Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC. Foi utilizado protocolo de anamnese adaptada às 
crianças acerca da vertigem e os sintomas associados; realizado exames de Audiometria Tonal e Vocal, Imitanciometria, 
Vectoeletronistagmofrafia, e a pesquisa do nistagmo/vertigem de posição e posicionamento, por meio das manobras de Dix-Hallpike e 
do Teste de Girar (Roll-test). Resultados: Dentre as oito crianças com diagnóstico de distúrbio de aprendizagem, 100% tiveram 
histórico de repetência escolar, 75% dificuldade na aprendizagem, 75%, referiram tontura ou desequilíbrio, 62,5% apresentaram 
comportamento agitado, 50% referiram ter náuseas, 50% sentir palidez, 50% cair com freqüência, 50% ter episódios de enxaqueca, 
37,5% ter cefaléia, 37,5% sudorese, 25% referiram apresentar vômito e 25% formigamento nas extremidades. Se tratando do 
desconforto ao movimento corporal, 25% das crianças referiram incômodo quando em brinquedos giratórios, e 12,5% não andavam 
de bicicleta. Nenhuma das crianças referiu queixa de cinetose, diarréia, e diminuição da audição. Os resultados dos exames de 
Vectoeletronistagmografia demonstraram alteração em 75% das crianças; nenhum dos exames alterados foi sugestivo de VPPB. 
Conclusão: Conclui-se que na população estudada a alteração vestibular foi recorrente e que possivelmente pode estar relacionada 
a uma desorganização espacial sendo fator preponderante no desenvolvimento cognitivo da criança.  
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TÍTULO: DIZZINESS HANDICAP INVENTORY E ESCALA ANALÓGICA DE TONTURA EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO 
VESTIBULAR  

AUTOR(ES): MARISTELA MIAN FERREIRA , ANDRÉA MANSO, MAURICIO MALAVASI GANANCA, HELOISA HELENA CAOVILLA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Introdução: O Dizziness Handicap Inventory (DHI) adaptado para o português brasileiro (Castro et al, 2007) e a Escala Analógica de 
Tontura (EVA) ( Whitney, Herdman, 2007), avaliam a auto-percepção dos efeitos impostos pela tontura  e a intensidade dos 
sintomas,e são amplamente utilizados na comparação da melhora da reabilitação do equilíbrio corporal. Objetivo: comparar os 
resultados das duas escalas em pacientes com disfunção vestibular. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo em 91 
prontuários de pacientes atendidos em reabilitação vestibular  no ambulatório de otoneurologia da UNIFESP de 2006 a 2012 . A 
análise dos escores do DHI classificou a auto-percepção da tontura em leve - quando a pontuação foi entre 0 e 30; moderada - 
quando entre 31 e 60 e severa - quando entre 61 e 100 pontos. Na EVA a intensidade dos sintomas foi classificada em leve - quando 
entre 0 e 3; moderada - quando entre 4 e 6 e severa – quando entre  7 e 10 pontos; sendo 10 o maior nível de tontura. Os resultados 
foram comparados entre si. Resultados: 72 pacientes eram do gênero feminino e 19 masculino, com idade média de 52 anos. A 
média de pontos do DHI total foi de 43,84 e da EVA de 5,24 pontos. No DHI 36,25% dos casos foram classificados como leves, 
36,25% moderados e 27,50% severos.  Na EVA 28,50% foram leves, 37,50% moderados e 34% severos. 47% dos casos foram 
classificados na mesma faixa de intensidade tanto para o DHI quanto para EVA. Dos 53% que mudaram de faixa de intensidade, 60% 
apresentaram pior desempenho na EVA. Conclusão: O grau de intensidade dos sintomas da EVA está relacionado ao grau de auto-
percepção da tontura do DHI. 
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TÍTULO: EQUILÍBRIO E MARCHA EM IDOSOS PRATICANTES E NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA  

AUTOR(ES): LETICIA SOUSA FLORES , BRUNA MACAGNIN SEIMETZ 

CO-AUTOR(ES): SIOMARA GOULART KRONBAUER, EDUARDO ARRACHÉ, GRACIETTE ESPOSITO, ELIANE HOFF, IVANIR 
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Introdução: Idosos apresentam elevado risco de queda, pelos mais variados motivos (presbivertigem, diminuição de força e 
flexibilidade, declínio cognitivo, deficiência visual). A ocorrência de quedas pode originar lesões, perda da independência funcional 
medo de cair e óbito. Assim, é importante avaliar o equilíbrio e a marcha de indivíduos nesta faixa etária, uma vez que distúrbios 
nestas tarefas podem ser preditores de quedas. Objetivo: analisar o equilíbrio e a marcha de idosos praticantes e não praticantes de 
atividade física orientada. Método: A amostra foi composta por 40 idosos, sendo 20 praticantes e 20 não praticantes de atividade 
física orientada (dança, musculação e hidroginástica). O grupo de praticantes foi formado por indivíduos do sexo feminino. No grupo 
de não praticantes havia 16 (80%) idosas e 4 (20%) idosos. As idades variaram entre 60 e 91 anos. O equilíbrio e a marcha foram 
avaliados por meio do instrumento POMA (Performance Oriented Mobility Assessment), elaborado por Tinetti, Williams e Mayewski 
(1986) e adaptada culturalmente para o Brasil por  Gomes (2003). Quanto maior a pontuação obtida pelos indivíduos, melhor o 
desempenho e, consequentemente, menor o risco de quedas. Resultados: A análise dos dados permitiu verificar que, com relação 
aos testes de equilíbrio, dos 20 indivíduos praticantes de atividade física orientada, 16 (80%) atingiram a pontuação máxima nas 
provas. Considerando-se os não praticantes, somente 4 (20%) dos 20 avaliados atingiram a pontuação máxima. Nos testes de 
marcha, todos os idosos praticantes de atividade física (100%) e 19 (95%) não praticantes alcançaram a pontuação máxima. 
Conclusão: Constatou-se que o grupo praticante de atividade física orientada tem atingiu melhor pontuação nas provas de equilíbrio. 
Acredita-se que pontuações semelhantes entre os dois grupos, observada nas provas de marcha podem ser atribuídas às 
características dos testes (atividades muitas vezes desempenhadas no dia-a-dia pelos idosos) e ao fato de que os não praticantes de 
atividade física não apresentavam patologias que pudessem comprometer o desempenho desta função (marcha).  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TESTE DICÓTICO DE DÍGITOS EM UMA POPULAÇÃO IDOSA  
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Objetivo: avaliar se há diferença entre a pontuação referente à aplicação das 20 sequências e das dez sequências do Teste Dicótico 
de Dígitos (TDD), na tarefa de integração, em um grupo de indivíduos idosos com perda auditiva. Método: este estudo foi realizado 
no Laboratório de Próteses Auditivas do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da Universidade Federal Santa Maria e faz parte do 
projeto Distúrbios da Audição: Avaliação e Intervenção, realizado na Instituição. Participaram 39 sujeitos idosos de 60 a 89 anos, com 
perda auditiva neurossensorial simétrica, de grau leve a moderadamente severo. Estes indivíduos foram submetidos ao TDD, como 
parte de uma bateria de exames aplicada aos pacientes. Após o cálculo das pontuações, considerando as 20 sequências e metade 
delas, foi realizada análise descritiva e estatística. Como os dados apresentaram distribuição não-normal, as pontuações foram 
comparadas utilizando o teste Wilcoxon, considerando significância p<0,05. Resultados: Foi encontrada pontuação média de 54,16 
para todas as sequências e 51,03 para metade delas. Ao compará-las, não foi verificada diferença estatisticamente significante. 
Conclusão: A partir dos resultados, sugere-se que a aplicação de dez ou 20 sequências permite mensurar da mesma forma o 
desempenho desse grupo. Assim, com a aplicação da metade delas, reduziria o tempo de aplicação do teste e com isso o cansaço ao 
longo da avaliação, visto que é observada dificuldade para o idoso responder a todo o teste. 
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TÍTULO: DISTÚRBIO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO E APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO: ESTUDO DE CASO  

AUTOR(ES): JANAÍNA CALMON COLON , GISELE NICOLUCCI, PAMELA CRISITNA FERREIRA 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHRA DO PATROCÍNIO (CEUNSP)  

Introdução: o processamento auditivo pode ser definido como um grupo de procedimentos que o sistema auditivo realiza, tais como: 
receber, detectar, atender, reconhecer, associar e integrar os estímulos sonoros para que assim seja possível que o cérebro 
programe uma resposta, ou seja, é um conjunto de habilidades necessárias para analisar e compreender os sons. As crianças com 
queixas de dificuldades escolares geralmente apresentam pior desempenho do processamento auditivo devido o atraso da maturação 
das habilidades auditivas. Essas habilidades são de extrema importância para o processo da aprendizagem da leitura e escrita. Há 
estudos que verificam que a presença da Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono relaciona-se com alteração de Processamento 
Auditivo. Segundo a Classificação Internacional de Distúrbios do Sono, a Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é um 
distúrbio intrínseco do sono caracterizado por episódios repetidos de obstrução das vias aéreas superiores associados à 
dessaturação da hemoglobina. Os distúrbios do sono são comuns e existem evidências de que afetam a qualidade de vida, 
aprendizagem e podem apresentar relação com o processamento auditivo. O Processamento Auditivo atua de forma predominante no 
desenvolvimento da linguagem e habilidades acadêmicas. Objetivo: o objetivo deste estudo foi verificar a necessidade de investigar a 
qualidade do sono em uma criança com Distúrbio do Processamento Auditivo. Metodologia: este estudo caracteriza-se por ser um 
estudo de caso descritivo, cujos dados são relatados de forma qualitativa. O estudo de caso foi referente a uma criança, do sexo 
masculino, de 9 anos de idade que apresenta Distúrbio do Processamento Auditivo e Dificuldade de Aprendizagem. Foi avaliado a 
qualidade do sono através do exame de Polissonografia, onde constatou-se Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Resultados:. 
constatou-se Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono e com a melhora na qualidade do sono, associada a terapia fonoaudiológica e 
psicopedagógica houve mudanças positivas em seu desempenho em atividades de leitura e escrita, nos aspectos de atenção, 
concentração e nas habilidades auditivas. Conclusão: a melhora da qualidade do sono, após tratamento da SAOS associado á 
terapia fonoaudiológica e psicopedagógica, foram fatores determinantes para a melhora do  desempenho do paciente em atividades 
de aprendizagem e no rendimento escolar, relacionado ás habilidades auditivas e em atividades de leitura e escrita. Certamente, 
investigar os sintomas recorrentes do Distúrbio do Sono é de extrema importância em crianças com dificuldade de aprendizagem, 
para que possa ser agregado á outras análises de diagnósticos e influencie nos demais tratamentos. 
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TÍTULO: EFEITO INIBITÓRIO DA VIA EFERENTE AUDITIVA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE LEITURA E ESCRITA: 
ESTUDO PILOTO  

AUTOR(ES): RENATA MOTA MAMEDE CARVALLO , GISLENE NATALIANA ANDRADE, SEISSE GABRIELA GANDOLFI 
SANCHES, NADIA VILELA, APARECIDO JOSÉ COUTO SOARES, MARIA SILVIA CÁRNIO, RENATA MOTA MAMEDE CARVALLO  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA USP FMUSP  

Introdução: O surgimento e a evolução dos transtornos de leitura e escrita de leitura escrita dependem tanto de fatores extrínsecos 
quanto intrínsecos ao sujeito, dentre estes o comprometimento auditivo central. Estudos indicam que os problemas relacionados à 
audição refletem na expressão linguística, alterando aspectos como aquisição e desenvolvimento fonológicos, lexicais, sintáticos e 
morfológicos. O presente estudo se propôs a analisar aspectos relacionados às emissões otoacústicas (EOAs), especificamente 
sobre as mudanças sofridas pela cóclea quando sensibilizada pela ação do sistema auditivo eferente. No caso, o teste que mede tais 
mudanças é realizado mediante a apresentação de um estímulo contralateral, que ativa o sistema auditivo eferente caracterizando 
uma mudança no padrão de resposta das emissões otoacústicas. Este efeito, denominado efeito inibitório da via eferente auditiva, é 
caracterizado pela diminuição nas respostas cocleares em indivíduos normais. Sabe-se que crianças com dificuldades escolares 
podem apresentar alteração de processamento auditivo, com comprometimento da via auditiva eferente. Desta forma, a investigação 
do efeito inibitório da via eferente em crianças com alterações de leitura e escrita poderia elucidar a compreensão de fatores auditivos 
envolvidos nos distúrbios de leitura e escrita. Objetivo: Avaliar o efeito inibitório da via eferente sobre as emissões otoacústicas em 
crianças com hipótese diagnóstica de transtorno de leitura e escrita, em comparação a um grupo de crianças com dificuldades em 
leitura e escrita. A hipótese testada é que ocorreria um menor de efeito inibitório em crianças com transtorno de leitura e escrita, em 
comparação ao grupo com dificuldade de leitura e escrita.  Métodos: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética Institucional. Fizeram 
parte do estudo 8 crianças, entre 7 e 12 anos de idade, sendo 5 meninos e 3 meninas. Todos passaram por avaliação fonoaudiológica 
previa para o diagnóstico de transtorno de leitura e escrita ou dificuldade de leitura e escrita, formando 2 grupos distintos: 5 crianças 
com transtorno de leitura e escrita formando G1 e 3 crianças com dificuldades de leitura e escrita formando G2. Todos foram 
submetidos à audiometria tonal, vocal e imitanciometria com pesquisa de reflexos ipsilaterais e avaliação do processamento auditivo 
central. Para a captação do efeito inibitório da via eferente utilizou-se as EOA por transientes com clique linear a 60dB peqNPS com 
estimulação contralateral do tipo White Noise em nível de intensidade de 60 dBNPS. Os critérios de inclusão foram: limiares de 
audibilidade < 15 dB NA, timpanometria com curva tipo A e presença de emissões otoacústicas. Resultados: Apenas uma criança 
apresentou PAC adequado. Em comparação aos grupos, as médias da diferença das respostas com ruído contralateral foram de 2,0 
dB orelha direita e 1,4 dB na orelha esquerda no G1, e de 2,7 dB orelha direita e 1,3 dB esquerda para o G2. Conclusão: O G1 
apresentou supressão inferior às crianças do G2 na orelha direita. Mais pesquisas necessitam ser realizadas com maior número de 
sujeitos para confirmar esse achado preliminar.  
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TÍTULO: ESCUTA DICÓTICA DE USUÁRIOS IDOSOS DE PRÓTESE AUDITIVA  

AUTOR(ES): NICOLI VALVERDE MAFRA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

Introdução: Atualmente, a exemplo do que acontece no mundo, a população brasileira vem crescendo aceleradamente e, com a 
melhora da qualidade de vida, está atingindo a idade mais avançada. A dificuldade de audição é um dos déficits que acometem o 
idoso em seu processo de envelhecimento e a utilização de recursos tecnológicos, como a prótese auditiva, é uma forma de minimizar 
os efeitos negativos da deficiência auditiva no idoso. A prática clínica revela que, muitas vezes, idosos com perda auditiva bilateral 
não se acostumam com o uso de duas próteses, abandonando um aparelho. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a escuta 
dicótica de usuários de prótese auditiva que não se adaptam ao uso binaural. Método: Participaram da pesquisa 15 indivíduos com 
idade entre 50 e 80 anos, de ambos os sexos, usuários de proteses auditivas com indicação bilateral há mais de seis meses. Apesar 
de terem dois aparelhos utilizam somente um. Foram aplicados: breve anamnese, audiometria tonal, vocal e teste Dicótico de Dígitos 
em cabine tratada acusticamente, com o audiômetro Beta 6000. Resultados: 100% da amostra falharam no teste dicótico de dígitos, 
fato esperado devido à idade e a deficiência auditiva da amostra. Em relação à dominância da orelha no teste Dicótico de Dígitos, a 
maior parte dominou a orelha direita. Correlacionando o lado dominante com o lado da prótese auditiva, 93% obtiveram o mesmo lado 
de dominância no exame e no uso da prótese. Conclusão: Pode-se concluir com os achados, que os pacientes utilizavam à prótese 
auditiva do mesmo lado em que apresentavam a maior porcentagem de acertos no teste Dicótico de Dígitos. Este fato demonstra que 
a via auditiva na qual, os usuários apresentam mais acertos para o teste é considerada a melhor via para qualidade sonora ser 
enviada com sucesso. Isto pode justificar a escolha destes usuários de somente uma prótese auditiva. Este estudo possui a 
importância de demonstrar a eficácia da inserção de exames do processamento auditivo na bateria da avaliação audiológica para 
indicação e seleção de próteses auditivas. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DE INDIVÍDUOS ACIMA DE 80 ANOS  

AUTOR(ES): ADRIANA PONTIN GARCIA , LETÍCIA TRAVAGIN DOS SANTOS 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS  

INTRODUÇÃO: Nos dias de hoje o Brasil apresenta um grande crescimento da população idosa. A perda auditiva relacionada ao 
envelhecimento pode levar a uma série de dificuldades na comunicação oral e na interação social. O declínio da acuidade auditiva é 
uma das principais causas de isolamento social para o idoso. OBJETIVO: Caracterizar a audição de indivíduos muito idosos de um 
hospital público de São Paulo. MÉTODO: Estudo retrospectivo de 1099 pacientes (727 mulheres e 372 homens) com idade igual ou 
maior que 80 anos. Foram analisados dados de audiometria tonal liminar, audiometria vocal e imitanciometria. Análise estatística dos 
resultados foi realizada pelo Teste de Igualdade de Duas Proporções e o Intervalo de Confiança para Média. RESULTADOS: A média 
de idade dos indivíduos deste estudo foi de 83,8 anos (±3,7).  No IPRF para monossílabos a média foi de 72,4% e para dissílabos 
74,3%. Em 7,3% dos casos foi observada perda auditiva neuro-sensorial, seguida por audição normal (20,7%), perda auditiva 
condutiva (20,1%) e mista (8,9%). Em 39,8% observou-se perda auditiva de grau moderado, seguido por audição normal em 20,6%, 
perda auditiva de grau leve em 19,5%, grau moderadamente severo em 13%, grau severo em 4,1% e profundo em 3,0%. Quanto à 
configuração da curva audiométrica observou-se curva descendente em 65,7%, curva plana em 12,6%, em U invertido em 19,2%, em 
U em 1,1%, em entalhe em 1,0% e ascendente em 0,4% dos casos. Quanto à imitanciometria, foi observada curva timpanométrica 
tipo A em 74,7%, Ar em 10,2%, Ad em 7,9%, C em 4,7% e B em 2,5%. Na pesquisa dos reflexos acústicos contralaterais, foi 
constatada presença em 32,3%, ausência em 32,3% e presente com recrutamento em 34,1%.  CONCLUSÃO:  Foi constatada maior 
prevalência de perda auditiva do tipo neuro-sensorial, de grau moderado, configuração audiométrica descendente, curva 
timpanométrica tipo A e reflexos acústicos presentes.  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO AUDIOLÓGICA DOS PACIENTES ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

AUTOR(ES): MAGALI RIGON  

CO-AUTOR(ES): ELENARA BORGES SILVEIRA FRANZOI, NATÁLIA RAMOS, FERNANDA COSTANZI ROVEDA 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  

Introdução: A identificação do perfil audiológico se faz necessário para que se possa fazer ações preventivas e para desenvolver 
estratégias a fim de aprimorar o atendimento de pacientes com dificuldades auditivas. A audição exerce fundamental importância no 
desenvolvimento global do ser humano, uma vez que é considerada um dos seus principais sentidos. Objetivo: Traçar o perfil 
audiológico dos pacientes atendidos no setor de audiologia do Centro de Saúde Clélia Manfro no período de dezembro de 2009 a 
novembro de 2012. Método: Foi realizado um estudo quantitativo transversal retrospectivo, a partir da coleta de dados de 2393 
prontuários dos pacientes atendidos entre dezembro de 2009 a novembro de 2012. As variáveis analisadas para traçar o perfil 
referem-se às características audiológicas bem como sintomas associados: presença de tontura, zumbido e exposição ao ruído nessa 
população, gênero, cidade, idade e indicação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Resultados: O presente estudo 
demonstrou que a deficiência auditiva predominantemente foi do tipo neurossensorial. Dos 2393 pacientes, 46% (1111) eram 
mulheres e 54% (1282) eram homens, com faixa etária de 4 a 96, com maior número de pacientes entre 61 e 70 anos. Os principais 
achados foram: 73% (1740 sujeitos) dos indivíduos receberam indicação para prótese auditiva, destes 87% (2089 sujeitos) 
apresentaram perda auditiva bilateral, 62% (1494 sujeitos) com zumbido, 41% (978 sujeitos) com tontura, 50% (1198 sujeitos) 
expostos ao ruído. Em relação à cidade de origem dos participantes observou-se que 1298 indivíduos residem em Caxias do Sul. 
Conclusão: Apresentou-se considerável número de pessoas com deficiência auditiva acima de 60 anos, o que condiz com a 
literatura, a qual refere que a deficiência auditiva relacionada ao envelhecimento é apontada como principal causa de perda de 
audição entre adultos. A importância em identificar o perfil audiológico proporciona um melhor conhecimento da população atendida e 
desta forma é possível delinear estratégias preventivas visando uma melhor qualidade de vida. 
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TÍTULO: CONHECIMENTO DOS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ SOBRE EFEITOS DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO  

AUTOR(ES): NEYLA ARROYO LARA MOURÃO , ALEX RABELO MONTEIRO 

INSTITUIÇÃO: UNAMA  

Os militares, dependendo da atividade que desenvolvem ao longo de sua carreira, podem ficar expostos tanto ao ruído contínuo e/ou 
intermitente (rádio comunicador, sirene de viaturas, entre outros), como ao ruído de impacto das armas de fogo. Este estudo tem 
como objetivo avaliar o conhecimento dos policiais militares do Estado do Pará sobre os prejuízos que a exposição ao ruído intenso 
pode causar. Foi realizado na cidade de Belém com 31 (trinta e um) militares do efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará que 
trabalham expostos a ruído. Os militares foram convidados a participar do estudo e aqueles que aceitaram assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Foi, então, aplicado um questionário composto de questões fechadas para investigar os 
conhecimentos que estes militares têm sobre os prejuízos causados pela exposição ao ruído intenso e se percebem alguma alteração 
auditiva ou extra-auditiva decorrente da exposição ao som intenso. Os resultados mostram que apenas 38,7% dos militares 
entrevistados utilizam protetores auditivos, apenas 35,5% fazem exame de audição periódico e 25,8% referiram que não há no 
trabalho nenhuma medida preventiva dos prejuízos do ruído intenso; mais da metade dos militares entrevistados (61,3%) referiram 
não conhecer e apenas 38,7% saber sobre os prejuízos causados pela exposição ao ruído; 64% consideram que ouvem bem, mas 
35,5% percebem que têm algum problema de audição; 61,3% dos entrevistados referem stress, 51,6% dificuldade para dormir, 48,4% 
dor de cabeça, 38,7% zumbido, 35,5% nervosismo, 29% gastrite, 29% enjoo, 29% cansaço, 25,8% dificuldade de concentração e na 
habilidade de trabalho, 25,8% incomodo por barulho, 25,8% indisposição para sair, 16,1% queixam prisão de ventre, 16,1% 
dificuldade de equilíbrio, 16,1% falta de vontade de reunir-se com as pessoas, 6,4% diarreia, 6,4% pressão alta, 6,4% perda de 
apetite e 6,4% tremor nas mãos. Como conclusão, verifica-se a necessidade da implantação de um Programa de Conservação da 
Audição na Polícia Militar do Estado do Pará, para não apenas conscientizar os militares sobre os prejuízos a que estão expostos, 
mas também, para que outras medidas interventivas relacionadas à saúde auditiva destes militares sejam tomadas.  
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TÍTULO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVO EM PORTADORES DE ZUMBIDO CRÔNICO: DADOS 
PRELIMINARES  

AUTOR(ES): DANIELE TUGUMIA , ALESSANDRA GIANNELLA SAMELLI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO PAULO- USP  

Introdução: O zumbido pode ser definido como a percepção consciente de um som ou ruído, sem a presença de estimulação acústica 
externa. Levando em consideração o prejuízo causado pelo zumbido, a falta de tratamentos definitivos e eficientes para todos os 
casos de zumbido, além da dificuldade de uso da TRT (financeira, tempo), em uma grande parcela dos indivíduos com este sintoma, 
fica evidente a necessidade da proposição de alternativas para reabilitação de pessoas com este problema. Sendo assim, a hipótese 
deste estudo é que o uso do treinamento auditivo formal pode causar uma reorganização plástica no sistema auditivo dos portadores 
de zumbido, promovendo uma melhora do sintoma, em virtude do fortalecimento das sinapses da via auditiva, bem como da sincronia 
de disparo dos neurônios envolvidos no processamento auditivo. Esta melhora gerada pelo treinamento auditivo poderá ser 
observada por meio da avaliação comportamental, eletrofisiológica e pela melhora na qualidade de vida destes indivíduos (identificada 
por meio do questionário THI – Tinnitus Handcap Inventory). Objetivo: Verificar o efeito de um programa de treinamento auditivo 
formal em portadores de zumbido na percepção deste sintoma. Método: 25 indivíduos aceitaram participar da pesquisa e foram 
avaliados, porém apenas sete indivíduos efetivamente entraram para a pesquisa até o presente momento, sendo quatro indivíduos no 
Grupo Estudo (GE) e três no Grupo Controle (GC). Procedimentos: após o consentimento para participar da pesquisa, foram 
realizados os seguintes procedimentos com todos os indivíduos: anamnese; audiometria tonal e vocal; imitanciometria; avaliação 
eletrofisiológica da audição; acufenometria; aplicação do (THI); avaliação do processamento auditivo reduzida (GIN – Gaps In Noise, 
teste de padrão de frequência e fala com ruído). Após a avaliação dos indivíduos foi realizado um sorteio aleatório para definir em 
qual grupo o indivíduo seria incluído, e em seguida foram iniciados os treinamentos de acordo com cada grupo. O GE foi submetido 
ao treinamento auditivo formal, realizado em cabina acústica, por aproximadamente 40 minutos, em oito sessões, uma vez por 
semana, cujas atividades enfocavam principalmente habilidades auditivas temporais e atenção auditiva. O GC foi submetido a oito 
sessões de treinamento visual por 40 minutos, realizadas uma vez por semana, com atividades como palavras cruzadas, caça 
palavras, jogo dos 7 erros e sudoku. Resultados: Foi realizada a comparação entre os grupos, pré e pós terapia auditiva e visual, dos 
testes eletrofisiológicos, comportamentais e THI e, até o momento, não houve diferença estatisticamente significante para nenhuma 
das comparações. Conclusão: Para os indivíduos avaliados até o momento, não houve melhora da percepção do zumbido decorrente 
do treinamento auditivo formal.  
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA SOBRE SAÚDE AUDITIVA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

AUTOR(ES): MARINA PANELLI , MARIANA ROSEIRO MENDES, ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS, ANDRÉA CINTRA LOPES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

INTRODUÇÃO: A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINPSE) era, tradicionalmente, uma doença de 
adultos que trabalhavam em ocupações ruidosas. No entanto desde o advento da música amplificada na indústria da música e 
entretenimento e a crescente popularização dos dispositivos sonoros portáteis individuais entre crianças e adolescentes, PAINPSE é 
uma séria e crescente preocupação para esta população. Por meio de todo o avanço tecnológico, houve um crescimento na criação 
de equipamentos com níveis de ruído de diversas naturezas, os quais se tornaram populares entre os adolescentes, expondo-os à 
música amplificada de forte intensidade em suas atividades de lazer, por meio do uso de MP3 player, walkman, iPod, rádios portáteis, 
gravadores e CD players com fones auriculares. Outras atividades de lazer também acabam sendo prejudiciais a qualidade auditiva 
do jovem como shows de blocos carnavalescos, ou outro evento ligado ao carnaval, shows de rock, casas noturnas, baladas, 
exposição em competições de sons automotivos, trio elétricos e festas em geral. A literatura da área evidencia um consenso no 

sentido de que a exposição à música amplificada é um problema de saúde pública e, por isso, espera-se que ocorra a difusão de 
informações relativas à saúde auditiva, principalmente para crianças e adolescentes que estão expostos cada vez mais cedo a 
elevados níveis de pressão sonora e, portanto, mais suscetíveis aos fatores que influenciam o risco de desenvolver PAINPSE. Para 
que ocorra a mudança de comportamento é necessário promover a saúde auditiva por meio da educação e conscientização do 
público alvo. OBJETIVO: Elaborar uma cartilha sobre a saúde auditiva e sua prevenção para crianças e adolescentes a fim de 

ser utilizada em ações educativas. METODOLOGIA: Realizou-se levantamento da literatura a fim de averiguar a existência de 
trabalhos relacionados ao tema, identificando as maiores consequências causadas pela exposição ao ruído de lazer em crianças e 
adolescentes. Na elaboração da cartilha contou-se como apoio o projeto Doutores Mirins, assim buscando manter um padrão o 
personagem “Zobo” permanece nesta edição, agora contando sobre os efeitos nocivos causados à exposição ao ruído de lazer, 
mostrando informações sobre a importância da saúde auditiva. RESULTADOS: Foi elaborado uma cartilha educativa sobre a saúde 

auditiva e sua prevenção. Houve cuidado especial para que o material ficasse bem ilustrativo e com informações de fácil 
entendimento para melhor compreensão do tema e aceitação pelo público de crianças e adolescentes. CONCLUSÃO: Realizou-se a 
elaboração deste material educativo voltado à saúde auditiva, porém faz-se necessária a validação deste material a fim de trazer 
melhorias ao seu conteúdo para posterior distribuição e capacitação nas comunidades. A primeira versão desta cartilha deverá passar 
por avaliação da efetividade do material e deverá ser incluída nos programas de telessaúde, para a partir da avaliação da efetividade, 
a nova versão será disponibilizada. A avaliação do material contará com os aspectos técnicos, qualidade, conteúdo e design. 
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TÍTULO: EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS: SITUAÇÃO ATUAL DO TESTE DA ORELHINHA NA CIDADE DE BELÉM  
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INSTITUIÇÃO: UNAMA  

A aprovação da Lei Federal n 12.303/2010 tornou obrigatória e gratuita a realização da pesquisa de Emissões Otoacústicas Evocadas 
em todos os hospitais e maternidades brasileiras, como procedimento para realização da Triagem Auditiva Neonatal - TAN. O 
presente estudo teve como objetivo verificar se após a aprovação dessa lei o procedimento passou a ser realizado de forma efetiva na 
cidade de Belém. A metodologia constou da aplicação de um questionário contendo perguntas apertas e fechadas a 20 (vinte) 
fonoaudiólogos que realizam TAN e a 72 (setenta e dois) pais de crianças de 0 a 2 anos para investigar a realização do Teste da 
Orelhinha, quais recém-nascidos estão sendo submetidos ao teste e o motivo para a não realização do teste em todos os recém-
nascidos na cidade de Belém. Os resultados da pesquisa mostram que metade (61%) das crianças cujos pais foram entrevistados, 
fizeram o teste da orelhinha antes dos 30 dias após o nascimento, 19,3% antes dos 3 meses, 2,7% antes dos 6 meses de idade; 
48,5% dos fonoaudiólogos entrevistados realizam a pesquisa das EOA em clínica, 30,5% em hospital público e 26% em hospital 
particular; 80% dos fonoaudiólogos realizam o teste em todos os recém-nascidos, 30,5% realizam o teste em crianças com história 
familiar de casos de surdez, 30,5% realizam em crianças com infecções intra-uterinas causadas por rubéola, citomegalovírus, sífilis, 
herpes genital e toxoplasmose e nenhum deles realiza o teste somente nos recém-nascidos de risco; todos os fonoaudiólogos 
entrevistados (100%) consideram a Triagem Auditiva Neonatal importante para o acompanhamento dos recém-nascidos. No entanto, 
17% das crianças cujos pais foram entrevistados, não foram submetidas ao Teste da Orelhinha, pois a grande maioria dos pais (75%) 
não tem nenhum conhecimento sobre a TAN, 36% não sabem qual o objetivo do teste da Orelhinha, apenas a metade (54,2%) teve 
acesso à informação sobre o teste por intermédio do médico, apenas 1,3% pelo fonoaudiólogo, 1,3% pelo enfermeiro, 1,3% pela 
recepcionista e 13,9% não receberam nenhuma informação. Como conclusão, verifica-se que a atuação fonoaudiológica na triagem 
auditiva neonatal vem crescendo em hospitais e clínicas na cidade de Belém, mas ainda existe a necessidade de maior atuação do 
fonoaudiólogo no sentido de divulgar, informar e conscientizar a população sobre o objetivo e a importância de realizar essa triagem, 
visando universalizar esse procedimento.  
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TÍTULO: EMISSÕES OTOACÚSTICAS POR PRODUTO DE DISTORÇÃO EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
PALMAS - PARANÁ  

AUTOR(ES): CLEYCE ELIZANDRA MATOS  

CO-AUTOR(ES): OLIVETE FRANZON  

INSTITUIÇÃO: CEFAC  

Introdução: Alterações de linguagem, aprendizado e distúrbios de atenção podem ter como causa déficits auditivos na infância. 
Essas patologias eventualmente não são identificadas por familiares ou equipe escolar podendo comprometer o desenvolvimento 
acadêmico dos alunos. Levantar as possíveis causas para os atrasos observados em sala de aula pode corroborar com o processo de 
ensino e aprendizagem dos escolares. A triagem com o uso do Exame de Emissões Otoacústicas pode ser aplicada como uma 
medida de identificação de patologias e fazer parte inicial de um processo de Saúde Auditiva no universo Escolar. Objetivos: verificar 
a presença de Emissões Otoacústicas e promover o encaminhamento de alunos que passaram pela triagem auditiva à avaliação e 
diagnóstico buscando contribuir para a promoção da saúde auditiva e em conseqüência o desenvolvimento educacional de Alunos do 
Ensino Fundamental. Metodologia: A amostra foi composta por 158 alunos em idade escolar do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental 
matriculados em escolas públicas do município de Palmas – Paraná. Os alunos foram encaminhados por professores para o Setor de 
Fonoaudiologia Educacional do Departamento Municipal de Educação entre os meses de janeiro a abril de 2012 com queixas 
relacionadas a distúrbios de linguagem. Foi realizado meatoscopia e exame de Emissão Otoacústicas por Produto de Distorção. 
Obstruções de conduto auditivo externo observados na meatoscopia foram encaminhados ao Médico Otorrinolaringologista para 
avaliação e conduta para seguirem na pesquisa. Todos os alunos foram submetidos à triagem com a captação das emissões 
otoacústicas por produto de distorção. Resultados: Para o exame de Emissões Otoacústicas por Produto de Distorção encontrou-se 
ausência de respostas em 29,11% dos alunos triados e 70,89% com presença de respostas. Os alunos que apresentaram alterações 
foram encaminhados ao Setor de Audiologia para exames complementares e parecer audiológico. A ausência de emissões 
otoacústicas pode ser um indicativo de alterações no sistema auditivo e exames complementares são necessários para 
estabelecimento do nexo causal. Conclusão: A triagem auditiva em escolares utilizando o exame de Emissões Otoacústicas por 
Produto de Distorção se mostrou eficaz na identificação de possíveis alterações auditivas. Estes dados quando acompanhados por 
medidas preventivas, de diagnóstico e reabilitação contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. O Setor de 
Fonoaudiologia Educacional colabora não só para identificar patologias, como também, para elencar um rol de atividades que podem 
ser trabalhadas pelo fonoaudiólogo em auxilio a professores e alunos.  
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DAS QUEIXAS AUDITIVAS E VESTIBULARES ENTRE PACIENTE COM DIABETES MELLITUS 
E HIPERTENSÃO ARTERIAL.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , ALINE PATRÍCIA PIANESSA, TATIANE HERDT  

CO-AUTOR(ES): FRANCIELE SAVARIS SORIA, JENANE TOPANOTTI CUNHA, GIOVANA ROMERO PAULA  

INSTITUIÇÃO: FAG  

Introdução: Dentre os fatores de risco para a deficiência auditiva e as alterações vestibulares temos a Hipertensão Arterial e a 
Diabetes Mellitus, pois estudos vêm demonstrando sintomas e alterações tanto auditivas quanto vestibulares em ambas as 
populações, porém, pouco se sabe sobre programas de acompanhamento audiológico e otoneurológico nesses indivíduos. Objetivo: 
verificar as principais queixas auditivas e vestibulares em ambas as populações e compará-las com intuito de analisar quais as 
queixas mais comuns em cada doença, contribuindo assim, na compreensão de ações preventivas a serem realizadas nestes grupos, 
visando à saúde auditiva e vestibular. Metodologia: A casuística foi composta por 166 (cento e sessenta e seis indivíduos), sendo 54 
(cinqüenta e quatro) do gênero masculino e 112 (cento e doze) do feminino com idades entre 26 a 83 anos, divididos em dois grupos: 
G1 formado por 90 (noventa) indivíduos, sendo 26 (vinte e seis) do gênero masculino e 64 (sessenta e quatro) do feminino, com idade 
entre 29 a 83 com diagnóstico de Hipertensão Arterial e G2 por 76 indivíduos, sendo 28 do gênero masculino e 48 do feminino, com 
idade entre 31 (trinta e um anos) e 82 (oitenta e dois) e que apresentam o diagnóstico de Diabetes Mellitus. A pesquisa foi realizada 
em uma Unidade Básica de Saúde localizada na cidade de Cafelândia – PR. Todos os participantes foram submetidos a um 
questionário contendo perguntas referentes a queixas auditivas e vestibulares. Resultados: Os resultados demonstraram que tanto 
os indivíduos com Hipertensão Arterial quanto os com Diabetes Mellitus apresentaram queixas auditivas e vestibulares. As queixas 
mais comuns nos indivíduos com Hipertensão Arterial foram a de irritabilidades a sons intensos, tontura e/ou vertigem e zumbido, 
enquanto nos indivíduos com Diabetes Mellitus foram observados os sintomas de irritabilidade a sons intensos, zumbido, tontura e/ou 
vertigem e dificuldades para conversar em ambientes ruidosos. Em relação à comparação de ambas as doenças conforme o gênero, 
as mulheres com Hipertensão Arterial apresentaram maiores sintomatologias auditivas e vestibulares do que as com Diabetes 
Mellitus. Os indivíduos do gênero masculino e de ambos os grupos apresentaram sintomatologias auditivas e vestibulares, porém o 
zumbido, a tontura e/ou vertigem apareceram com maior frequência nos indivíduos com Diabetes Mellitus enquanto nos com 
Hipertensão Arterial foram às queixas de irritabilidade a sons intensos. Conclusão: Os resultados apontaram a necessidade de 
desenvolver programas que visem à saúde auditiva e vestibular dos indivíduos com Hipertensão Arterial e os com Diabetes Mellitus. A 
participação do profissional fonoaudiólogo nas equipes de saúde é de extrema importância, pois por meio deste contato, ações de 
conscientização sobre os cuidados com a audição e equilíbrio poderão ser realizadas. 
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TÍTULO: ESTUDO DA ANSIEDADE EM PACIENTES COM QUEIXA DE ZUMBIDO  

AUTOR(ES): MAISA DO NASCIMENTO MORAIS  

CO-AUTOR(ES): MARINE RAQUEL DINIZ DA ROSA, DEBORAH ZULEIDE DE FARIAS MELO, AMANA LOUIZE FÉLIX MENDES, 
PAULO ARTHUR DO NASCIMENTO NUNES, DAYSE DA SILVA SOUZA, CAROLINE GONÇALVES SILVA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

INTRODUÇÃO: O zumbido corresponde a uma sensação percebida pelo indivíduo, caracterizada pela presença de um ou mais sons 
nas orelhas ou na cabeça em ausência de estímulo sonoro externo correspondente. Pode ser definido como uma sensação sonora 
endógena, não relacionada a nenhuma fonte externa de estimulação. É considerado o terceiro pior sintoma para o ser humano, sendo 
superado apenas pelas dores e tonturas intensas. Ele afeta de maneira direta e indireta o indivíduo em atividades profissionais e de 
lazer. Estudos demonstram que o zumbido está frequentemente associado à ansiedade e à depressão. E referem ainda o efeito 
adicional da ansiedade e da depressão na qualidade de vida e no zumbido dos indivíduos acometidos. OBJETIVO: Pela estreita 
relação do zumbido com a ansiedade e a depressão, o objetivo desta pesquisa é investigar a ansiedade em pacientes com queixa de 
zumbido uni ou bilateral, conhecendo suas implicações clínicas e na qualidade de vida. METODOLOGIA: O estudo realiza-se na 
Clínica-Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba, sendo um estudo de campo, transversal e observacional, com 
caráter quantitativo. Participam da pesquisa 120 voluntários, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 49 anos, que apresentam 
queixa de zumbido unilateral ou bilateral. Os voluntários da pesquisa são submetidos, além da avaliação audiológica (audiometria 
incluindo altas frequências, imitanciometria e emissões otoacústicas), à acufenometria, respondendo à um questionário sobre o 
zumbido (Tinnitus handicap inventory-THI), escala de auto avaliação do zumbido (EVA), e questionário IDATE-traço e o Self Report 
Questionnaire 20-SRQ 20. RESULTADOS: A pesquisa em questão encontra-se em andamento e até o momento não dispõe de 
resultados conclusivos. Entretanto, até a data do evento Encontro Internacional de Audiologia a coleta será finalizada e os resultados 
analisados. CONCLUSÃO: Espera-se que a pesquisa apresente resultados relevantes à área de estudo, e sua conclusão proporcione 
maior conhecimento sobre os efeitos da ansiedade e aprofundamento sobre possível presença de alterações audiológicas e 
psicológicas em voluntários com zumbido. 
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TÍTULO: ESTUDO DA IDADE DAS CRIANÇAS SUBMETIDAS À TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL DO HOSPITAL SOFIA FELDMAN  

AUTOR(ES): PRISCILA PENIDO ANTUNES , GABRIELA CINTRA JANUARIO, LUDMILA TEIXEIRA FAZITO CAPELLA,  

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL SOFIA FELDMAN  

Introdução: O processo de identificação precoce da deficiência auditiva deve ser iniciado ainda no período neonatal por meio da 
triagem auditiva neonatal (TAN) para permitir o diagnóstico e intervenções precoces possibilitando o desenvolvimento da linguagem 
oral nas crianças com deficiência auditiva. Em Belo Horizonte a Secretaria Municipal de Saúde instituiu o Programa de Triagem 
Auditiva Neonatal (PTAN), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. São seis maternidades credenciadas como Serviço de 
Referência em Triagem Auditiva Neonatal (SRTAN) para realização da TAN. Os exames são realizados nos primeiros 30 dias de vida, 
a partir de um agendamento nos centros de saúde, obedecendo ao fluxo (Maternidade – Unidade Básica de Saúde – SRTAN). Torna-
se importante o monitoramento dos indicadores de qualidade de um PTAN. Objetivo: Verificar se as crianças avaliadas por um dos 
SRTAN do município de BH estão sendo encaminhadas pelas UBS no período recomendado pela comunidade científica. Material e 
Métodos: Foram estudados os dados das crianças avaliadas por um SRTAN de BH, no período de janeiro a junho de 2012. Para 
cada UBS e para cada mês foi verificada a idade mínima, idade máxima, mediana de idade e porcentagem de crianças avaliadas nos 
primeiros 30 dias de vida. Foram excluídos na amostra os dados dos retestes e reavaliações/monitoramentos. Resultados: Foram 
atendidos no SRTAN 3.175 recém- nascidos encaminhados por 136 UBS de BH e região metropolitana. Destes 2.146 RN (67,54%) 
foram avaliados nos primeiros 30 dias de vida. Em janeiro foram 72,13% das crianças avaliadas antes dos 30 dias, em fevereiro 
72,99%, em março 73,98%, em abril 69,39%, em maio 58,24% e em junho 61,98%. A idade mínima foi de cinco dias e máxima de 
377. A mediana geral de cada UBS apresentou grande variação, de 10 a 124 dias, indicando grande diferença entre as UBS, 
necessitando orientar principalmente equipes de profissionais responsáveis pelos encaminhamentos. Conclusão: Embora a maioria 
das crianças esteja sendo avaliadas antes dos 30 dias de vida, observa-se a necessidade da implantação de estratégias para que as 
UBS que ainda não adotaram o agendamento da TAN na primeira consulta, entendam a importância do diagnóstico precoce da perda 
auditiva.  
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TÍTULO: EXPOSIÇÃO À MÚSICA AMPLIFICADA: ESTUDO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITAPEVA COM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES.  

AUTOR(ES): MARINA PANELLI , MARIANA ROSEIRO MENDES, ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS, ANDRÉA CINTRA LOPES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

INTRODUÇÃO: A literatura demonstra que a música, além de alegrar e relaxar, possui finalidades terapêuticas, proporcionando 
grande prazer a quem ouve. Contudo, quando usada de forma inadequada e por um período muito longo, essa exposição pode 
acarretar efeitos auditivos alterando a qualidade de vida do indivíduo. A conseqüência a esta exposição exagerada, pode gerar uma 
perda auditiva induzida por música (PAIM), termo adotado recentemente. A exposição a níveis de pressão sonora elevados estão 
presentes não só nos locais de trabalho, como também nas atividades de lazer, especialmente entre a população mais jovem. Dentre 
os adolescentes, as maiores causas de perda auditiva são atribuídas pelo uso de dispositivos eletrônicos individuais portáteis. Outras 
atividades de lazer também acabam sendo prejudiciais a qualidade auditiva do jovem como shows de blocos carnavalescos, shows de 
rock, casas noturnas, exposição em competições de sons automotivos, trio elétricos e festas em geral. OBJETIVO: Identificar o nível 
de exposição que crianças e adolescentes tem em relação a música amplificada. METODOLOGIA: Foi aplicado um questionário com 
20 questões de múltipla escolha elaborado por Sant’Ana e Lopes (2009) em 120 participantes entre dez a treze anos matriculados 
nas escolas municipais da cidade de Itapeva. Foram divididos em grupos etários da seguinte maneira: 30 participantes com idade de 
10 anos, 30 participantes com idade de 11 anos, 30 participantes com idade de 12 anos e 30 participantes com idade de 13 anos de 
idade. O estudo obteve aprovação pelo Comitê de Ética local conforme quesito da resolução 196/96 do CONEP. Número do 
comprovante 037597/2012. RESULTADOS: Identificamos dados relevantes por meio dos questionários aplicados, um terço da 
população estudada tem o hábito de ouvir música amplificada individual, aproximadamente 30% escuta em média de 1 à 3h por dia 
música em dispositivos sonoros portáteis individuais, e que só aproximadamente 10% escuta em volume baixo, o restante da amostra 
ouve em volume médio, alto ou no máximo. Aproximadamente 35% classificam o som que frequentemente ouve como alto, 10% 
relataram apresentar zumbido frequentemente e 34% apresentam raramente. Dos 120 participantes 35 relataram nunca terem sido 
informados sobre os prejuízos que a música amplificada trás para a audição, dos outros 85 que relataram já terem sido informados, 
aproximadamente 70% apontou os professores como informantes, e os outros 30% apontaram os pais, amigos ou por meio da 
televisão através de propagandas e reportagens da televisão. Na abordagem referente à cura da deficiência auditiva, 43% disseram 
que sim, que a deficiência auditiva tem cura. CONCLUSÃO: Os resultados evidenciaram que essa população está frequentemente 
exposta a fontes de níveis de pressão sonoras elevados, sendo os dispositivos sonoros portáteis individuais uma delas. O som 
intenso pode lesar estruturas da orelha e, com isso, levar a perda auditiva. Não reconhecer os prejuízos causados pela perda auditiva 
suprime a preocupação de adquiri-la. 
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TÍTULO: EXPOSIÇÃO À MÚSICA E O RISCO PARA A AUDIÇÃO DE ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO  

AUTOR(ES): MANOEL FERRAZ DA ROCHA , ADRIANA BENDER MOREIRA LACERDA, DIOLEN LOBATO, DENISE VAZ 
R.FRANÇA, CLAUDIA GIGLIO DE OLIVEIRA GONÇALVES, VANIA NEQUER 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

INTRODUÇÃO: A atenção à saúde do adolescente vem se tornando uma prioridade em muitos países. Isto se deve à constatação de 
que a formação do estilo de vida do adolescente é crucial, não somente para ele, como também para as gerações futuras. O Brasil 
vivencia o chamado bônus demográfico e conta com 34,5 milhões adolescentes, 92% freqüentando escolas. Assim, a escola se 
constitui em um espaço privilegiado para implementação das políticas públicas, especialmente de saúde (PeNSE, 2009), 
possibilitando dentre outras ações de saúde a promoção da saúde auditiva e prevenção da perda auditiva nos adolescentes. 
OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo, avaliar os achados audiométricos e hábitos auditivos de escolares de ensino 
fundamental e médio. METODOLOGIA: Estudo quantitativo, transversal, descritivo, em uma escola publica de ensino fundamental e 
médio na cidade de Curitiba no ano de 2012, o que facilitou a intervenção. Participaram da amostra 193 adolescentes, sendo 60,6% 
com idade entre 10-14 anos, 54,2% do gênero feminino, com 65,3% do ensino fundamental. Eles responderam questionário auto 
aplicável sobre saúde geral, auditiva e hábitos, e foram submetidos à Audiometria Tonal nas freqüências de 500 a 8000 Hz, 
considerada alterada quando os limiares auditivos eram iguais ou superiores a 20dBNA. RESULTADOS: Dos 193 adolescentes, 
18,1% relataram algum problema de saúde, sendo de maior ocorrência os problemas respiratórios como rinite, bronquite e sinusite, 
seguido de anemia. Quanto aos hábitos, 93,5% costumam ouvir música, 68,1% usam fones de ouvido e 46,8% em volume alto. 
Destes 69,4% ouvem música 4-7 dias/semana. Do total, 23,6% freqüentam locais ruidosos, com 45,1% citando a “balada” como o 
local mais freqüentado ao menos uma vez/mês (21,6%). Já na saúde auditiva (N=216), 20,8% referiram antecedentes familiares com 
problemas auditivos e 21,8% com alguma dificuldade para escutar, com as queixas de desconforto na presença de barulho, tontura, e 
pressão no ouvido, 25,9% referiram zumbido e 37,5% otalgia. Destes, 17,6% procuraram o médico e 15,6% já realizaram avaliação 
auditiva. Na avaliação audiométrica 13,19% apresentaram resultado alterado. Diferenças significantes foram observadas nas 
freqüências altas em função do gênero e nível de ensino. CONCLUSÃO: Os adolescentes apresentam hábitos e comportamentos de 
risco para a saúde auditiva, além de apresentarem sinais, sintomas e avaliação audiométrica relacionados às alterações auditivas nas 
altas frequências. A realização do estudo na própria escola facilitou o acesso dos jovens ao atendimento fonoaudiológico e 
consequentemente ao diagnóstico audiológico. 
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TÍTULO: INDICADORES DE RISCO AUDITIVO EM UM GRUPO DE NEONATOS FILHOS DE USUÁRIAS DE COCAÍNA E/OU 
CRACK  

AUTOR(ES): CARMEN BARREIRA NIELSEN , BRUNA LÍLIAN TELLES 

CO-AUTOR(ES): KARLA PEREIRA BATISTA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  

Introdução: O uso de drogas ilícitas, em especial a cocaína e suas formas de apresentação alcalina, como o crack, está cada vez 
mais presente na sociedade e, com isso, o nascimento de crianças expostas a essas substâncias durante a gestação tem sido 
freqüente. Sabe-se que o uso de drogas materno tem efeito no desenvolvimento do cérebro fetal, podendo ocorrer de duas formas 
principais: nas primeiras 20 semanas de gestação, atuando sobre a citogênese e a migração celular e na segunda metade da 
gestação, atuando sobre o crescimento do cérebro e sua diferenciação. A cocaína atua na barreira placentária e pode causar hipóxia 
fetal em virtude da vasoconstrição placentária. São consideradas também alterações no sistema auditivo com diferentes 
conseqüências dessa exposição e entre elas estão a prematuridade e o baixo peso, fatores de risco para a deficiência auditiva. 
Objetivo: Analisar de forma descritiva os fatores de risco para audição identificados em recém-nascidos avaliados na triagem 
auditiva, cujas mães utilizaram cocaína ou crack na gestação. Metodologia: Análise descritiva dos dados gestacionais e de 
nascimento dos neonatos expostos à cocaína e/ou crack durante a gestação, avaliados no programa de Triagem Auditiva do Hospital 
Universitário Cassiano Antônio de Moraes, no período de maio de 2011 à dezembro de 2012. Os dados foram coletados por meio de 
aplicação de anamnese com a mãe e pelo prontuário da criança, interpretados com base no Joint Comittee of Infant Hearing (2007). 
Resultados: No total, foram detectados 14 RN´s  com o critério de inclusão para a amostra, ou seja, 1,08% dos neonatos triados num 
período de 18 meses, sendo a média de idade gestacional do grupo de 38,5 semanas, mínima de 35 e máxima de 40,5 semanas e 
médias de peso e estatura de 2880 kg e 45,5 cm, respectivamente. No grupo, 14,28% crianças nasceu pequena para a idade 
gestacional; a nota de APGAR entre 0-4 no primeiro minuto foi encontrado em 7,14% e a nota 0-6 no quinto minuto não foi encontrado 
no grupo. Quanto ás infecções congênitas, 21,42% foram expostos à sífilis e 14,28% ao vírus do HIV durante a gestação, o uso de 
medicamentos ototóxicos foi observado em 42,85% e apenas 7,14% permaneceu na UTIN por tempo superior a 5 dias. Não foi 
encontrada relação com os demais indicadores de risco auditivo. Todo o grupo apresentou o resultado “Passa” na triagem auditiva, 
com o teste de Emissões otoacústicas Evocadas por Estímulos Transientes e encaminhados para acompanhamento auditivo. 
Conclusão: O uso de drogas durante o período gestacional pode contribuir para a associação de fatores de risco para a deficiência 
auditiva, como a maior exposição às infecções congênitas e o uso de medicações ototóxicas e, relacionado a esse fato, estão as 
condições de saúde materna e a débil assistência médica no pré-natal. É importante analisar os casos que passam na triagem, sem 
alterações na cóclea para acompanhamento audiológico, pois o uso da droga sugere concentrações em estruturas corticais 
participantes do processamento dos estímulos auditivos. 
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TÍTULO: INDICADORES DE RISCO PARA A DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO EM TRIAGEM 
AUDITIVA NEONATAL  

AUTOR(ES): HANNALICE GOTTSCHALCK CAVALCANTI , MARINE RAQUEL DINIZ DA ROSA, LUCIANA PIMENTEL FERNANDES 
DE MELO, WAGNER TEOBALDO LOPES DE ANDRADE, MAISA NASCIMENTO MORAIS, LETICIA OHANNA FELIPE DOS 
SANTOS ANTAS, ADRIÇA GONDIM DE LIMA 

INSTITUIÇÃO: UFPB  

Introdução: As perdas auditivas no recém nascido podem ser de origem pré-natal, perinatal e pós-natal. Recém-nascidos com fatores 
de risco para a perda auditiva mostram uma prevalência da surdez profunda bilateral de 1:100 bebês(COMUSA, 2010) Segundo 
Almeida et al (2009) a presença de indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA) é importante para o monitoramento da saúde 
auditiva, pelo menos, até o terceiro ano de vida. A Triagem Auditiva Neonatal Universal é fundamental para identificar precocemente 
as perdas auditivas. os indicadores de risco, atuar na prevenção e diagnóstico precoce. Objetivo: Identificar a prevalência dos 
indicadores de risco para deficiência auditiva em neonatos triados por um programa de extensão universitária em Triagem Auditiva 
Neonatal na cidade de João Pessoa. Metodologia: Foram analisadas 103 anamneses das mães de neonatos triados na maternidade 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley, no período de outubro a dezembro de 2012, pelo programa de extensão do curso de 
Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba. Foram avaliados os dados socioeconômicos, os relacionados à gestação, ao 
parto, indicadores de risco para a deficiência auditiva, triagem auditiva e reteste. Resultados: No último trimestre de 2012, foram 
realizados 103 exames, destes 45,6% apresentaram um ou mais indicadores de risco para a deficiência auditiva e foram triados e 
encaminhados para uma avaliação mais detalhada em outro hospital. As mães dos neonatos que apresentavam esses indicadores 
encontravam-se em uma faixa etária entre 16 e 43 anos, 23,4% eram solteiras e 76,6% encontravam-se em uma relação estável, 
57,4% das mães tinha um filho e 42,6% acima de um, 42,6% das mães não chegaram a cursar ou não concluíram o ensino médio, 
57,4% terminaram o ensino médio ou ensino superior. O fator prematuridade e o HIV foram prevalentes ambos com 19,1%, seguido 
da permanência em UTI com 17,0%, o histórico familiar de deficiência auditiva e o TORCHS ambos apareceram em 6,3% dos casos, 
em 4,2% dos casos havia consanguinidade e em 2,1% dos neonatos houve o uso de medicações ototóxicas e o mesmo percentual de 
recém-nascidos apresentavam-se pequenos para a idade gestacional. Das mães triadas 9,7% ainda relataram a ocorrência de 
infecção do trato urinário durante a gestação.  Nas Triagens Auditivas Neonatais realizadas 78,7% dos neonatos com indicadores de 
risco passaram em ambas as orelhas, 14,9% falharam em pelos menos uma das orelhas e 6,4% receberam alta sem realizar a 
triagem. No reteste 8,5% passaram em ambas as orelhas e 91,5% não retornaram para realizar o mesmo. Conclusões: Os dados 
avaliados ressaltam a importância da contratação de profissionais que realizem o serviço diariamente, pois o mesmo só é 
desenvolvido pelo programa de extensão que não funciona em feriados, período de férias e finais de semana. Mesmo com a 
presença de fatores de risco o retorno para o reteste foi mínimo. Se faz necessário a integração da equipe na maternidade para 
reforçar a adesão das mães ao programa de triagem auditiva. Os indicadores de risco mais prevalentes foram prematuridade, HIV e 
permanência na UTI neonatal.  A análise desses dados e o conhecimento sobre os IRDA são importantes para a realização da 
Triagem Auditiva Neonatal, pois possibilita o desenvolvimento de ações preventivas e auxilia no acompanhamento e diagnóstico dos 
recém-nascidos que apresentam esses indicadores.  
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO AUDITIVO E LINGUÍSTICO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA POR 
MEIO DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS  

AUTOR(ES): RAQUEL PRESTES , EDNÉIA BELLEZONI LOILA-SANTOS, JOSIANE FEREIRA, AMANDA BALLARIN DIAS 

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E DE LINGUAGEM  

INTRODUÇÃO: Embora a audição seja de indiscutível importância para a aquisição da linguagem, não é o único fator relevante 
nesse processo. Cabe citar a importância da integridade cognitiva e a participação no meio sociocultural, familiar e educacional onde 
este sujeito está inserido. Por isso, é fundamental acompanhar e mensurar periodicamente o desempenho auditivo e linguístico, 
confrontando dados obtidos com resultados estimados e assim identificar a necessidade de mudanças e/ou adequações no processo 
terapêutico. OBJETIVO: Caracterizar o desempenho auditivo e linguístico de pacientes com deficiência auditiva por meio de uma 
bateria de avaliações periódicas. METODOLOGIA: Foram analisados os prontuários de 41 pacientes com deficiência auditiva 
atendidos em uma instituição filantrópica de Jundiaí/SP no ano de 2012. Os dados foram levantados a partir de uma bateria de 
avaliações de audição e linguagem, realizadas quadrimestralmente, que permitiram classificar a audição e linguagem dos sujeitos em 
categorias de acordo com o nível de desempenho. Foram considerados apenas os pacientes reabilitados na abordagem oral devido à 
padronização do protocolo de categorização de linguagem para a oralidade. RESULTADOS: Ao analisar a primeira e segunda 
avaliações, dos 41 pacientes, 27% se encontravam nas categorias máximas das duas escalas;  32% apresentaram evolução, 
mudando de categoria de linguagem e de audição, e 41% mantiveram o desempenho. Por não se observar nenhuma evolução, esses 
últimos, após discussão de caso com equipe multidisciplinar responsável, foram submetidos a mudanças nas estratégias terapêuticas 
considerando a particularidade e necessidade de cada um. Algumas estratégias utilizadas foram: introdução do sistema pictográfico 
de comunicação alternativa; introdução da LIBRAS para facilitar a oralidade; substituição dos AASI por outros mais potentes. Após 
reavaliação desses 17 sujeitos, foi observado que 18% atingiram as categorias máximas nas duas escalas; um caso (6%) atingiu 
categoria máxima de audição e manteve a mesma de linguagem; outro caso (6%) evoluiu para categoria posterior de linguagem, 
mantendo-se na mesma categoria de audição; 29% mantiveram-se nas mesmas categorias; 12% pioraram uma categoria de 
linguagem e mantiveram a de audição; 23% pioraram uma categoria de audição e mantiveram na de linguagem. 6% (1) piorou nas 
duas escalas. As estratégias utilizadas foram positivas para 59% desta população, com avanço em ao menos uma das categorias ou 
não houve piora. No caso em que piorou uma categoria de linguagem, este prejuízo pode ser atribuído à mudança involuntária de 
terapeuta frente a uma paciente com dificuldade de formar vínculo terapêutico. A piora na categoria de audição pode estar associada 
às perdas auditivas progressivas apresentadas pelos pacientes e nos que involuíram nas duas escalas pode-se atribuir o uso não 
efetivo dos dispositivos eletrônicos e faltas constantes. CONCLUSÃO: Concluiu-se que há necessidade da realização de avaliação 
contínua como instrumento de verificação do desempenho auditivo e linguístico e investigação da necessidade de introduzir 
estratégias específicas a cada caso. A troca de terapeutas também é um dado relevante e deve ser cuidadosamente analisado no 
processo de reabilitação. Com essa postura, o fonoaudiólogo sensibiliza seu olhar e atuação frente ao deficiente auditivo, 
respeitando-o em sua singularidade e atentando-se para suas necessidades no processo terapêutico.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: F) (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA  

P-120  
 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS PAIS DE BEBÊS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA ATENDIDOS NO PROGRAMA DE IMPLANTE 
COCLEAR DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS  

AUTOR(ES): FERNANDA DE LOURDES ANTONIO  

CO-AUTOR(ES): ADRIANE LIMA MORTARI MORET, MIDORI OTAKE YAMADA, REGINA TANGERINO DE SOUZA JACOB, MARIA 
CECÍLIA BEVILACQUA 

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CAMPUS DE 
BAURU  

Introdução: Profissionais que atuam na audiologia pediátrica devem estar preparados para atender além dos bebês, os pais.  O 
impacto causado pelo diagnóstico da surdez, pela necessidade do uso do aparelho de amplificação sonora individual e do implante 
coclear faz com que a família enfrente desafios únicos. Ao decorrer de cada etapa desde a avaliação até a cirurgia de implante 
coclear, inúmeras reações podem ser geradas. Objetivos: Caracterizar os pais de bebês no processo de diagnóstico e preparo para 
cirurgia de implante coclear quanto: às reações dos pais frente ao comportamento auditivo apresentado pelo bebê, às expectativas, 
ao estado emocional dos pais e à dinâmica familiar. Métodos: Participaram os pais de 13 bebês com deficiência auditiva 
neurossensorial, bilateralmente, de grau severo e/ou profundo com indicação de cirurgia de implante coclear. Foram coletados dados 
dos prontuários relacionados aos atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e do serviço social, no processo diagnóstico e preparo 
cirúrgico. Os dados foram categorizados. Foi realizada análise estatística descritiva. Resultados: O estado emocional dos casais 
durante o processo diagnóstico foi de: negação, choque, medo, fragilidade, nervosismo, estresse, calma, atitude realista e motivação.  
Não houve diferença entre às reações apresentadas pelos pais e pelas mães (p=0,330). A dinâmica familiar predominante foi a com 
barreiras leves (53,8%) e expectativas de diagnóstico (46,1%). No preparo, o estado emocional apresentado pelos casais foi de: 
calma, atitude realista frente à deficiência auditiva, motivação e resistência. Não houve diferenças entre as reações apresentadas 
pelos pais e pelas mães (p=0,330). Comparando-se essas categorias no processo diagnóstico e preparo cirúrgico houve diferença 
entre as reações de calma e motivação para a habilitação (p 0,05), dinâmica familiar (facilitadora 92,3%) e expectativas (cirurgia de 
implante coclear 100%). Conclusão: Os casais demonstraram inúmeros estágios emocionais que os levaram à atitude de aceitar a 
deficiência auditiva dos seus filhos como algo real. Aceitaram a dificuldade como algo inevitável e, de uma maneira realista, motivados 
a intervir na habilitação de seus filhos. 
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TÍTULO: CIRURGIA DO SISTEMA BAHA EM UM PACIENTE DE 02 ANOS DE IDADE PORTADOR DA SÍNDROME DE TREACHER 
COLLINS  

AUTOR(ES): ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA , CALDAS FF,  

CO-AUTOR(ES): CARDOSO CC, JÚNIOR BAHMAD F, MENDES MAM, PIGOSSO CFS, RAMALHO TLA, SILVA IMC, TEIXEIRA MS,  

INSTITUIÇÃO: INSTITUTO BRASILIENSE DE OTORRINOLARINGOLOGIA  

Introdução. O BAHA (Bone Ancored Hearing Aid) é um sistema de condução óssea que propaga o som diretamente à orelha interna, 
transpondo a impedância da pele e tecido subcutâneo. A indicação acontece para pacientes com perda auditiva mista, condutiva ou 
neurossensorial unilateral que não se beneficiaram com o uso do aparelho de amplificação sonora convencional (AASI). É indicado 
principalmente para os pacientes com quadro de perda condutiva devido à atresia de conduto auditivo externo e outras malformações 
de orelha média e externa. Em crianças a indicação da cirurgia acontece por volta de 05 anos de idade, quando há um melhor 
desenvolvimento do crânio, em crianças com idade ainda menor é indicado o uso do aparelho com o acessório softband. As 
vantagens do BAHA em comparação ao aparelho de condução óssea tradicional seria a eliminação da faixa na cabeça, redução do 
desconforto causado pela faixa, um equipamento mais fixo e melhor estética. A Síndrome de Treacher Collins (STC) ou Disostose 
Mandibulofacial é um distúrbio hereditário caracterizado por anomalias craniofaciais, apresenta variáveis clínicas como, malformações 
dos pavilhões auriculares, atresia do conduto auditivo externo, perda auditiva condutiva e outras. Nesta perspectiva, o estudo tem por 
objetivo apresentar a primeira cirurgia do sistema BAHA realizada no Brasil em um paciente de 02 anos de idade. Metodologia. O 
estudo foi feito em um paciente portador da síndrome Treacher Collins que foi submetido a cirurgia do sistema BAHA aos 02 anos de 
idade, na cidade de Brasília-DF, inserido na (Re)habilitação auditiva no método Aurioral desde 01 ano e 05 meses de idade. Foi 
realizada Tomografia Computadorizada de mastóides com medição dos ossos temporais para indicação do pino de titânio adequado e 
avaliações médicas complementares. A ativação do processador de fala foi indicada pelo cirurgião otorrinolaringologista após 05 
meses da realização da cirurgia, desta maneira, acontecerá no mês de Fevereiro. Resultados. Como resultados do pós-operatório, o 
paciente apresentou uma osseointregração adequada do pino de titânio. Nos resultados com relação à percepção auditiva aguarda-se 
a ativação do processador de fala, assim, espera-se melhora na produção de fala e no desenvolvimento auditivo e de linguagem. 
Conclusão. A literatura revela que a criança que recebe o dispositivo BAHA antes dos 03 anos de idade, passará pela fase crítica de 
desenvolvimento auditivo e de linguagem com a tecnologia apropriada, sem perder as informações acústicas necessárias para um 
bom desenvolvimento. A terapia fonoaudiológica no Método Aurioral em conjunto com o uso da amplificação sonora adequada 
(BAHA) e a participação efetiva da família será eficaz para que esta criança alcance níveis mais complexos de desenvolvimento das 
habilidades de audição e linguagem.  
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TÍTULO: COMPREENSÃO DE LEITURA EM CRIANÇAS USUÁRIAS DE AASI  

AUTOR(ES): MAIZA CÁSSIA BONFIM  

CO-AUTOR(ES): NATHÁLIA DE JESUS SILVA PASSAGLIO, ERIKA MARIA PARLATO-OLIVEIRA, LEONOR BEZERRA GUERRA, 
SIRLEY ALVES DA SILVA CARVALHO  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: As dificuldades de leitura apresentadas por crianças com perda auditiva, influenciam negativamente no seu desempenho 
escolar e social, uma vez que a leitura fluente é necessária na vida de qualquer indivíduo. Objetivo: Analisar as habilidades de 
compreensão de leitura em crianças usuárias de AASI. Metodologia: Estudo de casos, com casuística composta por quatro crianças, 
com idade entre nove a dez anos, sendo duas meninas e dois meninos, com perda auditiva neurossensorial de grau severo ou 
profundo, oralizadas e usuárias de AASI. Realizou-se a aplicação de testes de leitura compostos por três etapas: identificação de 
palavras divididas em três categorias, sendo elas, proximidade semântica, proximidade fonológica e palavras irregulares; 
compreensão de frases em sequência lógica e compreensão de textos curtos; seguido de uma análise descritiva dos resultados.  
Resultados: A avaliação da habilidade de compreensão de leitura é feita através de um teste composto por três etapas, em que na 
etapa de identificação de palavras, são apresentadas 12 palavras em cada categoria, sendo que por proximidade semântica, apenas 
uma criança apresentou nove erros e as demais não apresentaram nenhum erro; por proximidade fonológica, uma criança não obteve 
nenhum erro, uma criança apresentou três erros e duas crianças apresentaram dois erros cada uma; e em palavras irregulares, duas 
crianças não cometeram nenhum erro, uma criança realizou dois erros e uma criança obteve sete erros. Na segunda etapa, 
compreensão de frases em sequência lógica, apenas uma criança não conseguiu organizar as frases. A última etapa que é composta 
por interpretação de texto curto, uma criança apresentou apenas um erro, uma criança não conseguiu realizar a tarefa e as demais, 
realizaram a tarefa sem erros. Discussão: Observou-se que neste estudo, as crianças avaliadas apresentaram melhor desempenho 
em identificação de palavras por proximidade fonológica, em que o esperado seria uma melhor compreensão por proximidade 
semântica que obteve os mesmos resultados da identificação de palavras irregulares. Comparando os resultados dos testes já citados 
à associação de frases em sequência lógica e compreensão de textos curtos, obteve-se um menor desempenho, uma vez que o 
entendimento global é mais complexo, como pode ser comprovado por Menezes et. al. 2008. Conclusão: o entendimento de palavras 
isoladas com apoio visual da imagem é mais fácil para crianças com perda auditiva se comparado a compreensão de textos. 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE UMA CRIANÇA SURDA USUÁRIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) EM PROVA DE 
VOCABULÁRIO EXPRESSIVO  

AUTOR(ES): CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY , JESSYCA MARQUES DOS SANTOS SILVA 

INSTITUIÇÃO: FCMSCSP  

Introdução: Todas as pessoas de forma direta ou indireta buscam interagir com o meio, sabe-se, que a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) é a língua utilizada por pessoas surdas e é por meio dela que os surdos interagem, usando seus sinais para organizar e dar 
forma aos seus pensamentos, de entender e serem entendidos1;2. As crianças ouvintes em processo normal de desenvolvimento 
aprimoram seu vocabulário aos poucos, fazendo muitos desvios ao designar uma palavra o que é aceitável, pois, elas ainda não 
possuem uma noção ampla de significados e uso das palavras, sendo normal e fazendo parte do processo de aquisição lexical3;4, no 
entanto, na Libras a ocorrência destes mecanismos lingüísticos é pouco conhecida e com isto a atuação do fonoaudiólogo, pode se 
tornar um pouco restrita.Esta pesquisa, portanto, veio no intuito de promover um maior conhecimento sobre o desempenho semântico 
da criança surda podendo, posteriormente, colaborar para o desencadeamento da validação de testes que possam avaliar o 
vocabulário do sujeito surdo usuário da Libras. Objetivo: Verificar o desempenho de uma criança surda usuária da Libras na prova de 
vocabulário expressivo do teste de linguagem infantil ABFW5. Método: Sujeito com perda auditiva sensorioneural, na idade de sete 
anos, filho de pais surdos, usuário de Libras e que não apresente múltipla deficiência. Foram apresentadas a este, figuras do teste 
ABFW5 onde ele deveria identificar e representá-las em Libras. Resultados: Foi observado que a criança usuária da Libras 
apresenta-se com um desempenho similar ao que foi encontrado, pelas autoras do teste ABFW5, em crianças ouvintes, em 
designação por vocábulo usual e processos de substituição predominantes. A criança realizou também processos de substituição 
diferente aos encontrados em ouvintes (nomeando a figura parcialmente ou por meio da explicação do que entendeu que estaria 
ocorrendo na figura) e não apresentou episódios de não designações. Conclusão: Os resultados encontrados nos levou a inferir um 
processo de aquisição de linguagem análogo de crianças ouvintes com a criança surda, pois, foi encontrado nesta última um 
desempenho significativamente similar com o encontrado pelas autoras do teste ABFW5 em crianças ouvintes. No entanto, a criança 
surda realizou processos de substituição diferentes aos propostos no teste ABFW5 e não apresentou episódios de não designações, o 
que nos leva a hipóteses que precisam ser investigadas em pesquisas posteriores. 
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TÍTULO: DESEMPENHO LINGUÍSTICO DE SURDOS USUÁRIOS DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO EM UMA ABORDAGEM 
BILÍNGUE.  

AUTOR(ES): KAMILA MELO DE ALMEIDA , CRISTIANE MONTEIRO PEDRUZZI,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  

Os dispositivos eletrônicos de amplificação, como o aparelho de amplificação sonora individual - AASI e o implante coclear - IC, atuam 
amplificando os sons da fala e do ambiente permitindo, dessa forma, que o usuário receba os estímulos auditivos. No entanto, 
simplesmente, utilizar os amplificadores auditivos não permite uma equiparação ao acesso de linguagem, em relação à aquisição e ao 
desenvolvimento da língua oral, quando comparamos a pessoa com perda auditiva com a ouvinte.   Várias informações são perdidas 
devido às dificuldades na compreensão da mensagem auditiva. Essa dificuldade do deficiente auditivo em relação à compreensão da 
mensagem oral é muitas vezes negligenciada, fazendo-se necessário a realização de estudos que comprovem a necessidade da 
utilização de outras estratégias para facilitação da compreensão e consequentemente melhor rendimento linguístico, social, 
comunicativo, escolar e profissional.  Pesquisas podem verificar a competência do deficiente auditivo tanto no português oral quanto 
na língua de sinais. Além disso, promover a importância do domínio de duas línguas, abordagem bilíngue, a qual sugere uma inclusão 
de fato. Esta pesquisa tem o objetivo verificar o desempenho linguístico de usuários de AASI e IC com e sem o apoio da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e analisar o posicionamento dos pais em relação ao desempenho comunicativo, escolar e social dos seus 
filhos, para isso foram aplicados provas e testes padronizados para avaliação do desempenho linguístico com a libras e sem o apoio 
desta e aplicado um questionário com os responsáveis. Participaram dessa pesquisa dez estudantes deficientes auditivos, na faixa 
etária entre dez – 18 anos, que frequentam a escola regular e um centro de atendimento ao surdo, na cidade de Maceió- AL, de 
ambos os sexos usuários de AASI ou IC e que se comunicam por meio da língua portuguesa na modalidade oral e da Libras, bem 
como seus responsáveis legais. Sendo Constatado que os surdos que participaram desse estudo apresentaram um rendimento tanto 
na linguagem compreensiva quanto na expressiva com o apoio na libras em uma média de desempenho entre bom á excelente, 
enquanto quando avaliados apenas na oralidade o resultado apresentou-se abaixo do esperado corroborando com a literatura 
pertinente. A análise do questionário aplicado com os pais também apresentou em um escore de 0-10, um percentual de 10 de forma 
hierárquica para os pais sobre a importância da libras para seus filhos. Por meio do presente estudo, foi possível verificar que o 
desempenho linguístico de crianças e adolescentes usuários de dispositivo eletrônico com apoio da língua de sinais apresentou um 
melhor resultado que o desempenho das crianças apenas com a oralidade. Conclui-se, que a língua de sinais por ser natural para o 
deficiente auditivo, pois ele utiliza-se de outro órgão sensorial que está integro – a visão- permitindo, portanto, uma relação de 
equidade da informação apresentada ao deficiente auditivo, possibilitando o visualizar no concreto e com toda a informação proposta. 
Além de oferecer informações adicionais que o auxiliarão no melhor desempenho quando interligadas a informação auditiva. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: REVISÃO DE LITERATURA  
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CO-AUTOR(ES): LETÍCIA MACEDO PENNA, STELA MARIS AGUIAR LEMOS  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: A perda auditiva pode ser considerada um fator biológico importante como causador de atrasos significativos no 
desenvolvimento infantil, na área da comunicação. Objetivo: Realizar revisão de literatura abordando as tendências de aquisição e de 
desenvolvimento da linguagem do indivíduo com deficiência auditiva. Metodologia: Trata-se de revisão de literatura na qual foram 
utilizados os descritores “Hearing Loss”, “Child Language”, “Perda Auditiva”, “Linguagem”, “Fonologia” e “Vocabulário” nas bases de 
dados do Portal Capes, Bireme, Scielo e Pubmed no período de julho a dezembro de 2012. A busca inicial indicou 4.069 artigos. De 
acordo com os critérios de inclusão (artigos disponíveis na íntegra em periódicos nacionais e internacionais, dentro da área de 
interesse da Fonoaudiologia e publicados no período de 2007 a 2012), o número de publicações selecionadas para análise foi de 355 
artigos e, após a leitura do título e resumo restaram 33 artigos. Estes foram lidos e 26 foram selecionados após aplicação do critério 
de exclusão (não ter como foco principal a aquisição ou desenvolvimento da linguagem de crianças e/ou adolescentes portadores de 
deficiência auditiva). Dos 26 artigos, 23 são do tipo analítico observacional e foram verificados por meio de 22 itens relacionados a 
informações que deveriam estar presentes no título, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão dos artigos, 
recomendados pela iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology). Resultados: A 
análise dos dados aponta que 29,16% dos artigos descrevem a informação necessária no título e/ou no resumo; 16,66% descrevem 
os itens importantes na introdução; 16,66% abordam todos os itens sugeridos na metodologia; 95,83% descrevem todos os itens 
sugeridos no resultado; e 58,33% abordam todos os itens sugeridos na discussão. Quanto à temática dos artigos, observou-se 
necessidade de que sejam realizados mais estudos abordando as alterações fonológicas em crianças com deficiência auditiva. 
Verificou-se que muitos artigos mencionam os benefícios do menor tempo de privação sensorial, bem como do maior tempo de 
terapia fonoaudiológica e maior uso do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) ou Implante Coclear (IC), visto que 
interferem diretamente no desenvolvimento da linguagem da criança. Além disso, observou-se que a maioria das publicações foi do 
tipo analítico observacional transversal. Conclusão: A iniciativa STROBE permite avaliar melhor a qualidade da descrição dos 
estudos. Nos artigos analisados, observou-se um grande número de estudos com ausência de informações na descrição do título e/ou 
resumo, introdução e metodologia. Em relação a temática, a maioria dos artigos aborda a relevância do diagnóstico de perda auditiva 
precoce e discute a importância da intervenção fonoaudiológica no desenvolvimento da linguagem.  
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Introdução: Desde a década de 90 o Sistema Único de Saúde vem investindo na saúde auditiva, ficando isto mais evidente a partir 
da “Política Nacional de Saúde Auditiva”, e em 2011, com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – “Viver sem 
Limite”. A demanda de bebês nos serviços de saúde auditiva tem aumentado devido a Lei Federal que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da triagem auditiva neonatal. Nesse raciocínio, com o aumento de investimentos e incentivo governamental, evolução tecnológica e 
possibilidade de intervenção adequada desde os primeiros meses de vida, pode-se prever que o ritmo do desenvolvimento auditivo e 
de linguagem das crianças com deficiência auditiva poderá ser potencializado. O objetivo desse trabalho foi levantar a literatura 
relacionada ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Metodologia: Pesquisa em bases de dados eletrônicas, em que se 
buscou construir um referencial teórico sobre o desenvolvimento das habilidades auditivas em crianças ouvintes desde o nascimento 
até os 5 anos de idade. Resultados: Os estudos coletados foram dispostos em quadros e organizados conforme os meses de idade 
de aquisição das habilidades auditivas (detecção auditiva, discriminação auditiva, localização da fonte sonora, reconhecimento, 
memória auditiva de curto prazo, compreensão auditiva), os autores e o ano de publicação, facilitando a correlação dos dados e a 
visualização da evolução na aquisição. Conclusão: A literatura pesquisada contemplou a faixa etária de 0 a 60 meses, sendo que a 
partir dos 55 meses de idade todas as habilidades auditivas estão adquiridas, e serão refinadas com o passar dos anos. As 
produções científicas apontam a necessidade de protocolos padronizados para a realização das avaliações das habilidades auditivas.  
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Introdução:Atividades cotidianas que são fáceis de serem efetuadas pelos indivíduos auditivamente normais, geralmente tornam-se 
muito difíceis para determinados deficientes auditivos podendo ser sentida como uma barreira para sua independência. Atualmente o 
mercado tem oferecido vários acessórios que podem ser utilizados por deficientes auditivos usuários ou não de aparelho de 
amplificação sonora individual (AASI) que irão auxiliar a otimização do funcionamento dos dispositivos, bem como nas atividades de 
vida diária Como exemplos de acessórios para utilização direta do AASI/molde auricular há o testador de pilhas, a “bombinha de ar”, 
desumidificador, germicidas entre outros. Entre os acessórios para atividades de vida diária, pode-se destacar o amplificador de TV e 
de telefone, babá eletrônica com luz, que pode ser muito útil para os indivíduos. Além disso, o uso adequado dos acesssórios podem 

proporcionar melhor performance e durabilidade do AASI. Observa-se que muitos indivíduos deficientes auditivos e profissionais que 
trabalham na área, desconhecem estes acessórios necessitando maior divulgação dos mesmos. Objetivo:Este trabalho teve como 
objetivo realizar uma resenha sobre os acessórios disponíveis para os indivíduos com deficiência auditiva usuários ou não, de 

aparelho de amplificação sonora individual. Metodologia: Este estudo foi desenvolvido na Divisão de Saúde Auditiva, do Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Universidade de São Paulo, Bauru/SP, no período de janeiro de 2011 à dezembro 2012 por 
profissionais que atuam na reabilitação auditiva. Foram levantados os acessórios disponíveis no mercado utilizados por deficientes 
auditivos e informações de profissionais de área afins, por meio de sites, folders, propaganda de empresas de aparelho de 
amplificação sonora individual. Resultado: Foi possível constatar que existem vários tipos de acessórios com diferentes funções, 
como os empregados diretamente nos AASIs/moldes auriculares como os de proteção (desumidificador), de higienização (“bombinha 
de ar”, germicida para AASI intra-aurais), e na rotina diária (despertador de travesseiro, amplificador de telefone, amplificador de TV, 
babá eletrônica com luz, pulseira vibratória telefone de texto, estetoscópio com controle de volume, “link music”, que substitui o 

fone de ouvido) e de auxilio para a comunicação com o uso do AASI (sistema FM, o qual melhora a relação sinal/ruído e a distância). 
Conclusão: Os acessórios com novas tecnologias estão disponíveis no mercado e cabe ao clínico conhecer e fornecer todas as 
orientações a este respeito, favorecendo deficiente auditivo quanto ao acesso à aquisição destes produtos, e também para prolongar 
a vida útil do AASI/moldes. Os acessórios, portanto, são ferramentas importantes tanto para melhorar o desempenho (qualidade e 

quantidade sonora), quanto à durabilidade dos AASIs auxiliando nas situações de escuta difícil para a comunicação do deficiente 
auditivo, proporcionando assim melhora na sua qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO: O Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) recomenda que todos lactentes tenham sua função auditiva avaliada até 
os três meses de vida, através de métodos eletrofisiológicos, como o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) e as 
emissões otoacústicas evocadas (EOAE). A deficiência auditiva atinge de um a três em 1000 bebês sem indicadores de risco. 
Entretanto, este número aumenta para dois a quatro em cada 100 nascimentos, quando se trata de bebês acompanhados em UTI’S 
neonatais, segundo a Academia Americana de Pediatria. O projeto de extensão Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) do 
Hospital das Clínicas da UFMG realiza a TAN nos lactentes provenientes da UTI Neonatal do HC/UFMG e nos bebês encaminhados 
pelo Serviço de TANU do estado de Minas Gerais. No atendimento, o profissional fonoaudiólogo orienta os pais quanto o 
desenvolvimento auditivo, a realização do exame e ressalta a importância deste. Ainda assim, observa-se a evasão de crianças nos 
retestes e nos diagnósticos, além do desconhecimento dos pais sobre os exames e os problemas auditivos. OBJETIVO: Com o intuito 
de minimizar a evasão ao reteste e diagnóstico e melhorar o conhecimento dos pais e responsáveis a respeito da TANU foi elaborada 
uma cartilha contendo algumas orientações, para ser entregue aos pais que seus filhos necessitarem do reteste e do diagnóstico 
audiológico. METODOLOGIA: Foi elaborada uma cartilha com base no cotidiano do atendimento realizado pela TANU com possíveis 
dúvidas que os pais possam ter. Ela é composta por perguntas e respostas explicativas do que consiste, como é realizado e como é 
obtido o resultado. Explica o reteste e sua importância. Assuntos gerais também são abordados como incidência, indicadores de 
riscos e idade que deve ser realizado. Um breve comentário relacionado à linguagem também é feito para ressaltar a importância da 
intervenção precoce e melhores resultados. RESULTADOS: Sabe-se que muitos pais não retornam para realizar o reteste devido à 
falta de informações e esclarecimentos adequados por parte dos profissionais, sobre os procedimentos e a importância de refazê-los 
quando necessário. A partir disso, uma cartilha foi elaborada com o conteúdo organizado em forma de perguntas e respostas que são 
mais frequentemente feitas aos fonoaudiólogos, além de uma breve explicação do procedimento realizado. Essa cartilha foi entregue 
apenas para os pais em que os filhos necessitavam fazer o reteste. CONCLUSÃO: A cartilha e o esclarecimento das dúvidas dos pais 
pelos profissionais podem contribuir positivamente para o retorno dos pais com seus filhos para o reteste, uma vez que se acredita 
que sabendo da importância do reteste, a taxa de evasão irá reduzir. 
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Introdução: A fumicultura é uma atividade agrícola de pequeno porte, com uso massivo de agrotóxicos. Além destes, esta população 
também está sujeita a problemas de saúde decorrentes do contato com a folha do tabaco, no qual alta quantidade de nicotina pode 
ser absorvida pela pele. No meio rural, a exposição não se limita apenas ao trabalhador, mas a toda sua família que convive junto à 
plantação. O efeito da exposição continuada a agrotóxicos bem como a nicotina, por crianças e jovens é pouco conhecido, inclusive 
sobre o sistema auditivo.  Atualmente o estresse oxidativo (EO) esta envolvido em um número cada vez maior de patologias, entre 
elas a perda auditiva. A exposição a agrotóxicos e nicotina pode estimular a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS), que 
em excesso causam o EO. Uma forma de prevenir precocemente os danos causados pela exposição à substâncias tóxicas é por meio 
do biomonitoramento humano, realizado por meio de biomarcadores que podem ser usados para indicar os danos às macromoléculas 
(lipídios, proteínas e DNA) causados pelo EO. Ainda a avaliação da função coclear, pode ser realizada por meio das emissões 
otoacústicas evocadas (EOA), que é um método eficaz de detecção precoce de alterações auditivas. Objetivo: verificar a associação 
entre a amplitude das Emissões otoacústicas produto de distorção (EOAPD) e biomarcadores do EO em escolares moradores de 
região fumicultora. Material e método: Participaram do grupo estudo (GE) 21 escolares de sete a 14 anos, normo-ouvintes morados 
de região fumicultora e, do grupo controle (GC) 25 escolares de sete a 14 anos, normo-ouvintes que não residiam na zona rural. O 
sistema auditivo foi avaliado por meio das EOAPD e os biomarcadores do EO foram: Diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA), 
referente a taxa de radicais livres, e o teste de micronúcleos (MN). Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística. 
Resultados: Os dois grupos apresentaram EOAPD presentes em ambas as orelhas. Detectou-se diferença significativa, entre os 
grupos, na orelha direita (OD) na frequência de 4000 Hz e na orelha esquerda (OE) em 2000 Hz, sendo a média do GE menor que a 
do GC. Quanto a média das duas orelhas, o GE apresentou média inferior em todas as frequências, verificando-se diferença 
significativa em 2000 e 4000 Hz.  Na média geral das EOAPD por orelha, não foi observada diferença significativa. Na taxa de 
produção de radicais livres a média do GE mostrou-se significativamente mais elevada que a do GC. Quanto a freqüência de células 
alteradas no teste de MN a média do GE também apresentou-se significativamente mais elevada que a do GC. Na comparação entre 
a amplitude das EOAPD e os resultados dos biomarcadores do EO, não verificou-se correlações importantes. Conclusão: O GE 
apresentou nível de resposta das EOAPD menor em todas as freqüências e índices elevados dos biomarcadores do EO, porém não 
verificou-se associação entre as avaliações. Acredita-se que os resultados encontrados no GE podem estar associados à exposição 
destes sujeitos aos agrotóxicos e nicotina.  
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Introdução: O registro das emissões otoacústicas (EOA) é um método amplamente utilizado para o diagnóstico objetivo da perda 
auditiva, por meio da avaliação do funcionamento das células ciliadas externas (CCE). O exame é binário, as EOA evocadas por 
estímulo Transiente (EOAT) estão presentes apenas em sujeitos com audição normal ou perda leve em um nível de até 30 dBNA e as 
EOA  evocadas por Produto de Distorção (EOAPD) em sujeitos com perda de no máximo 45/55 dBNA. Pesquisas recentes 
demonstram que com o aumento da intensidade de estimulação das EOAPD, emissões residuais podem aparecer em casos de perda 
auditiva neurossensorial moderada ou severa. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi analisar as respostas das EOAPD em 
várias intensidades de estimulação em indivíduos com perda auditiva neurossensorial moderada e severa. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal e descritivo. Foram analisados exames de EOAPD de 9 sujeitos (15 orelhas) de 5 anos à 16 anos, 4 do sexo 
masculino e 5 do sexo feminino com perda auditiva neurossensorial moderada ou severa para as frequências de 2 e 4 kHz à 
audiometria tonal e imitanciometria com curva tipo A.Todos os sujeitos apresentaram respostas ausentes de EOAPD à 65\55 nas 
frequências analisadas. O equipamento utilizado foi ILO 292. As EOAPD foram coletadas em diferentes intensidades de estimulação 
(L1=L2): 70\70 (P1), 75\75 (P2) e 80\80 (P3) dBNPS. A razão entre F1 e F2 foi de 1,22. A diferença entre a resposta e o ruído de 
fundo foi> 3 dB. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFMG sob parecer nº 0032.0.203.000-09. Resultados: Foi observado aumento progressivo das respostas das EOAPD 
em função do aumento da amplitude de estimulação para as duas frequências analisadas Em P1 foram encontradas 21,42% de 
respostas presentes, em P2 42,85% e em P3 60%. As médias de amplitude em P1 foram de -12,7 (desvio padrão - DP = 7,0)  e -15,3 
(DP = 9,7) para 2 e 4 kHz, respectivamente. Em P2 a média de amplitude encontrada à 2KHz foi de -9,2, (DP= 6,4) e de -10,7 
(DP=14,2) para 4kHz. Já em P4 as médias foram de -3,3 (desvio padrão = 17,7) e 2,1 (DP=23,2) para 2 e 4 kHz, respectivamente. 
Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que as EOAPD são asseguradas pela integridade de um elemento não linear nas 
CCE capaz de produzir EOAPD residuais e que o aumento de intensidade de estimulação pode contribuir para o diagnóstico das 
perdas auditivas moderadas e severas. 
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Introdução: A avaliação eletrofisiológica é fundamental para o diagnóstico da perda auditiva antes dos seis meses de vida. O 
potencial evocado auditivo de tronco encefálico por freqüência específica (PEATE-FE) permite estabelecer a configuração da perda 
auditiva nesta faixa etária. Recentemente o potencial evocado auditivo de estado estável (PEAEE) tem sido utilizado neste 
diagnóstico precoce tendo como principais vantagens a objetividade na análise e o tempo de avaliação. Objetivo: Estudar os 
PEAEE e os PEATE-FE em lactentes com até seis meses de idade que apresentam perda auditiva sensorioneural, investigando o 
nível de concordância entre as duas avaliações. Metodologia: Estudo transversal, 16 lactentes de até seis meses de idade que 
realizaram o PEAEE, sendo previamente diagnosticados com perda auditiva sensorioneural através de emissões otoacústicas, 
medidas de imitância acústica e potencial evocado auditivo de tronco encefálico por clique e por freqüência específica. Teve como 
desfecho clínico a observação dos PEAEE e a análise e comparação destes potenciais com os achados do PEATE-FE. 
Resultados: Apresentaram relação interaural das respostas com p>0,05, bem como na comparação entre os gêneros, exceto na 
freqüência de 500Hz do PEATE-FE e em 2000Hz do PEAEE. Entre os métodos, em 500Hz o coeficiente de correlação de 
concordância foi de 0,49 com intervalo de confiança de 95% (0,23-0,69) e para 2000Hz foi de 0,62 com intervalo de confiança de 
95% (0,34-0,80). Conclusão: Este estudo não apresentou forte concordância entre as respostas dos PEAEE e dos PEATE-FE nos 
lactentes até 6 meses de vida com perda auditiva sensorioneural. 
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As respostas auditivas de estado estável (RAEE) são apontadas como uma ferramenta diagnóstica promissora, especialmente, 

quando os indivíduos não respondem aos testes comportamentais. Recentemente alguns trabalhos sugeriram que essas respostas 
poderiam ser utilizadas em protocolos passa-falha, otimizando o processo de detecção das perdas auditivas. Dessa maneira, o 
objetivo desse trabalho foi determinar as frequências mais adequadas para um protocolo passa-falha utilizando as RAEE em 
escolares de 9 a 11 anos normo-ouvintes. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em pesquisa da UFMG e todos os participantes e 
seus responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os procedimentos foram realizados em uma escola 

da rede particular de Belo Horizonte, em sala silenciosa, com ruído de fundo controlado segundo a recomendação do fabricante do 
fone. A casuística foi composta por 23 indivíduos de 9 a 11 anos, com audição dentro dos padrões de normalidade constatada pela 
audiometria tonal liminar e imitanciometria. As RAEE foram registradas utilizando o sistema “Audiostim”, desenvolvido pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Engenharia Biomédica – NEPEB/UFMG. Os eletrodos foram posicionados nas derivações Fpz (terra), Cz 
(ativo) e abaixo da linha do cabelo (referência). O estímulo foi apresentado através de fones de inserção, na intensidade de 
50 dB SPL e era composto pela fusão de 4 tons de amplitude modulada, com portadoras de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz e frequências 
modulantes de 77,15 Hz; 86,91 Hz; 98,63 Hz; 104,49 Hz – orelha direita - e 81,05 Hz; 94,73 Hz; 100,59 Hz; 106,45 Hz – orelha 
esquerda. A identificação das RAEE foi realizada por meio da técnica Magnitude Quadrática da Coerência com significância de 5%. 
Foram propostos três protocolos passa-falha: (1) presença em todas as frequências testadas (2) presença das frequências de 1000, 
2000 e 4000 Hz e (3) presença das frequências de 500 e 2000 Hz. Para cada protocolo foram calculadas as porcentagens de 
verdadeiros negativos (VN) e de falsos positivos (FP). O protocolo 1 apresentou 83 % de VN e 17 % de FP na orelha direita (OD) 

e 91 % de VN e 9% de FP na orelha esquerda (OE). O protocolo 2 apresentou 100 % de VN e 0 % de FP na OD e 96 % de VN e 4 % 
de FP na OE. Finalmente, o protocolo 3 apresentou 83% de VN e 17 % de FP na OD e 96 % de VN e 4 % de FP na OE. Os 
resultados sugerem que o protocolo passa falha de RAEE que avalie as frequências de 1000, 2000 e 4000 Hz na intensidade de 50 
dB SPL, apresenta o melhor desempenho na avaliação de escolares normo-ouvintes. Entretanto, outros trabalhos com indivíduos 
portadores de perda auditiva devem ser realizados para que a sensibilidade e a especificidade dos protocolos possam ser avaliadas.  
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO EM POLICIAIS OPERADORES DE TELEATENDIMENTO  

AUTOR(ES): HERALDO LORENA GUIDA  

CO-AUTOR(ES): CARLA LINHARES TAXINI 

INSTITUIÇÃO: PROGRAMA DE PG EM FONOAUDIOLOGIA,FFC / UNESP, MARÍLIA - SP, APOIO: FUNDUNESP.  

Introdução: O trabalho com teleatendimento apresenta algumas particularidades, dentre as quais a exposição ao ruído diretamente 
sobre o sistema auditivo devido o uso do fone de ouvido (headset). A Norma Regulamentadora 17 (NR-17) que trata da ergonomia no 
ambiente de trabalho, descreve que os níveis de ruído a que estão expostos os operadores de teleatendimento devem estar de 
acordo com o estabelecido na NBR 10152 (INMETRO), respeitando um nível de pressão sonora de até 65 dBA e a curva de avaliação 
de ruído (NC) de valor não superior a curva NC 60 descrita na Norma. Objetivo: avaliar a exposição ao ruído em policiais operadores 
de teleatendimento de um Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Metodologia: as medições foram realizadas no Centro 
de Operações da Polícia Militar (COPOM), setor de teleatendimento do 190, localizado em uma sala no interior do Batalhão. Para a 
medição dos níveis de pressão sonora foi utilizado um audiodosímetro modelo SV102, marca Svantek. O parâmetro utilizado para a 
análise foi a NBR 10152 a qual descreve os níveis de ruído para conforto acústico e a NR-15 para caracterizar a dose de ruído 
durante a jornada de trabalho. A coleta foi feita durante 12 períodos de trabalho de 8 horas, sendo quatro medições para cada turno 
de trabalho: manhã (6h00 às 14h00), tarde (14h00 às 22h00) e noite (22h00 às 6h00). O audiodosímetro foi fixado no cinto do agente 
de policia militar. Foram utilizados dois microfones simultaneamente: um externo que foi preso na gola do fardamento, situando-se a 
uma distância de 150 +/- 50 mm da orelha; e um microfone de inserção que foi inserido no meeato acústico externo do agente, 
técnica MIRE / ISO 11904-1. Foram analisados os níveis de ruído máximo e mínimo, Leq, a curva de avaliação do ruído (NC) e dose. 
A análise estatística foi realizada por meio do teste Anova, com o objetivo de avaliar se houve diferença nas medições realizadas 
entre os três turnos de trabalho (manhã, tarde e noite). Foi adotado nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados: os valores de 
Leq para os períodos da manhã, tarde e noite, foram respectivamente: 77,6; 75,7 e 75 dBA (ruído ambiente) e 76, 81 e 81,9 dBA 
(microfone de inserção / headset), portanto, acima dos 65 dBA aceitáveis para a finalidade do trabalho (salas de computadores). Em 
relação aos dados obtidos por meio da análise da banda de frequência, os níveis de pressão sonora compreendidos entre as faixas 
de 500 a 4000 Hz, superaram os limites de conforto da NBR 10152 em todos os períodos avaliados. Não houve diferença significativa 
entre as medições considerando os períodos (p-valor = 0,922). Em nenhum momento a dose ultrapassou o valor limite de 100%, 
entretanto, os valores máximos medidos atingiram níveis superiores a 115 dBA, indicando risco grave e iminente na ausência de 
proteção adequada. Conclusão: considerando o exposto, nossos achados indicam que medidas de controle devem ser adotadas, 
com vistas a reduzir a exposição ao ruído nos policiais operadores de teleatendimento. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO DIA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O 
RUÍDO NAS CIDADES DE JOINVILLE E FLORIANÓPOLIS - SC  

AUTOR(ES): SIMONE MARIOTTO ROGGIA , ALINE GOMES DE FRANÇA, STEPHAN PAUL  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - 
JOINVILLE  

Introdução: O Estado de Santa Catarina aderiu à campanha do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído promovendo 
ações educativas direcionadas à conscientização principalmente dos estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior, 
sobre os prejuízos que a exposição ao ruído presente no nosso cotidiano, proveniente de atividades de lazer, veículos de transportes, 
processos de trabalho entre outros, podem trazer ao longo do tempo para a nossa saúde. Objetivo: Apresentar as ações educativas 
desenvolvidas na campanha de 2010 e 2011 em Florianópolis e Joinville e avaliar a efetividade destas atividades. Método: Foram 
realizadas atividades direcionadas aos estudantes e ao público em geral. A avaliação foi realizada de acordo com os critérios de 
complexidade de organização, envolvimento, impactos positivos e negativos, reaproveitamento e adequação do material à população. 
Resultados: Foram desenvolvidas atividades como músicas, teatros, vídeos, jogos, palestras, distribuição de materiais educativos, 
orientações à população, caminhadas de conscientização, medições dos níveis de pressão sonora, minuto de silêncio, gincanas, 
oficinas de sensibilização e exposições sobre poluição sonora, sorteio de brindes, entrevistas na mídia, palestras sobre os efeitos do 
ruído na saúde e contação de história sobre o tema “ruído” no ônibus de uma biblioteca móvel. “Músicas, paródias, videoclipes e 
jogos” foram consideradas interessantes, chamaram a atenção do público, não envolveram muitas pessoas no seu desenvolvimento e 
tiveram custo relativamente baixo. O impacto gerado nos participantes foi alto a curto e médio prazo, mas gerou níveis de pressão 
sonora “elevados”.  “Oficinas, gincanas e mostras de ruído” foram atividades interessantes, mas necessitaram um número maior de 
pessoas envolvidas. Apresentaram custo e geração de quantidade de lixo médio e impacto positivo a curto prazo. “Palestra e 
contação de histórias” trouxeram bons resultados, pois o conteúdo apresentado foi acessível à população destinada. Quando 
ministradas por estudantes, solicitou um número maior de pessoas para sua elaboração e de um tempo maior para o planejamento, 
entretanto não geraram lixo ou níveis de pressão sonora elevados. “Distribuição de materiais educativos e Sorteio de brindes” 
trouxeram bons resultados, mas acarretaram dificuldade na obtenção de recursos financeiros. Os organizadores consideraram um 
ponto negativo, os materiais não poderem ser reaproveitados. Os folders não foram tão apreciados pelos estudantes do nível médio, 
mas os brindes foram muito atrativos. “Medição dos níveis de pressão sonora foi um meio adequado para chamar a atenção e 
fornecer informações para a população, contudo necessitou de um técnico e equipamento específico. O “minuto de silêncio” não 
gerou lixo ou custo, porém foi difícil de ser concretizado. “Caminhadas” tiveram um impacto positivo, mas exigiram um número maior 
de pessoas para planejar e participar. “Entrevistas na mídia e orientações” trouxeram bons resultados a curto prazo, mas exigiram o 
envolvimento da população.  Não geraram níveis de pressão sonora elevados, nem lixo. Conclusão: Mesmo com dificuldades no 
planejamento, na obtenção de recursos financeiros e na obtenção de apoio de diferentes instituições, todas as atividades realizadas 
em Florianópolis e Joinville foram muito bem sucedidas e contribuiram significativamente para a multiplicação de informações sobre o 
tema ruído e poluição sonora.   
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE CARTILHA SOBRE USO DE MEDIDORES DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA  

AUTOR(ES): TALITA POZZER  

CO-AUTOR(ES): JÉSSICA JULIANE LINS DE SOUZA, STEPHAN PAUL, ISABEL CRISTIANE KUNIYOSHI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM  

Introdução: Na edição do EIA de 2011 em Maceió, foi apresentada uma proposta de cartilha informativa, a qual tinha o objetivo de 
instruir os usuários de Medidores de Nível de Pressão Sonora (MNPS) quanto ao seu uso e manuseio adequados. Para avaliar a 
qualidade e a aceitação da cartilha “Você sabe usar um Medidor de Nível de Pressão Sonora” junto aos usuários, foi desenvolvido um 
questionário. O presente trabalho apresenta as etapas de elaboração deste questionário, bem como sua aplicação e os resultados da 
aplicação desta ferramenta avaliativa no processo de melhoria da cartilha. Objetivos: O questionário desenvolvido tem por objetivo 
principal auxiliar no desenvolvimento do material informativo outrora elaborado, de forma a adequá-lo às necessidades e ao gosto dos 
usuários. Metodologia: O processo de desenvolvimento do questionário foi realizado em várias etapas. Primeiramente foram 
definidos os objetivos do questionário seguido da elaboração das perguntas e a definição do público alvo. Depois, o questionário 
elaborado passou por avaliações e foi modificado até chegar à forma mais adequada para aplicação. Então, o questionário foi 
aplicado ao público alvo: agentes da Polícia Ambiental, fonoaudiólogos e alunos dos cursos de graduação em Engenharia Acústica e 
Fonoaudiologia. Por fim foram feitas análises relacionando diversos parâmetros, afim de melhor visualizar as mudanças necessárias 
para aperfeiçoar a cartilha. Resultados: Após passar por várias etapas de elaboração, obteve-se um questionário sucinto com itens 
que fornecem dados nominais e intervalares, assim como informações sobre as entidades e pessoas envolvidas, formas para contato 
e itens suficientes para avaliar todos os aspectos da cartilha, sendo todas com espaço para observações. O questionário foi então 
aplicado e dos 46 respondentes, 93,3% indicaram que as informações sobre o MNPS contidas na cartilha são interessantes ou muito 
interessantes, e necessárias ou muito necessárias para 100% deles. Da mesma forma, as informações adicionais mostram 
interessantes ou muito interessantes para 95,6% e necessárias ou muito necessárias para 93,3% dos participantes. As ilustrações da 
cartilha foram classificadas como boas ou ótimas por 86,7% dos participantes, e 71,1% responderam que a cartilha é de fácil ou muito 
fácil entendimento. Outro fator importante é o tempo médio de leitura e compreensão da cartilha, que para 77,8% dos participantes, 
não ultrapassa 10 min. De forma geral, a cartilha se mostrou adequada a seu propósito inicial, visto que 93,3% dos participantes 
consideram o material apropriado para ser utilizado ao lado do MNPS durante uma medição. Apesar de o objetivo de ser de um guia 
rápido e de fácil compreensão ter sido atingido, a pesquisa mostrou que 55,6% dos participantes acham que só a cartilha não é 
suficiente para fazer a medição, sendo necessário algum outro tipo de orientação. Conclusão: Através desta análise, foram obtidas 
informações importantes para o aprimoramento do material informativo. Além disso, tendo em vista que as informações dos 
questionários foram fornecidas pelos potenciais usuários da cartilha, o material informativo torna-se mais adequado aos seus 
objetivos e, assim, pronto para ser distribuído em nível nacional. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS RESTRIÇÕES LABORAIS AO RUÍDO DE TRABALHADORES DE UMA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA DE SÃO PAULO  

AUTOR(ES): IVONE FERREIRA NEVES LOBO , CLAYTON HENRIQUE ROCHA, ALESSANDRA GIANNELLA SAMELLI,  
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TÁSSIA TAMY HIRONO HOTTA, RENATA RODRIGUES MOREIRA  
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Introdução: Nos Estados Unidos, estima-se que 30 milhões de trabalhadores são expostos a ruído no trabalho e outros 9 milhões 
apresentam risco elevado para adquirir perda auditiva por outros agentes durante o trabalho. No Brasil, entre as formas de 
adoecimentos dos trabalhadores, as Perdas Auditivas Induzidas por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE) representam a 
segunda maior causa de abertura de Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT). Programas de Prevenção de Perdas Auditivas 
(PPPA) devem ser desenvolvidos dentro das empresas com o intuito de diminuir os casos de PAINPSE, e para que os programas 
tenham sucessos, é extremamente necessário conhecer as características do ambiente de trabalho e das funções desempenhadas 
pelos trabalhadores. Objetivo: Caracterizar os trabalhadores com restrições ao ruído de uma universidade pública de São Paulo. 
Método: Foi realizado o levantamento dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) dos funcionários que receberam restrição laboral 
ao ruído no ano de 2011 junto ao Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Resultados: Dos 477 ASOs 
de funcionários com restrições analisados, 57 (12%) receberam restrição ao ruído. Destes, 52 (91%) são do gênero masculino e 5 
(9%) feminino com média de idade de 50 anos. O número de trabalhadores com restrição ao ruído de acordo com sua função divide-
se da seguinte forma: 15 (26,3%) são auxiliares/técnicos de manutenção e obras; 5 (8,8%) agentes de segurança; 5 (8,8%) auxiliares 
de cozinha; 5 (8,8%) marceneiros; 4 (7%) motoristas; 4 (7%) pedreiros; 3 (5,3%) operador de máquina; 2 (3,5%) eletricistas; 2 (3,5%) 
secretários; 1 (1,8%) auxiliares de serviços gerais; 1 (1,8%) auxiliares gráficos; 1 (1,8%) carpinteiros; 1 (1,8%) recepcionistas; 1 
(1,8%)mecânico; 1 (1,8%) operador de telemonitoramento; 1 (1,8%) pintor; 1 (1,8%) revisor; 1 (1,8%) Técnico de Audiovisual; 1 
(1,8%) Técnico de Informática; 1 (1,8%) Técnico de Mecânica e 1 (1,8%) Técnico de Telecomunicação. Conclusão: Neste estudo, as 
restrições laborais ao ruído foram prevalentes no gênero masculino, uma vez que as funções exercidas por este gênero geralmente 
estão relacionadas à exposição ao ruído. Em relação à função, auxiliares/técnicos de manutenção e obras apresentaram maior 
número de trabalhadores com restrição devido ao nível mais elevado de ruído no ambiente de trabalho. Desta forma, realizar a 
caracterização dos trabalhadores com restrição ao ruído considerando as suas funções auxilia o desenvolvimento das ações do 
PPPA, priorizando as necessidades e características de cada grupo laboral. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL AUDIOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA COM 
QUEIXAS AUDIOLÓGICAS  

AUTOR(ES): IVONE FERREIRA NEVES LOBO , CLAYTON HENRIQUE ROCHA, RENATA RODRIGUES MOREIRA, ALESSANDRA 
GIANNELLA SAMELLI  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: A Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados (PAINPSE) é uma das doenças ocupacionais mais 
prevalentes nos ambientes de trabalho. Prejudica a comunicação dos indivíduos, causando prejuízos clínicos, laborais e sociais. O 
nexo entre o agente causador e a doença é conhecido, já tendo sido extremamente estudado. Entretanto, outras queixas auditivas 
como, por exemplo, tontura, também podem levar a incômodos e prejuízos laborais, e devem ser consideradas. Assim, ações de 
prevenção de alterações auditivas para os trabalhadores devem ser implementadas. Objetivo: Caracterizar o perfil audiológico de 
funcionários de uma universidade pública com queixas audiológicas. Método: Foi realizado levantamento de prontuários dos 
funcionários atendidos no Serviço de Audiologia de um hospital universitário da cidade de São Paulo, no período entre os anos de 
2010 e 2012. Resultados: Foram analisados 428 prontuários, sendo que 196 (46%) eram de trabalhadores do gênero masculino, e 
232 (54%) do gênero feminino, com média de idade de 47 anos. Em relação às funções exercidas, 52 (12%) eram auxiliares/técnicos 
administrativos; 39 (9,1%) docentes; 28 (7%) auxiliares/técnicos de laboratório; 26 (6,1%) auxiliares de serviços gerais; 19 (4,4%) 
secretários; 13 (3%) vigias; 12 (2,8%) técnicos acadêmicos e 10 (2,3%) motoristas. Em relação às queixas, o mesmo trabalhador 
apresentou mais de uma queixa na maioria dos casos: 238 (41%) referiram hipoacusia, 157 (27,1%) zumbido e 148 (25,5%) tontura. 
Os resultados dos exames mostraram que 72% dos funcionários atendidos apresentaram algum tipo de alteração, e 28% 
apresentaram exames normais. Conclusão: A alta prevalência de queixas auditivas provenientes de funcionários que desempenham 
funções relacionadas a áreas administrativas e de docência revelaram que os distúrbios audiológicos podem não acometer apenas os 
trabalhadores expostos a ruído intenso, sendo necessária, assim  a caracterização e análise de todas as queixas auditivas para 
propor ações preventivas de alterações auditivas para todas as funções. 
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TÍTULO: EXPOSIÇÃO À RUÍDO E PRODUTOS QUÍMICOS: PERFIL DE TRABALHADORES  

AUTOR(ES): RAFAELA ROZA PINTO , ANDRÉA CARDOSO BICHOFFE, ANA MARIA PIMENTA DA FONSÊCA 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO  

A perda auditiva decorre de lesão das células sensoriais do órgão Espiral (Corti) que está localizado na orelha interna, é em geral 
bilateral e tem evolução insidiosa, com perdas progressivas e irreversíveis, diretamente relacionadas com o tempo de exposição, com 
os níveis de pressão sonora, e com a suscetibilidade individual (Katz). O individuo portador desta lesão muitas vezes não percebe de 
imediato quando sua comunicação é prejudicada. Contudo, o seu portador adquire uma série de incapacidades auditivas ou distúrbio 
auditivo como perda ou anormalidade de estrutura ou função. As alterações podem interferir em sua vida profissional e social. Essas 
incapacidades auditivas podem também prejudicar o trabalhador em relação a sua segurança e ascensão profissional. O objetivo 
desta pesquisa foi configurar o perfil de funcionários que estão expostos ao ruído e a produto químico como hipoclorito e relacionar 
suas principais queixas. A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) tem sido apontada, dentre as doenças de mais elevada 
ocorrência com perdas auditivas do tipo sensorioneural. O hipoclorito de sódio pode trazer efeitos nocivos à saúde. Se inalado, pode 
causar irritações no aparelho respiratório, provocando tosse, irritação intensa do nariz e garganta. Pesquisa foi realizada com 12 
funcionários sendo sete do sexo masculino e cinco do feminino, entre 26 e 47 anos de uma empresa que compõe a produção do 
produto químico para limpeza (água sanitária e alvejante) na cidade de Salvador-BA, em diferentes setores da fábrica como ênfase, 
moagem de plástico e sopro que possuem faixa de ruído com variação entre 90,3 dBNA e 94,2 dBNA, sendo  o tempo de exposição 
de até oito horas diárias. Os participantes responderam um questionário de 23 perguntas objetivas sobre seu local de trabalho e quais 
os sintomas positivos e negativos. Esse estudo identificou que 100% utilizavam EPI (Equipamento de Proteção Individual), e destes 
16,7% usavam o protetor tipo concha, 41,7% usavam do tipo plug e 41,7% utilizava os dois tipos de protetores. Com relação à 
realização dos exames periódicos foi observado que 100% realizam exames auditivos periodicamente. Já 33,3% relatavam que se 
expõem a som alto após sua jornada de trabalho. Em 8,33% foi relatado não escutar bem em ambiente silencioso. Com relação aos 
sintomas não auditivos 75% não referem sentir qualquer tipo de zumbido; 58,3% não percebem mudança de humor com frequência 
58,3% realizam atividade física. Com relação direta a exposição ao produto químico hipoclorito e alvejante, em que 66,7% trabalham 
neste ambiente de exposição, 41,7% trabalham menos de 8 horas por dia e 58,3% sentem dificuldade respiratória e 33,3% sentem 
ardência nos olhos quando estão expostos. Concluímos que os fatores que desencadeiam a perda auditiva induzida por ruído são os 
índices elevados de ruído no ambiente de trabalho, a não utilização adequada dos equipamentos de proteção individual e a exposição 
ao produto químico, que quando expostos de forma inadequada podem causar danos à saúde do trabalhador, desde a perda auditiva 
como também as dificuldades respiratórias e ardência nos olhos. 

 

 

http://www.infoescola.com/biologia/sistema-respiratorio/


 
ÁREA TEMÁTICA: I) TELESSAÚDE  

P-139  
 

 

TÍTULO: RETROSPECTIVA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA FUNDAMENTADAS NA ESTRUTURA DO 
PROJETO JOVEM DOUTOR: DE 2008 A 2011  
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INTRODUÇÃO: O Projeto Jovem Doutor é uma atividade que utiliza recursos de Telessaúde, Teleducação Interativa e do projeto 

Homem Virtual, com o propósito de incentivar os estudantes do ensino médio e fundamental e do ensino superior a realizarem 

trabalhos cooperados que promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida das comunidades pela tutoria acadêmico-universitária. 

Dessa forma, o formato desse projeto, possibilita a criação de uma rede de aprendizagem colaborativa como modelo de educação em 

saúde auditiva. OBJETIVO: Descrever as ações realizadas com base no Projeto Jovem Doutor pela Faculdade de Odontologia de 

Bauru (FOB/USP), promovendo a saúde auditiva na população de Bauru e região. MÉTODOS: As ações baseadas na metodologia do 

Projeto Jovem Doutor foram desenvolvidas por meio de uma parceria entre o Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru - USP (FOB/USP), a Disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina - 

USP (DTM/FMUSP), o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio Faciais e escola de Bauru e Arealva (São Paulo). A proposta de 

capacitação utilizada no programa foi a Teleducação Interativa com a elaboração de um programa educacional em Saúde Auditiva, 

composto por aulas presenciais, participação on line no cybertutor (tutor eletrônico), avaliação das competências, elaboração de 

estratégias para a multiplicação do conhecimento, atividades junto aos alunos da escola e comunidade. Para a finalização da 

capacitação dos alunos, estes promoveram ações para a multiplicação do conhecimento. Nesta atividade os participantes tiveram que 

transmitir os conhecimentos adquiridos para o restante da comunidade acadêmica, familiares, bem como para a comunidade que 

visitaram a escola no dia da Feira Cultural. RESULTADOS: Nos anos de 2008 a 2011 foram desenvolvidas versões do Projeto Jovem 

Doutor com a temática da Saúde Auditiva em diversas escolas de Bauru e região. Para a elaboração dessas ações, participaram 12 

pesquisadores colaboradores, três aluno de pós-graduação, cinco alunos de graduação e um professor Coordenador Geral do Projeto 

Jovem Doutor Campus USP/ Bauru. A atuação aconteceu em quatro escolas diferentes, sendo uma particular e três públicas, atuando 

no ensino fundamental e médio. Foram capacitados 47 alunos no total, com dinâmicas interativas, desenvolvimento de estratégias 

para o aprendizado das habilidades auditivas e a prevenção dos possíveis distúrbios de audição causados pelos equipamentos 

eletrônicos. Ainda quanto a temática, foram enfatizados os aspectos da prevenção, diagnóstico, reabilitação, mas principalmente, a 

orientação da população quanto aos aspectos do bullying e da inclusão social do deficiente na escola e na sociedade. Ao final do 

programa de capacitação, os 47 alunos, intitulados de Jovens Doutores, multiplicaram o conhecimento sobre saúde auditiva aos 

outros alunos das escolas, totalizando 1750 alunos, além de 1050 pessoas da comunidade. CONCLUSÃO: Dessa forma, as ações 

sustentáveis promovidas em Bauru e região nos moldes do Projeto Jovem Doutor propiciaram a multiplicação do conhecimento a 

respeito da saúde auditiva. Salienta-se que os resultados desse projeto refletem no comportamento dos jovens doutores, demais 

alunos da escola e da comunidade, auxiliando no combate da estigmatização quanto à deficiência auditiva. 
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TÍTULO: RUÍDO PRODUZIDO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E OS MALEFÍCIOS CAUSADOS A SAÚDE E 
QUALIDADE DE VIDA PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS.  

AUTOR(ES): ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS , GRAZIELLA SIMEÃO MUNHOZ, MARINA PANELLI, ANDRÉA CINTRA LOPES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

Introdução: O desconhecimento dos cirurgiões dentistas (CD) sobre os efeitos auditivos e não auditivos causados ao corpo humano 
e ao sistema auditivo assim como medidas preventivas vêm sendo necessário sua abordagem. Por meio do web site desenvolvido no 
presente estudo vem a proporcionar à promoção a saúde auditiva, assim como o esclarecimento de duvidas. Tendo como abordagem 
os conceitos de PAIR e seus efeitos, medidas preventivas, uso de EPI, medições adequadas do ruído presente no consultório 
odontológico, quando realizar os exames periódicos auditivos, e por fim se a deficiência auditiva tem ou não tem cura. Objetivo: 
elaborar um material educativo sobre prevenção de perdas auditivas de origem ocupacional para alunos do curso de graduação em 
Odontologia, tendo como objetivo específico avaliar a efetividade do material e qualidade do material desenvolvido. Metodologia: O 
desenvolvimento do material seguirá as fases de desenvolvimento de “design instrucional contextualizado” sugerido por Filatro e 
Piconez (2004). Será elaborado um questionário para avaliar o material, sendo aplicado em 10 Cirurgiões-Dentistas já formados a 
mais de 5 anos, assim como em 20 estudantes da FOB/ USP do curso de Odontologia e Fonoaudiologia que visitarem o site, sendo 
todos matriculados no último ano do curso, 10 alunos da odontologia e 10 alunos da Fonoaudiologia. Resultados: Foram 
desenvolvidos os temas abordados no material educativo a fim de orientar, educar e esclarecer dúvidas aos cirurgiões dentistas (CD), 
assim promovendo a saúde auditiva. Neste material foi abordado sobre o conceito de ruído e seus efeitos auditivos causados ao 
corpo humano sendo estes auditivos e não auditivos. Seus efeitos ainda podendo causar alguns distúrbios como: distúrbio da 
comunicação, distúrbio do sono, distúrbios vestibulares, distúrbios comportamentais, distúrbios digestivos, distúrbios neurológicos, 
distúrbios cardiovasculares, distúrbios hormonais e distúrbios circulatórios.  Ocorrem outras alterações como nos reflexos 
respiratórios, rendimento no trabalho e concentração e habilidade.  A temática PAIR e seus conceitos estarão presentes no mesmo, 
medidas preventivas a serem aplicadas nos consultório odontológico, assim como o uso de EPI e EPC. O uso dos EPI’s foi tratado da 
seguinte maneira: conceito, benefícios, uso de tempo diário, modelos e especificações. Conclusão: Foi de grande importância à 
elaboração deste projeto a fim de conscientizá-los e informá-los sobre a saúde auditiva e os efeitos do ruído para o corpo humano, 
uma vez que fora de fácil observação a falta de conhecimento sobre o assunto, a deficiência sobre os devidos cuidados preventivos a 
perda por PAIR e por fim a manifestação dos mesmos dizendo que há a falta de um instrumento de fácil acesso para que eles tenham 
tais informações, onde seria melhor se fosse passada por um Fonoaudiólogo. Por fim o desenvolvimento do website além de 
proporcionar a saúde auditiva é de grande relevância um material de acesso rápido e de ensino a longa distância e troca de 
experiências e conhecimentos por meio do campo tire suas dúvidas. 
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TÍTULO: EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES NA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL: ALERTA PARA 
ALTERAÇÃO AUDITIVA PRECOCE  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA,  

CO-AUTOR(ES): GEORGEA ESPÍNDOLA RIBEIRO, JAIR CORTEZ MONTOVANI,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: A identificação precoce da deficiência auditiva é fator fundamental para o processo de reabilitação auditiva. Atualmente 
ela é realizada principalmente pelo exame de emissões otoacústicas transientes (EOT) por ser rápido, de fácil execução e indolor. O 
número de crianças que realizam este tipo de avaliação logo nos primeiros dias de vida vem aumentando consideravelmente nos 
últimos anos, aspecto reforçado pelos resultados de trabalhos que demonstram sua importância na identificação precoce da surdez. 
Objetivo: Verificar o índice de alteração no exame de emissões otoacústicas transientes em recém-nascidos que realizaram triagem 
auditiva neonatal universal em um hospital escola. Metodologia: Todos os neonatos foram encaminhados para avaliação auditiva por 
meio das EOT, no caso de alteração no primeiro exame, independente se uni ou bilateral, o RN realizou reteste de ambas as orelhas 
no prazo de no máximo 30 dias. Resultados: Foram avaliados 1514 recém-nascidos (RN), po meio das EOT, no período de janeiro a 
dezembro de 2012, 50,2% eram do sexo masculino (n=760) e 49,8% do feminino (n=754). Com relação à idade gestacional, 82% 
(n=1239) nasceram a termo, 15% (n=232) nasceram com idade gestacional entre 36 e 31 semanas e 3% (n=43) nasceram com 
prematuridade extrema, com idade gestacional menor que 31 semanas. O indicador de risco para deficiência auditiva esteve presente 
em 15% dos neonatos, acorrendo em 100% dos prematuros extremos. Com relação às EOT 74% (n=1125) tiveram presença de 
resposta bilateral, enquanto que 14% (n=213) tiveram ausência unilateral e 12% (n=176) ausência bilateral. Foram encaminhados 
para reteste 388 neonatos, nesta ocasião observamos que 78% (n=204) tiveram presença bilateral, 13% (n=34) ausência bilateral e 
9% unilateral. Não compareceram para reteste 127 neonatos. Conclusão: Tanto a primeira como a segunda avaliação mostrou 
número de falhas semelhantes, 26% na primeira e 22% na segunda. O exame de EOT mostrou alterações transitórias e indicou 
possíveis alterações permanentes que necessitam de avaliações complementares, mas sua aplicação é valiosa na população 
estudada, tanto na diminuição de indicação de PEATEs como no auxílio da execução deste, diminuindo o tempo de exame.  
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TÍTULO: ESPECTRO-ÓCULO-AURÍCULO-VERTEBRAL: RELATO DE ALTERAÇÕES AUDITIVAS EM 5 CRIANÇAS  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER , THAYSE BIENERT GOETZE, RAFAEL FABIANO MACHADO ROSA, PAULO GAZZOLA ZEN 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: O espectro óculo-aurículo-vertebral (EOAV) (Síndrome de Goldenhar) é uma anomalia congênita rara, caracterizada por 
alterações oculares, auriculares e vertebrais, frequentemente associadas a outras malformações congênitas viscerais ou faciais. É 
uma doença genética que apresenta uma ampla variabilidade fenotípica e alterações audiológicas. Acredita-se que o EOAV faça 
parte de um quadro clínico mais complexo de anomalias de primeiro e segundo arcos branquiais e é caracterizada pela presença 
adicional de dermóide epibulbares. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi descrever características audiológicas que podem ser 
observadas nos pacientes portadores desse espectro. Metodologia: Nesta investigação foram incluídos pacientes atendidos pelo 
Serviço de Genética Clínica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre /Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre que apresentaram suspeita clínica inicial do diagnóstico de EOAV e que aceitaram participar do estudo, dessa forma 
realizaram todos os exames na Clínica de Audiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul configurando um estudo 
multicêntrico. O trabalho foi aprovado pelo CEP das instituições envolvidas. Resultados: A amostra final foi composta de 5 crianças 
com idade mínima de 2a9m e máxima de 12a6m, 4 crianças do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Quatro crianças referiram 
queixa na OD, dentre as queixas as mais relevantes e consideradas envolviam o quanto escutavam desta orelha e algum tipo de 
desconforto como zumbido e som abafado. Dentre os achados da entrevista 4 tiveram relato de intercorrências no período 
gestacional, 3 nasceram à termo, e todos foram hospitalizados após o nascimento, na entrevista todos pais relatam que a criança 
ouve bem e uma criança apresentou histórico de otite crônica. Em relação às alterações auriculares, 5 tiveram presença de apêndices 
pré-auriculares, 5 possuíam microtia, 3 apresentaram implantação baixa de pavilhão auditivo, 4 possuem fístulas pré-auriculares, 3 
crianças apresentaram atresia de conduto auditivo. Em relação aos exames auditivos, foram realizados exames como: Audiometria 
tonal e vocal, Imitanciometria, Emissões Otoacústicas (EOA) e Potencial Evocado Auditivo de Troco Encefálico (PEATE), conforme a 
necessidade e a disponibilidade da criança. Quatro crianças apresentaram perda auditiva condutiva (2 perda auditiva condutiva leve e 
2 perda auditiva condutiva moderada), 1 apresentou perda auditiva sensorioneural moderada. Na pesquisa das emissões otoacústicas 
apresentaram ausência e no exame de PEATE limiares auditivos alterados. Conclusão: Observamos perda auditiva em todas as 
crianças avaliadas. Acreditamos que é de suma importância a investigação auditiva desse grupo de pacientes para um melhor 
delineamento e tratamento dessas crianças, visto que apresentando dificuldades auditivas e ocorrendo um diagnóstico auditivo 
desfavorável o quanto antes as dificuldades de desenvolvimento e escolares podem ser evitadas.  
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE A PRESENÇA DE PERDA AUDITIVA E LIMIARES AUDITIVOS EM ALTAS FREQUÊNCIAS EM 
PROFESSORES DE DANÇA  

AUTOR(ES): NATÁLIA SCHARDOSIM COPETTI , CRISTIANE NEHRING,  

CO-AUTOR(ES): MAGDA ALINE BAUER, LAURA BONFADA, ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Os níveis elevados de pressão sonora podem produzir perdas auditivas (PA) inicialmente em frequências altas. O objetivo deste 
trabalho foi verificar a presença de perda auditiva, analisar os limiares auditivos nas frequências de 250 Hz a 16000 Hz e verificar a 
influência das variáveis sexo e idade. Inicialmente foi aplicado um questionário, elaborado especialmente para este estudo. A seguir 
realizou-se avaliação auditiva convencional e em altas frequências em professores de dança (GP) e em indivíduos pertencentes ao 
grupo controle (GC). Os participantes foram pareados por sexo e idade. Os indivíduos do GC não apresentavam histórico de 
exposição a níveis elevados de pressão sonora. Foram avaliados 64 indivíduos, sendo 32 no GP e 32 no GC. A média de idade dos 
sujeitos do GP foi de 32,03 ± 10,95 anos e do GC foi de 31,88 ± 10,66 anos. Não houve diferença significativa entre as idades dos 
sujeitos do GP e GC (p=0,909).  A análise demonstrou que houve perda auditiva limitada às frequências altas em quatro OD (12,5%) 
e cinco OE (15,6%) do GP e em uma OD (3,1%) e duas OE (6,3%) do GC. Analisando-se o resultado da audiometria tonal liminar, 
não houve diferença significativa entre os dois grupos, por orelha (p=0,1e p=0,2). A análise dos resultados por frequência evidenciou 
que os indivíduos do GC apresentaram limiares maiores do que o GP na frequência de 250 Hz (p=0,02). Foi observada influência da 
variável sexo no GC, pois os homens apresentaram limiares maiores do que as mulheres na frequência de 9000 Hz (p=0,01). A idade 
foi um fator que provocou aumento nos limiares auditivos em ambos os grupos. Concluiu-se que houve baixa prevalência de PA, não 
havendo diferença entre os professores e o grupo controle. Não houve diferença entre os limiares auditivos em altas frequências entre 
os grupos. O sexo influenciou parcialmente os resultados. O aumento da idade provocou um aumento nos limiares auditivos. 
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TÍTULO: FREQUÊNCIA DOS INDICADORES PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM 3 ANOS DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL.  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA,  

CO-AUTOR(ES): GEORGEA ESPÍNDOLA RIBEIRO, JAIR CORTEZ MONTOVANI,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: O Joint Committee on Infant Hearing aponta como indicadores de risco para deficiência auditiva: peso ao nascimento 
menor que 1500g, hiperbilirrubinemia com níveis para exsanguíneo transfusão, meningite bacteriana, rubéola congênita, 
citomegalovírurs, herpes, toxoplasmose, sífilis, Apgar menor que 4 no primeiro minuto e/ou menor que 6 no quinto minuto, história 
familiar de disacusia neurossensorial na infância, permanência em UTI maior de 48 horas, uso de ventilação mecânica por mais de 
cinco dias, entre outros. A ocorrência desses indicadores no período neonatal podem levar a surdez, porém muitos indicadores de 
risco ocorrem com frequência, enquanto que outros nem ocorrem mais nos dias atuais. Objetivo: Verificar a frequência dos 
indicadores de risco para deficiência auditiva no período de três anos. Metodologia: Fizeram parte deste estudo neonatos nascidos 
em um hospital universitário que realizaram triagem auditiva neonatal universal. Resultados: Foram avaliados 4725 neonatos nascidos 
de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. O indicador de risco para deficiência auditiva esteve presente em 14% (n=682) dos neonatos 
e destes observamos a incidência de 45% de permanência prolongada em UTI, 39% tiveram Apgar baixo, 26% necessitaram de 
ventilação mecânica, 23% nasceram com peso menor de 1500g, 17% fizeram uso de medicação ototóxica, 6% tiveram sífilis, 5% 
tiveram hemorragia peri-intraventricular, eram filhos de mães usuárias de drogas, 4% toxoplasmose, malformações congênitas, 
meningite, 3% com história familiar de dificiência auditiva, síndrome genética, 2% tiveram hiperbilirrubinemia, 1% de união com 
consanguinidade, 0,4% tiveram citomegalovírus e 0,1% herpes. Durante os três anos, os indicadores de risco que mais diminuíram 
sua frequência foram a hemorragia peri-intraventricular e hiperbilirrubinemia e os que mais aumentaram sua frequência foram a sífilis 
e mães usuárias de drogas. Conclusão: A maioria dos indicadores de risco para deficiência auditiva apresentaram distribuição 
semelhante nos três anos de estudo, enquanto que hemorragia peri-intraventricular e hiperbilirrubinemia diminuíram sua ocorrência, 
sífilis e mães que usaram drogas durante a gestação aumentaram ao longo desse período, mostrando a necessidade de orientação 
no pré-natal.     
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TÍTULO: HIPÓXIA NEONATAL COMO PREDITOR DE FALHA NA TANU  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA 

CO-AUTOR(ES): PRISCILA SUMAN LOPEZ, JAIR CORTEZ MONTOVANI  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: O JCIH aponta diversos indicadores de risco específicos que são intimamente associados à deficiência auditiva e vários 
estudos têm reavaliado a validade desses indicadores de risco ao longo dos anos. Mudanças nos tipos de intervenções terapêuticas e 
as características de uma população, hoje, admitida em UTI, resultam em limitações no uso desses indicadores de risco antigos para 
prever a deficiência auditiva nos dias atuais. Além disso, é muito difícil verificar se apenas um indicador de risco leva a alterações 
auditivas, pois muitos neonatos apresentam associação desses indicadores. A hipóxia neonatal é um indicador de risco para 
deficiência auditiva e esta condição é verificada pelo índice de Apgar ao nascimento. Objetivo: Verificar se o indicador de risco, 
hipóxia neonatal, é um preditor de falha na triagem auditiva neonatal universal (TANU). Metodologia: Fizeram parte deste estudo 
recém-nascidos atendidos pelo SUS no perído de janeiro de 2007 a dezembro de 2011. As variáveis foram classificadas em: a) 
Exposição (ter Apgar < 4 no primeiro minuto e/ou < 6 no quinto minuto); b) Variáveis de estratificação (idade gestacional ao 
nascimento e presença de algum indicador de risco segundo o JCIH 2007) e c) Desfecho (ter ausência de emissões otoacústicas 
evocadas transientes em pelo menos uma orelha). O exame de emissões otoacústicas transientes (EOAT) foi feito com o 
equipamento ILO 288/Otodynamics, acoplado a um notebook da marca Toshiba. O modo utilizado foi o Quickscreener, com estímulo 
clique de banda larga com intensidade entre 79-84 dB, pico equivalente, protocolo não linear. Para o registro foi inserida uma sonda 
na orelha do RN, em sono natural, e captada a resposta. Foi considerada ausência quando a amplitude de resposta foi menor a 6dB 
acima do ruído, em qualquer uma das três últimas bandas de frequência (2kHz, 3kHz e 4kHz). A relação entre Apgar e falha na TANU 
foi analisada por regressão logística simples, que forneceu a estimativa da razão de chances de ausência na triagem auditiva entre 
nascidos vivos com baixo e alto índice de Apgar. Resultados: Foram avaliados 6301 neonatos, de ambos os sexos, 15,82% 
apresentaram algum indicador de risco para deficiência auditiva e o índice de Apgar baixo ocorreu em 6,57% (n=414) dos neonatos. 
Tiveram ausência de EOAT em pelo menos uma orelha 6,59% (n=415). A investigação das variáveis de confundimento mostrou que a 
chance de falhar na TANU aumenta em neonatos com prematuridade, extremo baixo peso ao nascimento, meningite, hemorragia 
peri-intraventricular, permanência prolongada em UTI, uso de ventilação mecânica e ototóxico. Portanto a relação entre Apgar baixo e 
falha na TANU foi estimada corrigindo o efeito dessas variáveis e constatamos que a chance de falha em neonatos com Apgar baixo é 
58% maior do que em neonatos com Apgar normal, OR=1,58; IC95%=(1,07-2,33). Conclusão: A presença do indicador de risco para 
deficiência auditiva aumenta as chances de falha no exame de EOAT, realizado na TANU, e a ocorrência da hipóxia neonatal, 
isoladamente, mostrou-se preditor de falha na triagem auditiva neonatal. 
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TÍTULO: IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO AUDIOLÓGICO NA ESCLEROSE SISTÊMICA: RELATO DE CASO.  

AUTOR(ES): WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA , BALDRIGHI, SÍLVIA ELAINE ZUIM DE MORAES, TAGUCHI, CARLOS 
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CAETANO, OLIVEIRA, WESLEY NASCIMENTO DE,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

 INTRODUÇÃO: Esclerose Sistêmica (ES) é uma doença reumática autoimune, do tecido conjuntivo, pouco frequente, de etiologia 
desconhecida e com evolução variável. Atinge órgãos nobres e os tecidos periorais, causando limitação na abertura da boca 
hipertonia dos órgãos fonoarticulatórios, face com aparência de máscara, dificuldade na mastigação, desordem na deglutição, 
manifestada por tosse, tensão laríngea, como também danos na orelha têm sido ocasionalmente relatados como complicação no 
curso de várias doenças reumatológicas. Estudos recentes evidenciam queixa auditiva, plenitude auricular, zumbido e vertigem. 
OBJETIVO: Descrever o acompanhamento audiológico de uma paciente portadora de Esclerose Sistêmica. MÉTODO: Trata-se de 
um estudo exploratório clínico descritivo e transversal, de uma paciente de 43 anos, atendida no ambulatório de Motricidade Orofacial 
e Setor de Audiologia, encaminhada pelo Setor de Reumatologia do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe. 
Para a avaliação auditiva foi utilizado o audiômetro AD229 da marca Interacoustics e para a análise das medidas de Imitância 
acústica o analisador AT235, e os exames foram realizados no período de maio de 2010 a setembro de 2012 constituindo três 
exames. RESULTADOS: A primeira avaliação, de 05/05/2010, os limiares audiométricos estiveram dentro do padrão de normalidade 
com média tritonal na OD e OE de 5 dB, na segunda avaliação, 07/10/2011,não foi observada alteração da média tritonal, porém foi 
observado o rebaixamento nas frequências de 6 e 8 KHZ, característica que persistiu com piora principalmente na OE no terceiro 
exame de 04/09/2012. As medidas de Imitância acústica apontaram padrão timpanométrico A, volumes de complacência dentro do 
padrão de normalidade, bem como presença ipsi e contra bilateral do reflexo acústico. Dessa maneira, o padrão de curva horizontal 
cedeu espaço para acurva com rebaixamento nas altas frequências apontando que a região da base da cóclea foi afetada. 
CONCLUSÃO: O acompanhamento audiológico mostrou o rebaixamento expressivo de limiares tonais em 6 e 8  KHz apontando a 
necessidade da inserção deste exame no protocolo de avaliação sequencial de portadores de ES para que medidas preventivas e 
profiláticas possam ser adotadas para oferecer melhor qualidade de vida ao portador de Esclerose Sistêmica. 
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TÍTULO: INTERPRETAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE TIMPANOMETRIA COM SONDA DE 1000 HZ EM RECÉM 
NASCIDOS  

AUTOR(ES): CARMEN BARREIRA NIELSEN , KARLA PEREIRA BATISTA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - NÚCLEO DA AUDIÇÃO  

Introdução: A Timpanometria é um método eletroacústico de diagnóstico audiológico que avalia a integridade da orelha média. Em 
lactentes tem sido comprovada uma maior eficácia e sensibilidade da sonda de 1000Hz para a identificação precoce de alterações, 
entretanto há ainda discussão sobre qual o melhor método de classificação que corresponda às características timpanométricas 
encontradas nesta população. Objetivo: Este estudo tem como objetivo descrever e analisar interpretações da literatura sobre as 
características e medidas obtidas na timpanometria de neonatos ouvintes com até um mês de vida. Métodologia: Análise descritiva 
das timpanometrias obtidas na frequência de 1000Hz, através do equipamento da Interacoustic modelo AT235h automático, de uma 
amostra de 56 orelhas, de 29 recém-nascidos na Maternidade do Hospital Universitário Antônio Cassiano de Moraes, sendo 19 do 
sexo masculino e 10 do sexo feminino, tendo como critérios de inclusão a ausência de indicadores de riscos para deficiência auditiva 
e a presença emissões otoacústicas evocadas transientes. Os dados coletados foram classificados de acordo com três parâmetros de 
normatização encontrados na literatura: Método A (ASHA, 1999) pico único de admitância com pressão entre –150 e 100 daPa e 
volume de 0,2 a 1,8 ml; Método B (JERGER, 1970) pico único de admitância com pressão entre –150 e 100 daPa e volume de 0,3 a 
1,4ml; Método C (SUTTON, 2002): timpanograma normal - Pico Compensado de Admitância Acústica Estática (Ymt)  superior a 0 
(zero) e Pressão de Pico Timpanométrico (PPT) superior a  -200 daPa, e anormal, se Ymt   0 ou PPT < -200 daPa. Resultados: De 
acordo com o método A, 13 orelhas (23,1%), apresentaram alterações, e 6 delas apresentaram valores da pressão do pico 
deslocados para as pressões positivas acima do limite padrão. Seguido o método B, 8 (14,28%) das 13 orelhas alteradas 
permaneceram com suas classificações anteriores enquanto as demais foram tidas como normais. Submetendo-se os valores 
timpanométricos segundo os critérios do Método C, 100% da amostra foi considerada normal. Conclusão: Conclui-se que diferentes 
padrões de classificação timpanométricas podem levar a diferentes diagnósticos e que por esse motivo há a necessidade de se 
desenvolver um protocolo que atenda a esta faixa etária da população pediátrica. 
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TÍTULO: PARÂMETROS AUDIOLÓGICOS E PSICOLOGÓGICOS: MODIFICAÇÕES DEVIDO FLUTUAÇÃO HORMONAL  

AUTOR(ES): MAISA DO NASCIMENTO MORAIS  

CO-AUTOR(ES): DEBORAH ZULEIDE DE FARIAS MELO, AMANDA LOUIZE FÉLIZ MENDES, PAULO ARTHUR DO NASCIMENTO 
NUNES, DAYSE DA SILVA SOUZA, CAROLINE GONÇALVEZ SILVA, MARINE RAQUEL DINIZ DA ROSA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

INTRODUÇÃO: Durante todo o ciclo menstrual, há uma variação de hormônios, tais como: estrogênio e progesterona. Este se 
apresenta mais elevado na fase lútea, enquanto aquele na fase folicular. A ocorrência dessa flutuação hormonal, que é normal 
durante o ciclo menstrual, pode causar estresse, mudança de humor e comportamento, ansiedade, alteração do bem estar e 
alterações da função auditiva. O ciclo menstrual exerce função fundamental para a reprodução e fecundação humana, tornando-se 
essencial o investimento em estudos nessa área, visando a melhora da qualidade de vida de mulheres que apresentam alterações 
fisiológicas, comportamentais e/ou psicológicas, durante o ciclo menstrual, e as impede de desempenhar normalmente suas 
atividades de vida diária. Estudos têm mostrado que a perda auditiva em mulheres, diferentemente dos homens, tem ocorrido um 
pouco tarde, juntamente com a menopausa (período que há redução do estrogênio). Além disso, após terapia de reposição hormonal 
(estrogênio), as mulheres têm referido melhora na sensibilidade auditiva. Esse fato deve-se ao papel neuroprotetor que o estrogênio 
desempenha na orelha interna, tendo em vista a presença de receptores de estrogênio na cóclea, identificados em estudos pré-
clínicos e clínicos. OBJETIVO: O objetivo da pesquisa é investigar os parâmetros auditivos e psicológicos de mulheres, em período 
reprodutor, durante o ciclo menstrual. METODOLOGIA: A pesquisa é um estudo de campo, do tipo descritiva, longitudinal e 
observacional, de caráter quantitativo. Participam da pesquisa 90 voluntários em período reprodutor (19 até 49 anos), sendo 30 do 
sexo feminino que fazem uso de anticoncepcional oral, 30 do sexo feminino que não fazem uso de anticoncepcional oral e 30 do sexo 
masculino (grupo controle). Os mesmos são submetidos, durante um mês, à quatro sessões de avaliação em que são realizados: 
meatoscopia, questionário sobre os sintomas auditivos (zumbido, plenitude auricular, incômodo a sons altos, dificuldade de 
discriminação sons, otalgia), exames audiológicos (audiometria, imitanciometria e emissões otoacústicas), Inventário de Ansiedade 
Traço Estado-IDATE (traço: apenas na primeira sessão e estado em todas) e o Self Report Questionnaire 20-SRQ 20. 
RESULTADOS: A pesquisa em questão encontra-se em andamento e até o momento não dispõe de resultados. Entretanto, até a 
data do evento Encontro Internacional de Audiologia a coleta será finalizada e os resultados analisados. Espera-se que devido à 
flutuação hormonal ocorra uma mudança tanto dos parâmetros audiológicos quanto psicológicos. CONCLUSÃO: A relação entre 
flutuação hormonal e problemas auditivos vem sendo estudada, entretanto ainda não foi bem esclarecida. O presente estudo visa 
colaborar com a ciência afim de, trazer resultados relevantes ao conhecimento da relação entre a questão hormonal e os parâmetros 
audiológicos.  
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TÍTULO: PERDA AUDITIVA ADQUIRIDA E PROGRESSIVA NA INFÂNCIA  

AUTOR(ES): AMANDA GIORGETTO RODRIGUES , AMANDA GIORGETTO RODRIGUES, GABRIELA BEZERRA, ELIENE SILVA 
ARAUJO, KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA,  

CO-AUTOR(ES): EDUARDO BOAVENTURA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO MANZONI LOURENÇONE,  

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP  

Introdução: A perda auditiva se apresenta como o mais comum dos déficits sensoriais, com profundo impacto na comunicação, 
interferindo em diversos aspectos da vida do indivíduo: emocional, social, psicológico e intelectual. 1 em cada mil crianças nascem 
surdas ou se tornarão portadoras de surdez profunda ou severa antes que a linguagem seja adquirida – pré-lingual; 2 a 4 crianças em 
cada 1000 se tornarão surdas ou portadoras de deficiência auditiva antes da vida adulta. Averiguar os principais agentes etiológicos 
que causam a surdez nessa população torna-se relevante para o prognóstico do tratamento. Dentre as patologias que podem trazer 
disacusia sensorioneural, progressiva ou súbita encontra-se a Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado (SAVA) que foi descrita 
pela primeira vez por Valvassori e Clemis em 1978. A SAVA caracteriza-se por um alargamento do sistema vestibular. A manifestação 
clínicas pode apresentar-se desde o nascimento, com possível etiologia genética. O perfil audiológico mais comum é a disacusia 
sensorioneural de início súbito ou progressivo, apresentando configuração audiométrica descendente e geralmente bilateral, que pode 
variar de grau leve a profundo, sendo mais freqüente no sexo feminino. Objetivo: Caracterizar dois casos de deficiência auditiva 
súbita e progressiva na infância, associada à SAVA. Metodologia: Estudo retrospectivo para descrever pacientes portadores de 
aqueduto vestibular alargado, diagnosticados no Setor de Implante Coclear – Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) na etapa pré-
operatória do implante coclear. O levantamento dos dados foi feito por meio de análise dos prontuários, incluindo anamnese, exames 
audiológicos e o exame de imagem tomografia computadorizada. Para o diagnóstico audiológico foram realizados os seguintes 
exames: Audiometria Tonal Limiar, Imitânciometria, Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico, Emissões Otoacústicas 
Evocadas por Transientes e Produto de distorção. Resultados: Nos dois casos constatou-se a instalação da deficiência auditiva ainda 
na infância, sendo esta súbita e progressiva. O diagnóstico audiológico na primeira avaliação mostra: Caso 1 (6a 1m) – Deficiência 
Auditiva sensorial bilateral assimétrica de grau moderado à direita e severo a profundo à esquerda, configuração audiométrica plana 
bilateralmente; Caso 2 (2a 5m) – Deficiência Auditiva sensorial bilateral simétrica de grau severo, configuração audiométrica 
descendente bilateralmente. Já na última avaliação: Caso 1 (7a 11m) – Deficiência Auditiva sensorial bilateral simétrica de grau 
severo a profundo, configuração audiométrica plana bilateralmente; Caso 2 (7a 10m) – Deficiência auditiva sensorial bilateral simétrica 
de grau profundo, configuração audiométrica descendente bilateralmente. Conclusão: Mesmo com o auxilio da triagem auditiva 
neonatal, existem crianças onde é obtido resultado “passa” e não há fatores de risco associados, o que leva ao não acompanhamento 
audiológico destas crianças. Contudo, a descrição dos casos demonstra que a perda auditiva súbita e progressiva na infância é uma 
realidade a ser considerada, sendo assim, nos mostra a importância da orientação para que a família acompanhe o desenvolvimento 
de linguagem e audição, o que possibilitará a procura precoce de um profissional.  Outro aspecto importante é que, a intervenção da 
deficiência auditiva na criança deve envolver o acompanhamento audiológico periódico, associado a exames de imagens afim de um 
diagnóstico precoce otimizando o prognóstico e a conduta. 
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TÍTULO: PERFIL AUDIOLÓGICO DE CRIANÇAS ACOMETIDAS POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL  

AUTOR(ES): PRICILA SLEIFER  

CO-AUTOR(ES): ERISSANDRA GOMES, FLEMING PEDROSO, MÔNICA CARMINATTI, JOSIANE RANZAN 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral é doença circulatória nas artérias cerebrais, que possui etiologia diversa, cujos fatores que 
contribuem para a sua ocorrência são os genéticos, ambientais e clínicos. Embora raro na infância, o acidente vascular cerebral tem 
um impacto muito sério, podendo comprometer a audição quando o mesmo envolver o território das artérias vertebrobasilares. 
Objetivo: descrever os achados audiológicos em crianças acometidas por um acidente vascular cerebral. Metodologia: 21 crianças, 
com idade entre 3 a 13 anos, 11 meninos e 10 meninas, acometidas por acidente vascular cerebral segundo diagnóstico neurológico, 
frequentadoras do ambulatório especial para tal patologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e cujos pais assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA sob registro 04-242. 
Na avaliação auditiva foram realizados os seguintes exames: audiometria tonal, vocal, medidas de imitância acústica, pesquisa das 
emissões otoacústicas evocadas e pesquisa dos potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE). Resultados: A maioria, 
14 crianças, apresentou lesão no hemisfério esquerdo, 5 crianças apresentaram lesão no hemisfério direito e 2 bilateral. O local da 
lesão, dentro de cada hemisfério, na maioria das crianças foi córtex parietal (n=8), seguido de subcortical (n=6). Na avaliação auditiva, 
os achados foram: limiares auditivos normais, índice percentual de reconhecimento de fala igual ou superior a 96%, curvas 
timpanométricas tipo A, reflexos acústicos contralaterais e ipsilaterais presentes, presença de emissões otoacústicas por produto de 
distorção em ambas as orelhas. No PEATE, as latências absolutas e intervalos interpicos com latências normais e limiares entre 15 e 
20dBNA em ambas as orelhas. Conclusão: Os achados audiológicos obtidos estavam dentro do padrão de normalidade. O local da 
lesão nas crianças pesquisadas não comprometem as artérias que causam a perda auditiva, a qual ocorre no território das artérias 
vertebrobasilares. Evidenciando que as avaliações audiológicas periféricas não conseguem informar como está a sincronia da via 
auditiva após o tronco encefálico, assim, acredita-se ser de extrema importância a avaliação do processamento auditivo e pesquisa 
dos potenciais evocados auditivos longa latência nessa população. 
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TÍTULO: PERFIL AUDIOLÓGICO DE IDOSOS COM E SEM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA  

AUTOR(ES): LETICIA SOUSA FLORES , LETICIA SOUSA FLORES, BRUNA MACANGNIN SEIMETZ, VICENTE CAMERINI 
CAMARGO,  

CO-AUTOR(ES): ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA, ANDREA KRUGER GONÇALVES,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

O envelhecimento provoca uma série de modificações no organismo. Com relação a audição, observa-se, na maior parte dos casos, 
perda auditiva neurossensorial, com configuração descendente, bilateral e simétrica. Além do envelhecimento, outros fatores podem 
ser citados como coadjuvantes na determinação da presença e do grau de perda auditiva em idosos. Dentre eles está a hipertensão 
arterial sistêmica (HAS). A HAS é uma doença de alta prevalência, atingindo mais de 50% dos idosos no Brasil. Caracteriza-se por 
altos níveis tensionais crônicos (acima de 140/90 mmHg), sendo considerada fator de risco para inúmeras doenças micro e 
macrosvasculares. Comparar o perfil audiológico de idosos com e sem hipertensão arterial sistêmica. Foram avaliados 29 idosos, com 
idade a partir de 60 anos. As informações foram extraídas de um banco de dados, o qual informava se o paciente apresentava HAS, 
os resultados da avaliação audiológica por via aérea (250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000Hz) e via óssea (500, 1000, 
2000 e 4000Hz). Sendo assim, foi calculada a média dos limiares auditivos nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz e para as 
frequências de 4000, 6000 e 8000Hz, por orelha, para cada grupo pesquisado. Verificou-se que, dos 29 idosos participantes do 
estudo, oito (27,5%) possuem HAS. Dos que não apresentaram a doença, observou-se que a média dos limiares auditivos de 500, 
1000 e 2000Hz, na orelha direita, foi de 22,23dB; e a orelha esquerda foi de 20,03dB. Nas frequências de 4000, 6000 e 8000Hz, a 
média dos limiares da orelha direita foi de 36,53dB e na orelha esquerda de 36,93dB. Considerando os idosos com HAS, verificou-se 
que a média dos limiares auditivos, nas frequências de 500, 1000 e 2000Hz, foi de 22,46dB na orelha direita e 24,33dB na orelha 
esquerda. Quanto à média dos limiares nas frequências de 4000, 6000 e 8000Hz, observou-se 31,83dB na orelha direita e 37,86 na 
orelha esquerda. Não foi observada diferença significativa no perfil audiológico de idosos com e sem HAS. Este resultado pode ter 
sido influenciado pelo número reduzido de indivíduos da amostra. Assim, estão sendo feitas novas pesquisas, ampliando-se o número 
de sujeitos da amostra. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: A) DIAGNÓSTICO EM AUDIOLOGIA  

P-152  
 

 

TÍTULO: PERFIL AUDIOLÓGICO DE INDIVÍDUOS COM A SÍNDROME EEC  

AUTOR(ES): ADRIANA GUERTA DE SOUZA , CIBELE CARMELLO SANTOS 

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - HRAC/USP  

Introdução: A síndrome EEC é uma rara desordem genética de herança autossômica dominante que tem como principais 
características a ectrodactilia, a displasia ectodérmica e a fissura labiopalatina. A expressão clínica dessa síndrome é muito variável, 
sendo que as alterações auditivas podem estar presentes nesses indivíduos. Entre as alterações auditivas descritas na literatura 
estão a perda auditiva e as inflamações da orelha média. As hipóteses para a ocorrência desses problemas são a fissura palatina e as 
anomalias auriculares, como as alterações na cadeia ossicular e as malformações do conduto auditivo externo. Objetivo: Descrever 
os achados audiológicos de pacientes diagnosticados com a síndrome EEC. Metodologia: Estudo retrospectivo de 18 prontuários de 
indivíduos com a síndrome EEC, de ambos os sexos, avaliados no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP). 
Os indivíduos foram submetidos à avaliação audiológica que constituiu em entrevista audiológica, audiometria e timpanometria, as 
quais foram realizadas pelo setor de Fonoaudiologia do mesmo Hospital. Resultados: A maioria dos indivíduos apresentou queixas na 
entrevista audiológica, sendo mais comum a queixa otológica (queixa auditiva: 50%; queixa otológica - pelo menos um episódio atual 
ou pregresso de otalgia, otorréia ou otite: 83%). Na timpanometria, foram encontrados todos os tipos de curva timpanométrica, sendo 
que a de maior ocorrência foi a do tipo B (73,5%). Também na audiometria, foram encontradas alterações audiométricas na maioria 
dos exames (52%), sendo a perda auditiva condutiva leve a de maior ocorrência (68%). Conclusão: Os indivíduos com a síndrome 
EEC devido a grande probabilidade de ocorrência de alterações audiológicas e timpanométricas devem ter acompanhamento 
audiológico e otorrinolaringológico para prevenção, identificação, tratamento e reabilitação dessas alterações.  
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TÍTULO: PERFIL AUDITIVO DE ADOLESCENTES AVALIADOS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO.  

AUTOR(ES): GISELLE GOULART DE OLIVEIRA MATOS  

CO-AUTOR(ES): PAULA SOARES DE MELO 

INSTITUIÇÃO: NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE (NESA/UERJ)  

Introdução: O Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA) é uma unidade da Universidade o Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) que presta assistência aos adolescentes entre 12 e 18 anos nas atenções primária, secundária e terciária. Desde 2009 vem 
realizando avaliações auditivas.  Foram 278 adolescentes avaliados. 28 em 2009; 6 em 2010, 89 em 2011 e 155 em 2012. Objetivo: 
traçar o perfil dos adolescentes que realizaram avaliações auditivas no NESA/UERJ entre os anos de 2009 a 2012 e verificar a 
quantidade de perdas auditivas sensorioneurais. Método: estudo retrospectivo, baseado na análise das fichas dos adolescentes 
assistidos pelo núcleo, através do programa EPI-info. Resultados: não foram encontrados adolescentes com perdas auditivas 
sensorioneurais em 2009; em 2010, foi encontrado um com perda auditiva sensorioneural; em 2011, 5 apresentaram perdas auditivas 
sensorioneurais e em 2012, 17. Dos 23 pacientes com perda auditiva, 13 foram encaminhados para adaptação de AASI, dos quais 8 
já foram protetizados. Conclusão: traçar o perfil foi necessário para verificar as perdas auditivas sensórioneurais nesta faixa etária, a 
demora do diagnóstico e a adaptação de AASI. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: A) DIAGNÓSTICO EM AUDIOLOGIA  

P-154  
 

 

TÍTULO: PERFIL DOS ACHADOS AUDIOLÓGICOS EM CRIANÇAS DE UMA COMUNIDADE CARENTE  
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INSTITUIÇÃO: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - HIAE - PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE DE PARAISÓPOLIS  

Introdução: Um centro de saúde de uma comunidade carente desenvolve ações sócio-educacionais, de prevenção e orientação, 
além de atendimento médico e hospitalar completo a crianças de 0 a 14 anos. O programa conta com a participação de uma equipe 
multidisciplinar, dentre a qual insere-se a Fonoaudiologia, desenvolvendo diversas atividades relacionadas a prevenção, reabilitação e 
diagnóstico. Objetivo: Descrever os resultados gerais das avaliações audiológicas realizadas nos anos de 2011 e 2012 em crianças 
da comunidade de Paraisópolis, considerando-se resultado normal ou alterado. Metodologia: os dados foram obtidos a partir da 
análise do banco de dados do setor de Fonoaudiologia do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis. Resultados: A análise 
dos resultados foi realizada considerando-se separadamente os diferentes protocolos de cada procedimento, quando não são dados 
comparáveis entre si, como, por exemplo, “% de crianças com alteração das habilidades do processamento auditivo”, somente 
detectada por este procedimento específico. Esta é a razão da mudança do “N”, de acordo com os procedimentos analisados. A 
comparação dos resultados gerais dos diferentes procedimentos é possível somente no item “% diagnósticos normais”, observando-
se 48,13% (863) resultados normais nas diferentes avaliações (N = 1793): Audiometria, Imitanciometria, Triagem Auditiva em bebês 
(Emissões Otoacústicas) e Avaliação do Processamento Auditivo. Para obtenção da porcentagem de pacientes com alteração da 
sensibilidade auditiva foram consideradas as crianças encaminhadas para a realização de Audio e Imitanciometria, além Triagem 
Auditiva em bebês (N=1679). Foram obtidos 8,15% (137) de resultados de exames com algum grau de perda auditiva (leve a 
profundo), transitória ou permanente, uni ou bilateral. Das 114 avaliações do Processamento Auditivo, 65,78% (75) apresentaram 
resultado alterado; o predomínio de resultados alterados é esperado, já que este procedimento é solicitado mediante sinais sugestivos 
de alterações relacionadas ao PA. Para obtenção do índice de alteração imitanciométrica foram utilizados o banco de dados das 
Avaliações Audiológicas e Triagem Auditiva em bebês. Das 1679 crianças avaliadas, 21,08% (354) apresentaram alteração na 
Imitanciometria na primeira avaliação. Como dados complementares têm-se: 12,15% (204) faltaram à primeira sessão de avaliação, 
8,87% (149) não realizaram a avaliação por presença de cerúmen obstrutivo e 5,8% (98) apresentaram resultado parcial na primeira 
sessão de avaliação (N 1679). Conclusão: considerando-se todas as modalidades de avaliação audiológica foram obtidos 48,13% 
(863) resultados normais (N = 1793); com relação à sensibilidade auditiva observou-se 8,15% (137) de resultados com algum grau de 
perda auditiva (leve a profundo), transitória ou permanente, uni ou bilateral (N=1679); das 114 avaliações do Processamento Auditivo, 
65,78% (75) apresentaram resultado alterado; foi observado alteração Imitanciométrica em 21,08% (354) das 1679 crianças 
avaliadas.  
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TÍTULO: PONTUAÇÃO DO MINI EXAME DE ESTADO MENTAL E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLARIDADE E PERDA AUDITIVA  

AUTOR(ES): SINEIA NEUJAHR DOS SANTOS  

CO-AUTOR(ES): ALEXANDRE HUNDERTMARCK LESSA, MILENA MANOEL DE AZEVEDO, ANA VALÉRIA DE ALMEIDA 
VAUCHER, MARISTELA JULIO COSTA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Objetivo: descrever os achados encontrados no Mini Exame de Estado Mental (MEEM) de um grupo de idosos com perda auditiva e 
relacionar sua pontuação com o nível de escolaridade, tempo de privação auditiva e grau da perda auditiva.  
Método: este estudo foi realizado no Laboratório de Próteses Auditivas do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da Universidade 
Federal Santa Maria e faz parte do projeto Distúrbios da Audição: Avaliação e Intervenção, realizado na Instituição. Participaram 51 
sujeitos idosos de 60 a 89 anos, com perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderadamente severo. Estes indivíduos 
responderam ao MEEM, como parte de uma bateria de exames aplicada aos pacientes. Após o cálculo das pontuações, foi realizada 
análise descritiva dos dados em relação ao nível de escolaridade, tempo de privação auditiva e grau da perda auditiva. 
Resultados: quanto aos resultados encontrados para o MEEM, considerando o nível de escolaridade, foi verificada pontuação média 
de 17,4 para os sujeitos não alfabetizados; 25,66 para os com ensino fundamental incompleto; 28 para os com ensino fundamental 
completo; 29 para os com ensino médio incompleto e 27 para os com ensino médio completo. Já para o tempo de privação auditiva, a 
pontuação foi de 24,5 para indivíduos com até cinco anos de perda auditiva; 27,58 com perda auditiva de cinco a dez anos e 24,92 
para mais de dez anos com perda auditiva. Em relação ao grau da perda auditiva, a pontuação foi de 26,73 para os idosos com perda 
auditiva de grau leve; 25,81 para os com perda auditiva de grau moderado e 23,54 para os com perda de grau moderadamente 
severo. 
Conclusão: em relação ao nível de escolaridade, confirmou-se que quanto menos anos de estudo, menor a pontuação do MEEM. O 
ponto de corte para os não alfabetizados concorda com os achados de outros estudos. Quanto ao tempo de privação auditiva, não foi 
verificada relação com a pontuação. Já no que diz respeito ao grau da perda auditiva, parece haver uma tendência à diminuição do 
escore, na medida que acentua-se o grau da mesma. 
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TÍTULO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO EM LACTENTES PEQUENOS E ADEQUADOS PARA A IDADE GESTACIONAL  

AUTOR(ES): GEORGEA ESPINDOLA RIBEIRO , DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA 

CO-AUTOR(ES): PRISCILA SUMAN LOPEZ, JAIR CORTEZ MONTOVANI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU  

Introdução: Estima-se que aproximadamente 5% dos recém-nascidos (RN) nasçam pequenos para a idade gestacional (PIG). O 
mecanismo exato de crescimento fetal ainda não está totalmente definido, sendo dependente de uma série de fatores: genéticos, 
placentários, nutricionais, hormonais e outros. A gravidez pode ser comprometida por diversas condições que prejudicam ou 
aumentam o crescimento fetal, elevando a incidência de complicações perinatais. Destas, o retardo do crescimento intra-uterino é a 
segunda principal causa de morbidade perinatal, superado apenas pela prematuridade. Os recém-nascidos PIG caracterizam-se por 
terem alto risco para complicações respiratórias e neurológicas no período pré, peri e pós-natal, podendo apresentar déficits ou 
atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, de linguagem e auditivos. Objetivo: Comparar os resultados do exame de potencial 
evocado auditivo de tronco encefálico em lactentes que nasceram pequenos e adequados para a idade gestacional.  Metodologia: 
Realizou-se estudo transversal, no qual foram coletados dados referentes a lactentes estimados como pequenos e adequados para a 
idade gestacional. Todos os RN foram encaminhados para avaliação auditiva por meio do potencial evodado auditivo de tronco 
encefálico. Resultados: Foram avaliados 56 lactentes, de ambos os sexos, sendo 28 pequenos para a idade gestacional e 28 
lactentes adequados para a idade gestacional, como grupo controle. Todos foram avaliados aos 6 meses de idade. No exame de 
potencial evocado auditivo de tronco encefálico, no grupo de lactentes pequenos para a idade gestacional, encontramos valores 
médios de latências absolutas e interpicos, respectivamente para as orelhas direita/esquerda de: I: 1,38/1,39; III: 3,78/3,77; V: 
5,86/5,86; I – III: 2,39/2,38; III – V: 2,08/2,08 e I – V: 4,47/4,46. No grupo controle encontramos, respectivamente: I: 1,42/1,42; III: 
3,76/3,78; V: 5,82/5,84; I – III: 2,33/2,35; III – V: 2,06/2,05 e I – V: 4,40/4,41, sem diferença estatística entre os grupos. Conclusão: 
Não foram encontradas diferenças no exame de potencial evocado auditivo de tronco encefálico em lactentes que nasceram 
pequenos ou adequados para a idade gestacional aos 6 meses de idade, ou seja, o processo maturacional da via auditiva foi 
semelhante aos dois grupos. 
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TÍTULO: PRESENÇA DO EFEITO DE OCLUSÃO NA TIMPANOMETRIA UTILIZANDO SONDA MULTIFREQUENCIAL EM 
LACTENTES COM FISSURA LABIOPALATINA  

AUTOR(ES): MARIA RENATA JOSÉ , MARIZA RIBEIRO FENIMAN 

CO-AUTOR(ES): JAQUELINE LOURENÇO CEROM, CAMILA DE CÁSSIA MACEDO  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: As medidas de imitância acústica são consideradas como um instrumento valioso na detecção das alterações de orelha 
média, devido a sua rapidez e objetividade. O sistema tímpano-ossicular apresenta um comportamento diferente até os dois anos de 
idade, e essas diferenças ocorrem porque o sistema de lactentes sofre maior influência do fator massa, podendo ser avaliado com 
maior eficiência por uma frequência alta como a de 1000 Hz, enquanto que em adultos é predominante o fator rigidez, sendo as 
frequências de 226Hz e 678Hz mais sensíveis para detecção de alterações na orelha média. O Efeito de Oclusão define-se como o 
registro automático do aparelho diante da impossibilidade de registrar os dados timpanométricos e está associado a diversos fatores, 
como a presença de cerúmen na orelha externa, colocação errônea da sonda na orelha do sujeito ou devido às diferenças existentes 
entre as características do sistema tímpano-ossicular de adultos e lactentes. Objetivo: Portanto, a proposta deste trabalho é verificar 
a ocorrência do efeito de oclusão nos achados timpanométricos utilizando tom de sonda nas frequências sonoras de 226 Hz, 678 Hz 
e 1000 Hz, em lactentes portadores de fissura labiopalatina. Metodologia: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da instituição onde foi realizado (protocolo número 119/2011). Foram avaliados 129 lactentes, na faixa etária de 3 a 12 
meses, selecionados na rotina de pré-internação para a cirurgia de lábio (queiloplastia) em um hospital de tratamento interdisciplinar. 
Para verificar possíveis impedimentos na obtenção das medidas de imitância acústica, foi realizada a inspeção visual do meato 
acústico externo de todos os lactentes e não houve nenhum impedimento para a realização do procedimento. Para realização da 
avaliação eletroacústica foi utilizado o Analisador de Orelha média GSI 33, Versão 2, da marca Grason Stadle, e realizadas as 
Medidas de Imitância Acústica com tom de sonda de 226Hz, 678Hz e 1000Hz. A imitância acústica foi realizada para cada frequência 
com variação de pressão de ar de +200 daPa a -200 daPa, com uma velocidade de variação automática de 50 daPa por segundo. A 
intensidade de tom na sonda do equipamento foi de 85 dB NPS para o tom de 226Hz, de 80 dB NPS para o tom de 678 Hz e de 70 
dB NPS para o tom de 1000 Hz. Resultados: O efeito de oclusão esteve presente em 43 orelhas direitas e 51 esquerdas na sonda de 
frequência de 678 Hz e, na sonda de 1000 Hz em uma orelha esquerda. Ressalta-se que na ausência de cerúmen, o efeito de 
oclusão pode ser decorrente das diferenças existentes no sistema tímpano-ossicular de lactentes e adultos, e tal condição pode ser 
captada pelo analisador de orelha média como oclusão. Conclusão: O efeito de oclusão apresentou baixa incidência e somente foi 
observado nas frequências de 678 Hz e 1000Hz. A maior ocorrência de oclusão foi observada na frequência 678 Hz. 

 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: B) SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

P-158  
 

 

TÍTULO: HABILIDADES DE MANIPULAÇÃO DO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA OPEN FIT POR DEFICIENTES 
AUDITIVOS IDOSOS  

AUTOR(ES): ANDRESSA FORLEVISE SBOMPATO  

CO-AUTOR(ES): MONIQUE RAMOS PASCHOAL, WANDERLÉIA QUINHONEIRO BLASCA, JERUSA ROBERTA MASSOLA DE 
OLIVEIRA  

INSTITUIÇÃO: HRAC - DIVISÃO DE SAÚDE AUDITIVA - BAURU/SP  

Introdução: Com a ampla indicação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) do tipo open fit para indivíduos deficientes 
auditivos idosos destaca-se que a elegibilidade desse dispositivo não deve se restringir ao perfil audiométrico. Averiguar as questões 
relacionadas às habilidades de manipulação são primordiais, pois vários estudos apontam que a dificuldade nessa habilidade conduz 
a rejeição ou uso não efetivo. Objetivo: Avaliar as habilidades de manipulação do AASI do tipo open fit em indivíduos deficientes 
auditivos idosos, por meio do instrumento denominado Practical Hearing Aid Skills Test (PHAST), traduzido como Teste de 
Habilidades Práticas com Aparelho Auditivo e correlacionar a classificação final no instrumento PHAST com as variáveis idade, tempo 
de uso diário do AASI, gênero e julgamento quanto a presença ou não da dificuldade em manusear o dispositivo. Material e Método: 
No estudo, desenvolvido na Divisão de Saúde Auditiva, participaram 18 idosos (idade entre 60 e 87 anos) deficientes auditivos, sendo 
7 homens e 11 mulheres, novos usuários AASI tipo de open fit. Para a metodologia, na primeira etapa a pesquisadora realizou a 
orientação sobre o AASI aos deficientes auditivos e na segunda, após aproximadamente 1 mês de uso do dispositivo, aplicou o 
instrumento PHAST, o qual contém 8 questões na forma de tarefas práticas referentes ao manipulação do AASI para classificar a 
desenvoltura do indivíduo. Por fim, os resultados da pontuação total obtidas no PHAST foram correlacionados com as variáveis, por 
meio da análise estatística do Coeficiente de Correlação de Spearman (variáveis idade e tempo de uso diário do AASI) e do teste de 
Mann Whitney (variáveis gênero e julgamento quanto à presença ou não da dificuldade em manusear do dispositivo). Resultados: Foi 
constatado que nas tarefas referentes à limpeza do AASI e ao uso ao telefone, os indivíduos revelaram maior dificuldade de executá-
las expondo as menores pontuações, em contrapartida as tarefas referentes à remoção do AASI e à abertura do compartimento de 
bateria, os indivíduos realizaram com maior facilidade. Quanto à classificação final dos participantes, os resultados foram: 6 excelente, 
4 bom, 5 satisfatório e 3 pobre. O desempenho dos indivíduos quanto à habilidade de manipulação mostrou que em relação à variável 
idade constata-se correlação negativa, para a variável tempo de uso diário do AASI e gênero não houve correlação e, finalmente, a 
correlação foi positiva para o julgamento do indivíduo quanto a presença ou não da dificuldade em manusear o dispositivo. 
Conclusão: A maioria dos idosos deficientes auditivos realizaram adequadamente as tarefas referentes à manipulação do AASI open 
fit, obtendo classificação final no instrumento PHAST excelente e boa. Todavia enfatiza-se a necessidade de considerar a idade do 
usuário, devido às dificuldades manuais esperadas para indivíduos idosos, como também considerar o julgamento desses indivíduos 
quanto à habilidade de manipulação, pois essas informações são imprescindíveis para nortear a conduta clínica e realizar orientações 
e treinamentos necessários, motivando, conseqüentemente, o indivíduo ao uso do AASI.  
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TÍTULO: LEVANTAMENTO DOS MOTIVOS DOS APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAIS SEREM ENVIADOS 
PARA CONSERTO  

AUTOR(ES): DEISIANE MARCOS MESSAGE , DEISIANE MARCOS MESSAGE, ROSANA RIBEIRO MANOEL, AMARÍLIS 
BARRETO DOS SANTOS ANDRADE, JERUSA ROBERTA MASSOLA DE OLIVEIRA 

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS - USP -BAURU  

Introdução: A audição é muito importante para a comunicação humana. A deficiência auditiva pode levar o indivíduo ao isolamento, 
sendo muitas vezes considerado incapaz de exercer determinadas funções. O uso dos aparelhos de amplificação sonora individual 
(AASIs) é indicado de acordo com as necessidades do indivíduo após a realização de exames audiológicos e constatada a alteração 
auditiva. Durante a adaptação há a necessidade de orientações sobre os cuidados e manuseio dos AASIs para o bom aproveitamento 
da amplificação. Porém, mesmo com todas as orientações fornecidas, muitos indivíduos solicitam retornos apresentando diversas 
queixas/dúvidas em relação quanto ao manuseio, como também ao funcionamento dos AASIs, gerando a necessidade do reenvio 
para conserto enquanto estão dentro do prazo de garantia. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento dos 
motivos dos Aparelhos de Amplificação Sonora Individuais serem enviados para conserto. Metodologia: Foram analisados 1.462 
relatos de indivíduos, sem restrição do tipo e do grau da deficiência auditiva, usuários de aparelho de amplificação sonora individual 
(AASI) de todos os tipos/modelos atendidos na Divisão de Saúde Auditiva, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da 
Universidade de São Paulo no período de janeiro a novembro de 2012. Resultado: Os resultados indicam que a maioria dos 
indivíduos refere que o aparelho cessou o funcionamento (521 casos), seguidos de funcionamento intermitente (196) e distorção 
(187). Foi necessário encaminhar 177 aparelhos intra-aurais para reacoplar a cápsula por diversos motivos como: trincas, 
necessidade de inserir modificação acústica como ventilação, mau ajuste da cápsula no conduto auditivo externo (escape), por estar 
machucando, entre outros. Em muitos casos foi verificado o manuseio incorreto por parte do indivíduo danificando o AASI como, por 
exemplo, inserir a bateria dentro do AASI e não no compartimento (19 casos) ou ainda o descolamento do “faceplate” nos aparelhos 
intra-aurais (19 casos), sendo necessário encaminhar para a firma. Conclusão: Este trabalho comprova a importância de enfatizar as 
orientações fonoaudiológicas, tanto no momento da adaptação/reposição do AASI quanto no acompanhamento, na tentativa de ser 
evitado o envio dos mesmos para a firma. 
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TÍTULO: MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL EM UM SERVIÇO DE ALTA 
COMPLEXIDADE  

AUTOR(ES): MARIA RENATA JOSÉ , BRUNA TOZZETTI ALVES, PATRÍCIA DANIELI CAMPOS, MARIZA RIBEIRO FENIMAN, 
MARIA FERNANDA CAPOANI GARCIA MONDELLI  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: O aparelho de amplificação sonora individual (AASI) é um dispositivo eletrônico, miniaturizado, que tem a função de 
amplificar os sons de modo a permitir a estimulação da audição residual, melhorando, assim, a capacidade auditiva do indivíduo com 
deficiência auditiva. O AASI é um recurso importante na tentativa de compensar as desvantagens da deficiência auditiva, não 
havendo tratamento médico ou cirúrgico possível. Assim, a seleção adequada de um dispositivo de amplificação é uma etapa crucial 
no processo de reabilitação auditiva. A partir de 2004, com a publicação da Portaria SAS nº 587 pelo Ministério da Saúde, o Sistema 
Único de Saúde fornece AASI gratuitamente através de serviços credenciados. De acordo com o Anexo IV das Diretrizes para o 
Fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual desta portaria, o processo de reabilitação do indivíduo com deficiência 
auditiva deve garantir a seleção e adaptação do tipo e características tecnológicas do AASI adequados às características audiológicas 
e necessidades acústicas do indivíduo; realizar o acompanhamento periódico com monitoramento audiológico da perda auditiva e da 
amplificação, incluindo orientações e treino para o manuseio do AASI, bem como manutenção em consequência de falha técnica do 
funcionamento dos componentes internos e/ou externos do AASI ou reposição quando finalizado o prazo de garantia do aparelho. 
Objetivo: verificar as causas para solicitação de manutenção em AASI fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, considerando o 
prazo da garantia. Metodologia: Para obtenção dos dados foi realizada análise dos prontuários de pacientes devidamente 
matriculados na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade de São, no período de janeiro a 
dezembro de 2012. Foram analisados os prontuários 201 pacientes que procuraram o serviço devido a problemas em seus AASI. 
Resultados: Nesse período, foram registrados 247 ocorrências de problemas relacionados aos componentes dos aparelhos de 
amplificação sonora individuais. As principais causas de problemas relacionados ao funcionamento dos dispositivos de amplificação 
foram: 21,1% porque o AASI não estava amplificando; 17,4% em consequência de problemas relacionados à ajustes de cápsula dos 
AASI intra-auriculares; 16,2% por quebra do compartimento de baterias; 8,9% devido ao elevado nível de ruído interno dos AASI; 
8,9% pelo motivo de funcionalidade intermitente; 7,3% para aumento da ventilação na cápsula dos AASI intra-auriculares; 5,3% 
devido a microfonia; 4,0% dos AASI não se conectaram com a unidade programadora diante da necessidade de ajuste fino das 
regulagens; 2,4% devido a elevado consumo de baterias; e 8,5% por problemas diversos. Conclusão: A maioria das manutenções 
realizadas nos dispositivos ocorreu em consequência à falha no funcionamento dos componentes dos AASI, no entanto não foi 
possível estabelecer os motivos de tais falhas. Assim, de forma a evitar os defeitos ocasionados por mau uso, é importante que o 
fonoaudiólogo garanta as informações e treinamento a respeito do manuseio do AASI junto aos pacientes e familiares.  
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TÍTULO: MASTOIDECTOMIA RADICAL E AASI: CARACTERIZAÇÃO E INDICAÇÃO  

AUTOR(ES): CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY , CILMARA CRISTINA ALVES DA COSTA LEVY  

CO-AUTOR(ES): CLAUDIA BOLLARI, LETICIA D BARBOSA, CLEICIANE MBRAGA, SARA S BUENO, LUCIA NISHINO, MARCIA 
CRISTINA MOTA FERREIRA, SONIA MARIA SIMOES IERVOLINO, JULIANA HABIRO SOUSA MIGUEL, BIANCA MIGUEL JORGE, 
LYVIA CHRISTINA C RODRIGUES  

INSTITUIÇÃO: ISCMSP  

Introdução: A mastoidectomia radical ou aberta é um procedimento cirúrgico para o tratamento da otite média colesteatomatosa 
(Ribeiro, Pereira ,2002). Olszewska et al (2004) referiram que o colesteatoma é uma lesão destrutiva do osso temporal que 
gradualmente se expande e causa complicações pela erosão óssea das estruturas adjacentes. A cirurgia é o único tratamento de 
escolha . As técnicas cirúrgicas para o colesteatoma pode ser dividido de duas maneiras, a mastoidectomia de cavidade fechada, no 
qual a parede posterior e superior do meato auditivo externo é conservada e as cavidades abertas, sem conservação da parede 
posterior e superior. A escolha de qual técnica utilizar, a aberta ou fechada, depende do grau de lesão causada pelo colesteatoma, 
com o objetivo primário de retirada total do tecido infectado para evitar recidivas. Devido ao seu processo mutilante, há grande 
possibilidade de perdas auditivas condutivas irreversíveis, portanto, cabe ao fonoaudiólogo todo o processo, desde a avaliação 
audiológica, a seleção e adaptação da prótese auditiva, além do acompanhamento do paciente após a adaptação da mesma (Russo, 
2000). Apesar de não haver fontes bibliográficas caracterizando moldes e indicações de AASI para mastoidectomia radical este 
procedimento se faz necessário, uma vez que há possibilidade de perda auditiva irrreversível que pode afetar a comunicação destes 
indivíduos. Objetivo: caracterizar os indivíduos submetidos ao procedimento cirúrgico de mastoidectomia radical e descrever qual o 
melhor método para o processo de seleção e adaptação de AASIs. Métodos: trabalho descritivo, transversal de levantamento de oito 
prontuários.Resultados: foram encontrados 70% dos indivíduos do gênero feminino e 30% do gênero masculino, com idades entre 14 
e 73 anos. 80% da população realizou cirurgia bilateral, e 20% cirurgia unilateral predominando OD. 20% da população apresentou 
perda auditiva de grau profundo e 80% de grau moderado. O tipo de molde solicitado para esta população foi de 80% acrílico e 20% 
silicone. 100% dos casos foram protetizados com aparelho de amplificação sonora individual retroauricular. Conclusão: A maioria dos 
indivíduos foi do sexo feminino, com grande variação de idade, com cirurgia bilateral e comprometimento moderado da audição. A 
adaptação de próteses auditivas nestes indivíduos é um desafio para a Fonoaudiologia. A meatoscopia é fundamental para uma boa 
confecção dos moldes e para a correta adaptação das AASI. Sabemos que, para indicação de AASI nestes casos, a orelha operada 
deve estar com boa cicatrização, ou seja, deverá estar seco e bem cuidado.  
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TÍTULO: O BENEFÍCIO DO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL NO CONTROLE OU NA REDUÇÃO DO 
ZUMBIDO  

AUTOR(ES): JANAÍNA CALMON COLON  

CO-AUTOR(ES): AMARILIS ANDREZA GONÇALVES RIBEIRO, GISELE NICOLUCCI 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO (CEUNSP)  

Introdução: o zumbido é uma queixa otológica cada vez mais considerável na população, e cerca de 90% dos indivíduos com 
zumbido apresentam algum grau de perda auditiva associada. Com relação a sua definição o zumbido é uma sensação sonora 
endógena sem correspondente no meio ambiente, que afeta aproximadamente 15% da população mundial e cerca de 25 milhões de 
brasileiros. Este sintoma é considerado a terceira maior queixa no consultório médico, perdendo apenas para a dor e tontura intensas 
/intratáveis, estando na frente de outras doenças como cegueira e surdez. Existe uma forte correlação entre zumbido e perda auditiva 
e essa correlação pode ser justificada se considerarmos que este é um fator desencadeante do sintoma, uma vez que danos ou 
degenerações da orelha interna e do nervo vestíbulo-coclear podem ser geradores do mesmo. A prática clinica tem demonstrado que 
pacientes portadores de perda auditiva associada a zumbido, beneficiam-se com o uso de próteses auditivas, pois estas melhoram a 
compreensão da conversação e aliviam o zumbido. Objetivo: o objetivo deste trabalho foi descrever os efeitos de melhora ou controle 
do zumbido em indivíduos usuários de AASI. Metodologia: trata-se de um estudo quantitativo. Participaram deste estudo 14 
indivíduos, sendo 10 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. A idade variou de 26 a 82 anos. Constituíram critérios de inclusão dos 
indivíduos: presença de zumbido; perda auditiva neurossensorial unilateral ou bilateral de qualquer etiologia, variando de grau leve a 
profundo e uso de prótese auditiva (AASI).Foram excluídos: indivíduos com perda auditiva condutiva ou mista. Para coleta dos 
dados, foi utilizado um questionário composto por perguntas fechadas, elaborado pela pesquisadora, que enfocava a redução e 
controle do zumbido durante a utilização do AASI, o grau de incômodo causado pelo mesmo, antes e depois da utilização da prótese 
auditiva, a frequência com que o zumbido aparecia pré e pós uso do AASI, e a classificação da melhora proporcionada pelo AASI. 
Resultado: 12 indivíduos (86%) referiram melhora no zumbido, enquanto apenas 2 (14%) referiram que o AASI não gerou nenhum 
efeito sobre o sintoma apresentado. Conclusão: a conclusão do presente estudo foi que, na maioria dos indivíduos com perda de 
audição e usuários de AASI, constatou-se eficácia na redução e controle do zumbido.Os indivíduos pesquisados que observaram 
melhora no sintoma após o uso do AASI, demonstraram a importância da utilização desse recurso tecnológico. Este, além de ter 
como objetivo a amplificação dos sons, pode ser uma alternativa eficaz no tratamento do zumbido. 
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TÍTULO: O BENEFÍCIO E A REPRESENTAÇÃO DO APARELHO AUDITIVO SEGUNDO OS USUÁRIOS.  

AUTOR(ES): AMANDA MONTEIRO MAGRINI , ANGÉLICA BIAZUS MENDONÇA DA FONSECA, MICHELE PICANÇO DO CARMO, 
VERA CECILIA GELARDI, TERESA MARIA MOMENSOHN SANTOS, ANA CLÁUDIA FIORINI, RAQUEL NOBRE,  

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

O avanço tecnológico e a possibilidade do uso de dispositivos auditivos para melhorar a audibilidade podem gerar expectativas muito 
elevadas com relação ao uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI). A expectativa é um fator decisivo para a 
adaptação bem sucedida e deve ser abordada antes da adaptação do AASI, constituindo-se como parte da reabilitação auditiva. A 
satisfação do usuário continua sendo um desafio para os audiologistas e as altas taxas de abandono do uso do AASI, um problema 
para os serviços de saúde. Monitorar a satisfação é importante para avaliar, aprimorar e padronizar os procedimentos clínicos e 
garantir a qualidade dos serviços prestados. O objetivo da pesquisa é verificar a percepção de usuários de aparelho auditivo sobre 
sua audição e o uso do AASI em um centro auditivo particular na cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo transversal e 
qualitativo. Entrevistou-se 20 pacientes, sendo 11 do gênero masculino e 9 do gênero feminino, com perda auditiva do tipo 
neurossensorial de grau leve (35%) e moderado (65%). Dez pacientes fazem uso de AASI Unilateral e dez Bilateral. Todos os sujeitos 
entrevistados já eram usuários de aparelho auditivo e realizaram acompanhamento periódico do mesmo. Foram aplicadas questões 
abertas referentes ao beneficio e a representação do uso do AASI em suas vidas. As respostas foram gravadas e transcritas para a 
análise e as respostas foram analisadas considerando a idade, grau de escolaridade, adaptação bilateral ou unilateral e tempo de 
uso. Na avaliação subjetiva dos usuários de AASI’s “ouvir” foi considerado para a maioria (95%) como um fator importante no 
cotidiano, apena 5% referiram que há muito barulho quando ouve. Com relação ao AASI como um instrumento auxiliar na audição, 
90% referiram que o dispositivo é importante na qualidade de vida e 10% relataram dificuldades, tais como: falta de nitidez na 
compreensão da fala e dificuldade em escutar em situações com sons intensos. Usar AASI significa para 85% dos entrevistados, um 
grande auxílio na audição e melhora na qualidade de vida. Entretanto, 15% relataram que o dispositivo poderia ser melhor no que diz 
respeito à compreensão da fala em ambientes ruidosos e destes, dois fazem uso de AASI bilateral e tem idade entre 73 e 75 anos. 
Conclui-se que o Ouvir é para a maioria dos pacientes, importante e essencial para o cotidiano. Além disso, a melhora na qualidade 
de vida e o grande auxílio que o AASI oferece foram as respostas mais referidas após a protetização, independente do tempo de uso 
do AASI. Apesar de suas limitações, o AASI foi considerado uma grande ferramenta para auxiliar a audição. Este estudo constatou a 
importância de avaliar também com medidas subjetivas, a satisfação do usuário após a adaptação, garantindo assim a otimização do 
uso dos mesmos. No que diz respeito a escolaridade, não houve correlação entre os resultados no que se refere as questões sobre 
audição e sobre a importância do AASI. O tempo de uso também não foi um fator relevante mediante as questões levantadas pelos 
usuários. 
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TÍTULO: PERFIL SOCIOECONÔMICO E AUDIOLÓGICO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM UM SERVIÇO DE SAÚDE 
AUDITIVA DA CIDADE DE SÃO PAULO  

AUTOR(ES): MARILIA RODRIGUES FREITAS DE SOUZA , TIAGO DE MELO ARAUJO, MARIA CECILIA MARTINELLI IORIO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Introdução: A busca de autonomia é inerente à adolescência e, para que tal independência se concretize, o cuidado com a saúde é 
fundamental. O prejuízo social, acadêmico e psicológico que a perda auditiva acarreta é indiscutível, caso não haja condições 
favoráveis à reabilitação. Objetivo: Conhecer o perfil socioeconômico e audiológico dos adolescentes encaminhados para um Serviço 
de Atenção à Saúde Auditiva do Município de São Paulo. Método: Foram listados os indivíduos encaminhados para protetização, 
entre janeiro e dezembro de 2012, com idades entre dez e 19 anos. Nos prontuários, foi verificado o questionário de anamnese da 
Instituição e os exames audiológicos. Resultados: Dos 39 prontuários levantados, doze (30,8%) estavam com dados incompletos ou 
não foram localizados e oito (20,5%) pertenciam a pacientes que realizam monitoramento audiológico, sem indicação de protetização. 
Restaram 19 pacientes, oito (42,1%) do gênero masculino e 11 (57,9%) do gênero feminino. O tempo médio de escolaridade é de 7,4 
anos (±2,8) e um paciente (5,3%) não freqüenta escola. Todos residem em ambiente urbano, em imóvel de alvenaria, com água 
encanada e energia elétrica, sendo nove (47,4%) moradores de São Paulo/SP, nove (47,4%) de outros Municípios do referido Estado 
e um (5,3%) de Maringá/PR. O tempo médio de deslocamento da moradia até o local de atendimento é de 117,4 minutos (±99,5). A 
renda familiar situa-se entre um e dois salários mínimos para 12 pacientes (63,2%). Sete pacientes (36,9%) apresentam alguma 
doença crônica. Todos negam fumar e/ou consumir bebidas alcoólicas. Cinco pacientes (26,3%) praticam atividade física 
regularmente. Sobre a audição, 18 (94,7%) referem dificuldade para escutar. Doze (63,2%) apresentam perda auditiva congênita e 
sete (36,8%) adquirida. A etiologia é conhecida em dez casos (52,6%), sendo as causas mais comuns síndromes e meningite. Quatro 
(21,1%) apresentam acometimento unilateral e 15 (78,9%) bilateral, de tipo predominantemente sensorioneural – 24 (63,1%) de 38 
orelhas avaliadas. O grau de perda, considerando a melhor orelha, é moderado em sua maioria – nove (47,4%) dos casos. Catorze 
(73,7%) dos participantes nunca usaram amplificação. Um dos pacientes não tem indicação de uso de prótese auditiva por apresentar 
audição normal à direita e perda profunda à esquerda, com benefício restrito em teste. Um dos pacientes tem indicação para implante 
coclear. Até o presente momento, 12 (63,2%) já foram protetizados. Conclusão: A população atendida neste serviço reside em 
moradia com estrutura básica adequada (luz, saneamento), e apenas um paciente não está inserido em ambiente escolar. Com 
relação à saúde, há considerável índice de doenças crônicas e pouca adesão à atividade física. Sobre a saúde auditiva, há 
predomínio de perda auditiva bilateral, do tipo sensorioneural e de grau moderado. Trata-se de uma população que, considerando o 
ambiente escolar e, em alguns casos, o de trabalho, deve estar motivada e ser amparada no uso da amplificação, para corresponder 
à demanda comunicativa exigida e desempenhar suas atividades de forma autônoma. Serviços de Atenção à Saúde Auditiva, 
principalmente os inseridos em cidades grandes como São Paulo, devem ter estrutura física e pessoal para atender este público e 
suas necessidades específicas. 
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TÍTULO: EQUILÍBRIO FUNCIONAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS  

AUTOR(ES): INGRID ANE HORA SOUZA , INGRID ANE HORA SOUZA, ANA PAULA DE GOIS, WESLEY OLIVEIRA 
NASCIMENTO, GEIZA MARIA BEZERRA DE MELO E SILVA, JESSYKA ALVES SANTOS, MARISE MONTEIRO RAMOS, OSCAR 
FELIPE FALCÃO RAPOSO, CARLOS KAZUO TAGUCHI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

INTRODUÇÃO: O sistema vestibular sofre alterações importantes em função do envelhecimento, sendo que umas das 
consequências mais graves são as quedas, reconhecidas como um importante problema e saúde pública devido a frequência, 
morbidade e elevado custo social decorrente de suas lesões. A queda é a perda do equilíbrio postural e decorre da insuficiência dos 
mecanismos neurais e de articulação óssea envolvidos na manutenção da postura, podendo advir de atividades cotidianas simples. 
Quedas podem ser evitadas e seus danos minimizados por programas preventivos e de promoção à saúde, mas para isso é 
importante a caracterização de possibilidade de eventos de quedas futuras, que podem ser estudados por vários instrumentos. Um 
desses instrumentos é a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), reconhecida mundialmente, em função de sua alta 
especificidade. OBJETIVO: Avaliar o equilíbrio funcional e tendência para quedas em idosos institucionalizados. MÉTODOS: Trata-se 
de um estudo descritivo, clínico e qualitativo, em que foram avaliados 41 idosos, com faixa etária entre 60 e 101 anos (idade média de 
76,56±9,8 anos), sendo 26 (63,4%) do gênero feminino e 15 (36,6%) do gênero masculino. Os voluntários foram recrutados no Lar de 
Idosos Nossa Senhora da Conceição, Asilo Rio Branco da cidade de Aracaju-SE, do Lar Cidade de Deus da cidade de Itabaiana-SE e 
lar Dona Conceição de Ribeirópolis-SE e foram submetidos a uma breve anamnese para observar a capacidade interlocução e 
compreensão. Em seguida, foi aplicada a EEB, na versão brasileira de Myamoto (2003). O teste foi aplicado sempre pelo mesmo 
avaliador e para uma avaliação do desempenho, utilizaram-se os resultados de três avaliadores presentes no momento do teste. O 
tratamento estatístico utilizou os testes do Qui-quadrado (X2) e Man-Whitney. RESULTADOS:  Os resultados encontrados na EEB 
mostraram que dos 41 indivíduos avaliados, 23 (56,1%) apresentaram risco de quedas, dos quais 12 (52,2%) foram gênero feminino e 
11 (47,8%) do gênero masculino. A análise estatística apontou ocorrência significativa de idosos com risco para quedas além de uma 
associação significativa da tendência para quedas e o gênero femino, com p=0,091 no teste Qui-quadrado e ainda, com idade, com 
p=0,010, no teste de Man-Whitney. CONCLUSÃO: Idosos institucionalizados de Sergipe apresentaram uma ocorrência significante 
para risco de quedas, principalmente no gênero feminino e, sobretudo, nos mais idosos. 

 Palavras-Chaves: equilíbrio, quedas, idosos. 
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TÍTULO: FUNÇÃO VESTIBULAR EM INDIVÍDUOS COM TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR INFERIOR  

AUTOR(ES): FERNANDA SOARES AURÉLIO , SILVANA TAÍS ALEXANDRE MONTEIRO, VIVIANE CASTRO DE ARAÚJO, 
LIDIANE CRISTINA BARRAVIERA RODRIGUES 

CO-AUTOR(ES): ÍSIS PEREIRA DUTRA, JOSÉ ROBERTO LIMA DA COSTA 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: A disfunção vestibular infantil pode afetar consideravelmente a habilidade de comunicação e o desempenho escolar. 
Diversos autores têm assinalado a relação entre alterações vestibulares e ao baixo desempenho escolar. Objetivo: Este estudo teve 
por objetivo investigar sinais e sintomas vestibulares de crianças que apresentaram resultado inferior no teste de desempenho 
escolar. Metodologia: Participaram do estudo cinco crianças com desempenho escolar inferior, provenientes de escolas públicas de 
Porto Velho-Rondônia, cujos responsáveis permitiram assinando o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Destas, quatro eram 
do gênero feminino e um do gênero masculino com faixa etária entre 09 e 11 anos de idade. Primeiramente foi realizado o Teste de 
Desempenho Escolar, a fim de avaliar as habilidades acadêmicas de leitura, escrita e aritmética. Após, foi realizada uma anamnese 
que objetivou investigar os sinais e sintomas vestibulares apresentados pelos sujeitos e, p or último, realizou-se o exame 
vestibular, para o qual foram utilizados os seguintes instrumentos: Software Vecwin, barra luminosa e estimulador calórico a ar-
modelo OAT-10 com pistola NGR-05, todos fabricados pela Neurograff Eletromedicina Ind. e Com. Ltda-SP-Brasil, em conjunto com 
cadeira rotatória fabricada pela empresa Yoshi Ltda-SP-Brasil. Resultados: Quatro indivíduos apresentaram sintomas 
otoneurológicos, sendo os mais frequentes tontura, zumbido, cefaléia e instabilidade postural. A vectoeletronistagmografia 
computadorizada evidenciou síndrome vestibular periférica deficitária em dois indivíduos, sendo estes os que apresentaram menor 
pontuação no teste de desempenho escolar, porém um deles não referiu sintomas vestibulares. Conclusão: Identificou-se que os 
sujeitos estudados, em sua maioria, apresentaram sintomas como tontura, zumbido, cefaléia e instabilidade postural, porém foi 
percebido que uma criança não relatou queixas otoneurológicas. As alterações vestibulares encontradas foram de origem periférica 
deficitária e acredita-se que as mesmas estejam ligadas ao baixo desempenho escolar, visto que as duas menores pontuações foram 
das crianças que apresentaram alteração vestibular.  
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TÍTULO: NORMATIZAÇÃO DA PROVA CALÓRICA À AR EM INDIVÍDUOS NORMO-OUVINTES  

AUTOR(ES): ARIANE DE MACEDO GOMES , VALDETE ALVES VALETINS SANTOS FILHA, RAFAELE RIGON, MICHELE 
VARGAS GARCIA, ELENARA CIOQUETA, PEDRO LUIZ CÓSER, DAYANE DOMENEGHINI DIDONÉ 

INSTITUIÇÃO: UFSM  

Introdução: A prova calórica estimula cada labirinto isoladamente, podendo esta ser realizada através do estímulo água ou ar. Estes 
tipos de estimulação diferenciam-se pelo meio de condução do calor, pela temperatura e pelo tempo de realização do exame em cada 
orelha. Ressalta-se, no entanto, que a estimulação com água já possui um protocolo padrão para a análise das respostas obtidas. 
Entretanto, o mesmo não acontece na estimulação com ar. Tal pesquisa é fundamental, pois possibilita ser usada clinicamente em 
indivíduos com alterações na orelha média e externa, além da praticidade da técnica e maior conforto aos pacientes. Objetivo: 
normatizar o padrão de respostas na estimulação com ar. Método: As avaliações foram realizadas na Clínica Cóser, localizada na 
cidade de Santa Maria/RS. Até o presente momento, foram selecionados 53 sujeitos com audição normal, com faixa etária média de 
45 anos, sendo 27 do sexo feminino e 26 do sexo masculino. Todos os indivíduos foram submetidos a prova calórica a ar,  nas 
temperaturas de 50ºC e 24ºC, durante 60 segundos, utilizando o sistema computadorizado de vectoeletronistagmografia da marca 
Contronic, modelo Nistagmus, versão 1.1. Foram excluídos do estudo os indivíduos que apresentaram nistagmo espontâneo de olho 
fechado e/ou pré-calórico, devido à possível influência destes sinais sobre os resultados da prova calórica; bem como ter qualquer 
tipo de doença crônica e perda auditiva. Resultados Preliminares: o valor mínimo da velocidade angular da componente lenta 
(VACL) do nistagmo pós-calórico foi de 3º/s e o valor máximo foi de 27º/s, sendo caracterizado como disfunção vestibular à prova 
calórica são os seguintes: - valores absolutos Hiporreflexia e Hiperrreflexia aproximam-se menor que 3º/s e maior que 27º/s; - valores 
relativos médios PL OD - 16%; OE - 17% e PDN OD - 18%; OE - 17%. Conclusão: Na prova calórica a ar, os valores absolutos foram 
caracterizados como normorreflexia entre 3º/s e 27º/s e os valores relativos médios para PL e PDN 17%. Acredita-se na importância 
da normalização desse procedimento nos centros clínicos e hospitalares para que os valores obtidos sejam padronizados. 
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TÍTULO: PERFIL DO RISCO DE QUEDA EM IDOSOS FREQUENTADORES DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA Á TERCEIRA 
IDADE NA CIDADE DO SALVADOR/BAHIA – UNEB  

AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA  

CO-AUTOR(ES): FERNANDA MOREIRA DE PINHO SILVA, AMANDA NERY SANTOS 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: A expectativa de vida do homem tem aumentado consideravelmente em todo o mundo. Isso se dá graças aos avanços 
na área da saúde que permitem a manutenção de diversas funções orgânicas. O aumento da idade é diretamente proporcional à 
presença de múltiplos sintomas otoneurológicos associados, tais como vertigem e outras tonturas, alterações do equilíbrio corporal, 
distúrbios da marcha, quedas ocasionais, entre outros. O medo de cair além de ser uma consequência das quedas pode também ser 
considerado um causador das mesmas. Objetivo: Avaliar o risco de quedas em idosos frequentadores da Universidade Aberta à 
Terceira Idade no Estado da Bahia - UATI/UNEB. Metodologia: Este estudo teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa sob o nº 78644. Teve como desenho de estudo descritivo e quantitativo do tipo transversal, a partir da aplicação da Escala 
Internacional de Eficácia (FES) e da Avaliação da Modalidade orientada pelo desempenho (POMA). Como critério de inclusão foi 
estabelecido que os sujeitos tivessem idades igual ou superior a 60 anos e que frequentassem regularmente a UATI/UNEB. Foram 
excluídos do estudo àqueles que utilizassem dispositivos que auxiliassem na marcha e portadores de doenças neurológicas 
degenerativas. Resultados: A amostra foi composta por 26 pacientes, com média de 69,46 anos. Houve predomínio do gênero 
feminino (88,46%). Com relação à FES-I-BRASIL, 62,98% apresentaram medo de cair, em pelo menos uma das 16 tarefas. Dentre as 
atividades que representaram maior preocupação em cair para os idosos, destacaram-se: andando em uma superfície escorregadia, 
caminhando sobre uma superfície irregular, subindo e descendo escadas e ladeira, e, tomando banho. Com relação ao POMA, 
91,42% apresentaram-se normais, 7,99% função adaptativa e 0,59% apresentaram anormalidade. Conclusão: Na população 
estudada, os resultados mostraram que há um relato da alta frequência do medo de cair, apesar do bom desempenho e normalidade 
de equilíbrio. Sendo assim, importante se faz uma intervenção, junto aos idosos, quanto ao desenvolvimento de um trabalho 
profilático voltado à estabilidade do equilíbrio corporal. 
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TÍTULO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE IDOSOS COM TONTURA DE UMA UATI DE SALVADOR/BA  

AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO DE SOUSA  

CO-AUTOR(ES): THAÍSE MORENA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB  

Introdução: O Brasil é considerado o 6º país no mundo em número de idosos, aumentando a expectativa de vida de 50 para 74,5 
anos. O envelhecimento é um processo natural, manifesta-se por um declínio das funções de diversos órgãos que caracteristicamente 
tende a linear em função do tempo. Contudo a tontura apresenta-se predominantemente neste período da vida caracterizando-se 
como um sintoma. Objetivo: determinar o perfil sociodemográfico de idosos portadores do sintoma tontura. Metodologia: Este 
estudo teve parecer aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o nº 155.388. A pesquisa teve como desenho de estudo corte 
transversal de caráter descritivo e quantitativo, composto, em sua amostra parcial, de 13 idosos até a presente data. Foi utilizado um 
questionário contendo perguntas acerca das questões sociodemográficas, tais como sexo; idade; escolaridade; estado civil; renda 
mensal, assim como as relacionadas à saúde, classificação da própria saúde, presença de tontura, tempo de surgimento e tempo de 
persistência do sintoma, entre outras. Resultados: Até onde foram coletados os dados, dos 13 idosos com tontura, o predomínio foi 
de mulheres, sendo 6 (46,15%) viúvas, dessas, 7 (53,84%) se consideram pardas; com idade média de 74 anos; 6 (46,15%) 
completaram o ensino básico, mas 5 (38,46%) o tem ainda incompleto; 8 (61,53%) idosas nasceram na capital; possuem é média 3 
filhos; 4 (30,76%) destas moram sozinhas; sendo que todas não trabalham e estão aposentadas; 4 (30,76%) trabalhavam antes da 
aposentadoria como professoras, 3 (23%) eram funcionárias públicas e 2 (15,38%) foram costureiras; possuem renda média de 2 
salários mínimos; 8 (61,53%) avaliaram sua saúde como regular; 9 (69,23%) possuem tontura rotatória; há um tempo aproximado de 
1 ano; tontura esta que persiste por minutos; 8 (61,53%) referem zumbido; 6 (46,15%) não referiram nenhum sintoma otológico 
concomitante, mas 3 (23%) relatam queda em momento de tontura, outras 3 sentiram plenitude auricular (23%) e apenas 1(7,6%)  
referiu episódio de perda de memória e outra única (7,6%)  idosa referiu sensação de desmaio. As doenças mais referidas entre as 
pesquisadas foram a osteoporose (38,46%) e hipertensão (30,76%); e  5 idosas (38,46%) ainda não procuraram ajuda médica para a 
tontura. Conclusão: Com estes dados foi possível conhecer que o perfil dos idosos com tontura da UATI-UNEB; predominado por um 
grupo e mulheres viúvas, que, diante do desconforto da tontura e de outras doenças, apresentam características sóciodemográficas 
semelhantes às encontradas entre os idosos brasileiros e por isto, constituem um grupo que necessita de atenção sobre seus 
determinantes sociais e medidas de promoção de saúde. 
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TÍTULO: POSTUROGRAFIA DINÂMICA FOAM-LASER DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS  

AUTOR(ES): JAYNE GUTERRES DE MELLO , TÁBADA SAMANTHA MARQUES DA ROSA, VALDETE VALENTINS SANTOS 
FILHA  

CO-AUTOR(ES): DAYANE DOMENEGHINI DIDONÉ 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Introdução: a Posturografia Dinâmica pode representar um recurso alternativo para detectar possíveis alterações de equilíbrio 
presentes na população idosa em decorrência da falta de integração dos sistemas visual, proprioceptivo e vestibular. Objetivo: avaliar 
a integração dos sistemas responsáveis pelo equilíbrio por meio do Teste de Organização Sensorial, utilizando a “Foam- Laser 
Dynamic Posturography” (FLP) proposto por Castagno (1994) em idosos institucionalizados. Método: foram avaliados dez idosos 
institucionalizados que apresentavam queixas de tontura ou desequilíbrio corporal, tanto do gênero masculino quanto feminino, na 
faixa etária entre 60 e 86 anos. Foi realizado o Teste de Organização Sensorial (TOS) com o intuito de investigar a integração das 
aferências visuais, vestibulares e proprioceptivas, utilizando-se o FLP. Resultados: na análise da posturografia dinâmica “Foam-
Laser” foi observado que 100% dos idosos apresentaram dificuldade na integração entre os sistemas responsáveis pelo equilíbrio 
corporal, sendo evidenciado um desempenho menor que o esperado em todas as seis posições e em cinco posições do teste, em 
70% e 30% dos idosos, respectivamente. As posições mais acometidas do TOS foram menor desempenho na posição V (30%), 
queda na posição III (10%), VI (30%) e nas posições I, III e VI (30%). Quanto a análise sensorial, observaram-se ocorrência maior 
para alterações na preferência visual, evidenciando-se sete idosos, seguida de alterações na preferência visual e no sistema visual, 
nos sistemas visual e proprioceptivo e nos sistemas visual e vestibular. Conclusão: todos os idosos apresentaram alteração na 
avaliação realizada, indicando dificuldade na integração entre os sistemas visual, proprioceptivo e vestibular responsáveis pelo 
equilíbrio. Sendo assim, destaca-se a importância da atuação dos profissionais da Fonoaudiologia e da Fisioterapia na área do 
equilíbrio em Instituições de Longa Permanência para Idosos.  
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TÍTULO: ESTUDO RANDOMIZADO CONTROLADO SOBRE O EFEITO DE UM TREINAMENTO SENSORIAL AUDITIVO EM 
HABILIDADES DE MEMÓRIA, ATENÇÃO E LINGUAGEM  

AUTOR(ES): CRISTINA FERRAZ BORGES MURPHY , LUCIANA DE OLIVEIRA PAGAN NEVES, HAYDEE FISZBEIN WERTZNER, 
ELIANE SCHOCHAT 

INSTITUIÇÃO: USP  

Introdução: Pesquisas demonstram que treinamentos auditivos podem melhorar o desempenho em tarefas envolvendo habilidades 

sensoriais auditivas como o processamento temporal auditivo, por exemplo. Mas ainda não há um consenso quanto à existência de 
generalização deste aprendizado para habilidades cognitivas como memória, atenção e linguagem. Além disso, não se sabe se o 
efeito do treinamento é dependente do perfil do indivíduo treinado, se considerarmos habilidades como memória de trabalho e 
atenção, por exemplo. Objetivo: investigar a existência de generalização do aprendizado ocorrido após treinamento sensorial 
auditivo, para tarefas consideradas top-down (memória, atenção e linguagem). Além disso, investigar se o processo de generalização 
ocorre da mesma forma para crianças com desenvolvimento típico e com transtorno fonológico. Metodologia: estudo randomizado 
controlado envolvendo 4 grupos de crianças: grupo controle treinado  (n=10; média de idade= 9.6 ± 2.0) e grupo controle não-treinado 
(n=11, média de idade = 8.2  ± 1.6) compostos por crianças com desenvolvimento típico e grupo estudo treinado (n=10, média de 
idade = 7.7 ± 1.2) e grupo estudo não-treinado (n=8, média de idade= 8.6 ± 1.2) compostos por crianças com transtorno fonológico. 
Ambos os grupos treinados foram submetidos a um treinamento não-verbal computadorizado focado em tarefas de discriminação e 
ordenação de frequência e mascaramento temporal. A intervenção foi realizada por dois meses (duas vezes por semana). Testes pré 
e pós- treinamento foram aplicados para os 4 grupos: Padrão de Frequência e GIN, testes de atenção sustentada visual e auditivo, 
teste de memória de trabalho fonológica –span para dígitos (Software E-Prime) e testes de imitação e nomeação de figuras (ABFW). 
Resultados: para análise estatística, utilizou-se ANOVA, p<=0.05. Embora tenha ocorrido um efeito de período para o teste de 
Padrão de Frequência, com aumento do escore pós-treino ([F (1.35) = 27,31, p<0,001], não houve efeito de interação entre período e 
grupo [F(3.35) = 1.020, p= 0,395], demonstrando que esta melhora ocorreu independente do grupo considerado. Para o teste GIN, 
não houve efeito de interação entre período e grupo [F(3.35)=4.261, p=0.011]; todos os grupos apresentaram diminuição do escore 
pós-treino, exceto grupo controle não-treinado. Para os testes de atenção auditivo e visual, não houve efeito de interação entre  
período e grupo [visual F(3.35)=0.549, p=0.652] [auditivo F(3.35)=0.664,p=0.580], mas houve efeito de período para a modalidade 
auditiva [F(1.35)=6.407,p=0.016]. Para o teste de memória e os testes de linguagem, não houve efeito de interação entre período e 
grupo [memória F(3.35)=1.193,p=0.327] [linguagem F(3.35)=0.037] mas houve efeito de período com aumento do span fonológico e 
escore no pós-treino [memória F(1.35)=20.933,p=<0.001]  [linguagem F(1.35)=5.918,p=0.020]. Conclusão: a melhora do 
desempenho após o treino para quase todos os testes, independente do grupo, sugere a presença de um efeito teste-reteste; além 
disso, sugere que o efeito de treino ocorre de forma independente do perfil do grupo, considerando as diferenças existentes entre os 
grupos estudo e controle para as habilidades de linguagem e memória de trabalho fonológica. Futuras pesquisas são necessárias 
para investigação do efeito de diferentes tipos de tarefas e durações de treinos no processo de generalização do aprendizado. 
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TÍTULO: HABILIDADE DE FIGURA-FUNDO PARA SONS VERBAIS E ASSOCIAÇÃO DE ESTÍMULOS AUDITIVOS E VISUAIS NA 
AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL  

AUTOR(ES): FRANCIELE RIBEIRO DA SILVA  

CO-AUTOR(ES): CAMILA RIBAS DELECRODE, ANA CLÁUDIA VIEIRA CARDOSO  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - CAMPUS DE MARÍLIA - SP  

Introdução: As alterações do processamento auditivo referem-se a déficits no processamento das informações referentes à 
modalidade auditiva e está presente quando o indivíduo não é capaz de fazer uso pleno do sinal auditivo. Essas alterações podem ser 
diagnosticadas por meio da avaliação auditiva central que descreverá quais habilidades auditivas estão alteradas. A habilidade de 
figura-fundo para sons verbais e associação de estímulos auditivos e visuais refere-se à identificação de sons de fala na presença de 
outros sons de fala associando esse estímulo auditivo (fala) a um visual (figura ou frase). Objetivo: investigar a habilidade de figura-
fundo para sons verbais e associação de estímulos auditivos e visuais de pacientes encaminhados para avaliação do processamento 
auditivo central em uma clínica escola. Metodologia: Estudo retrospectivo e descritivo, realizado no Centro de Estudos da Educação 
e da Saúde da Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP- Campus de Marília. Para alcançar o objetivo proposto foram analisados 
36 prontuários de pacientes que realizaram a avaliação do processamento auditivo central no ano de 2011, mais especificamente os 
resultados dos testes de logoaudiometria pediátrica (PSI) ou de identificação de sentenças sintéticas (SSI) com mensagem 
competitiva ipsilateral.  A amostra deste estudo foi então composta por 28 (77,8%) pacientes do gênero masculino e oito (22,2%) do 
feminino, com a faixa etária variando de quatro a 21 anos (média de 9,1 e desvio padrão de 3,8). Os testes, PSI ou SSI, foram 
aplicados considerando a faixa etária e o nível de competência de leitura dos pacientes. O critério de referência para a habilidade de 
figura-fundo e associação de estímulos auditivos e visuais serem consideradas normais foi obter resultados iguais ou superiores a 
60% de acertos, na relação sinal/ruído -15 para a mensagem competitiva ipsilateral. Resultados: A análise dos prontuários mostrou 
que se aplicou o PSI em 14 pacientes e a idade destes variou de quatro anos e sete meses a nove anos (média de 6,5 anos) e, o SSI 
em 19 pacientes com idade variando entre sete anos e onze meses e 21 anos (média de 12,4 anos). Cabe ressaltar que o SSI foi 
aplicado em uma criança de sete anos e 11 meses e os resultados obtidos estavam dentro do padrão de normalidade e, que foi 
necessário aplicar o PSI em duas crianças de oito e nove anos devido a dificuldade de leitura e os resultados estavam dentro do 
padrão de normalidade. O índice de normalidade para a habilidade de figura-fundo para sons verbais e associação de estímulos 
auditivos e visuais foi superior nos pacientes que fizeram o PSI quando comparados ao SSI, respectivamente 78,6% e 36,9%. 
Conclusão: O presente estudo demonstrou um alto índice de alteração na habilidade de figura-fundo para sons verbais e associação 
de estímulos auditivos e visuais, principalmente quando o SSI foi aplicado. 
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TÍTULO: O PROCESSAMENTO AUDITIVO DE AGRICULTORES EXPOSTOS A AGROTÓXICOS  

AUTOR(ES): DENISE MARIA VAZ ROMANO FRANÇA , ADRIANA BENDER MOREIRA LACERDA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

Introdução: o Paraná ocupa um lugar importante na cultura do Tabaco. O cultivo desse produto ocorre em pequenas propriedades e 
geralmente envolve o trabalho de toda a família. Para que a produção de fumo atinja níveis de rentabilidade e qualidade desejáveis, a 
modernização dos processos de cultivo incluiu a utilização de quantidades significativas de agrotóxicos o que geraram impacto 
negativo sobre o ambiente e a saúde humana. Embora o controle de pragas seja importante a equação uso e preservação ambiental 
e de saúde deve ser ajustada e tem sido amplamente discutida. As estimativas da Organização Mundial de Saúde mostram que todos 
os anos entre 500.000 a 1 milhão de pessoas se intoxicam com pesticidas, entre 5.000 e 20.000 morrem e 75% dos que morrem são 
trabalhadores agrícolas (OMS, 1990). Alguns agrotóxicos podem  afetar o sistema auditivo e o equilíbrio, tanto na porção periférica 
quanto central, pois algumas substâncias podem ser consideradas neurotóxicas. Objetivos: avaliar o processamento auditivo central 
de fumicultores expostos a agrotóxicos utilizando o teste dicótico de dígitos (TDD). Metodologia: foi realizada a avaliação audiológica 
básica composta de audiometria tonal limiar aérea/óssea, logoaudiometria e imitanciometria e  aplicado o TDD em 22 fumicultores, 8 
 mulheres e 14 homens, com idades variando entre os 20 e os 57 anos de idade. A amostra foi selecionada aleatoriamente. Os 
exames foram realizados no período de julho de 2011 a agosto de 2012, na clínica de Fonoaudiologia da UNICENTRO-PR e na 
Clínica de Fonoaudiologia de Universidade Tuiuti do Paraná. Utilizou-se: um audiômetro Damplex, calibrado anualmente, de acordo 
com a norma ISO 8253, em cabina acústica e impedanciômetro audiotest 425 H e para o (TDD) foi utilizado CD de Pereira e Schochat 
(1997), volume 2 e faixa 3. Resultados: Os 22 fumicultores que realizaram o TDD apresentaram audiometria normal, e mais de 10 
anos de exposição a agrotóxicos. Os resultados do TDD demonstraram uma média de acertos de 72,8% o que é estatisticamente 
diferente do grupo controle, que apresentou uma média de acertos de 86,7%. Conclusão: a grande ocorrência de alterações 
verificadas no TDD alerta para a possibilidade de comprometimento de processos mais centrais da audição de sujeitos expostos a 
agrotóxicos, faz enfatizar a importância do acompanhamento audiológico nessa classe de trabalhadores, mostra a importância do uso 
de testes além da bateria convencional de testes audiológicos, bem como, a criação e implementação de ações educativas sobre os 
cuidados com a audição e o uso de equipamentos de proteção individual, especialmente na aplicação de substâncias químicas 
perigosas como os agrotóxicos.  
 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: D) PROCESSAMENTO AUDITIVO  

P-174  
 

 

TÍTULO: PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL E CARACTERIZAÇÃO DE ASPECTOS COGNITIVOS EM MULHERES PÓS-
MENOPÁUSICAS.  

AUTOR(ES): ÂNGELA FLORES SCHLICKMANN  

CO-AUTOR(ES): ELKE BROMBERG 

INSTITUIÇÃO: PUCRS  

Introdução: As alterações hormonais relacionadas à menopausa são capazes de modular funções que são importantes para o 
processamento central de informações verbais. Objetivo: Avaliar a relação entre queixas de compreensão de fala e o processamento 
auditivo central e funções cognitivas em mulheres pós-menopáusicas.Metodologia: Participaram deste estudo 92 mulheres pós-
menopáusicas (45 a 60 anos), as quais foram classificadas em dois grupos de acordo com a presença ou ausência de queixa de 
dificuldade de compreensão da fala. Todas eram destras, tinham limiares auditivos normais ou leve perda neurossensorial e foram 
submetidas a avaliação auditiva bilateral (meatoscopia, imitanciometria, audiometria tonal e logoaudiometria), testes de 
processamento auditivo central (Dicóticos Consoante Vogal, Sequência de Padrão de Frequência e de Duração) e testes cognitivos 
(Trail partes A e B, BDI, Procedimento de Brow Peterson, Stroop, Atenção dividida e sustentada).  Resultados: 63% das mulheres 
apresentaram queixa de compreensão de fala. Os grupos experimentais não mostraram diferenças significativas em relação às 
variáveis demográficas, avaliação auditiva ou provas de processamento auditivo central. Entretanto, mulheres com queixa de 
compreensão de fala apresentaram pior desempenho nas tarefas Trail B, Brow Peterson (interferência motora), Atenção sustentada 
(concentração) e no Stroop (cor –palavra), além de escores mais elevados no BDI.Conclusões: Grande parte das mulheres na fase 
de pós-menopausa apresenta queixas de compreensão de fala, as quais estão associadas a alterações em domínios cognitivos 
potencialmente envolvidos no processamento auditivo central, como velocidade de processamento, atenção e memória operacional. 
Palavras chaves: Menopausa, processamento auditivo central, audição. 
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TÍTULO: LIMIARES AUDITIVOS DE INDIVÍDUOS ETILISTAS, TABAGISTAS E/OU COM ALTERAÇÕES METABÓLICAS  

AUTOR(ES): IVONE FERREIRA NEVES LOBO , CLAYTON HENRIQUE ROCHA, RAQUEL GOMES, CAMILA MAIA RABELO, 
RENATA RODRIGUES MOREIRA, ALESSANDRA GIANNELLA SAMELLI,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: Vários são os fatores que podem estar envolvidos ou que podem contribuir para o desenvolvimento de perdas auditivas. 
Muitos estudos tentaram mostrar a relação entre alterações auditivas e disfunções metabólicas. Outros tentaram relacionar estas 
alterações auditivas a aspectos como tabagismo ou consumo de álcool. No entanto, pesquisas sobre perdas auditivas em associação 
com estes fatores de risco analisados em combinação são escassos na literatura internacional e nacional. Desta forma, a identificação 
dos fatores de risco para as alterações auditivas é fundamental, já que permite a adequada implementação de medidas de prevenção. 
Objetivo: comparar grupos com diferentes fatores de risco a um grupo controle, visando identificar se estes fatores de risco têm 
influência nos limiares auditivos. Metodologia: O presente estudo foi aprovado pala Comissão de Ética e Pesquisa da instituição. 
Foram avaliados 101 sujeitos divididos em oito grupos: grupo controle (ausência de tabagismo, etilismo e alterações metabólicas – 
diabetes e hipertensão arterial); grupo etilista; grupo tabagista; grupo etilista e tabagista; grupo com alteração metabólica; grupo com 
alteração metabólica e etilista; grupo com alteração metabólica e tabagista; grupo com alteração metabólica, etilista e tabagista. Como 
critérios de exclusão, foram utilizados: exposição a ruído ocupacional, idade acima de 50 anos e presença de perda auditiva 
condutiva. Os critérios de inclusão foram definidos de acordo com a nomenclatura de cada grupo, conforme descrito anteriormente. 
Os procedimentos realizados foram: anamnese e avaliação audiológica completa. Foram analisados os limiares auditivos por grupo e 
estes foram comparados entre os grupos. A análise estatística foi realizada por meio do testes Anova não pareado. O nível de 
significância assumido foi de 0,05. Resultados: Não houve diferença estatisticamente significante entre a idade média de cada grupo. 
A idade média dos indivíduos foi de aproximadamente 45 anos. Na comparação entre os limiares auditivos das duas orelhas, não 
houve diferença estatisticamente significante e, por este motivo, as orelhas direitas e esquerdas foram agrupadas para facilitar a 
análise entre os grupos. Na comparação entre os grupos, foram observadas diferenças estatisticamente significantes para as 
seguintes análises: 8 kHz (controle X etilista); 2 e 8 kHz (controle X tabagista); 6 kHz (controle X alterações metabólicas); 2 kHz 
(controle X alterações metabólicas e etilista); 0,25, 3, 4 e 8 kHz (controle X alterações metabólicas e tabagista); 2 e 8 kHz (controle X 
alterações metabólicas, etilista e tabagista). Discussão: Os fatores de risco estudados isoladamente ou em conjunto parecem ter um 
efeito potencialmente lesivo sobre os limiares auditivos. A comparação que mostrou maiores diferenças entre os grupos foi entre o 
grupo controle e o grupo com alterações metabólicas e tabagista. Estes dados sugerem que os fatores de risco estudados podem ter 
um efeito sinérgico sobre os limiares auditivos. No entanto, estudos adicionais são necessários com um número maior de indivíduos 
por grupo, possibilitando tornar as possíveis diferenças mais evidentes. Conclusão: os grupos com fatores de risco apresentaram 
limiares auditivos mais elevados do que o grupo controle, o que sugere que os fatores de risco estudados podem ter um efeito 
potencialmente lesivo sobre a audição. 
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TÍTULO: MODELO DE AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA  

AUTOR(ES): BYANKA CAGNACCI BUZO , ALINE OLIVEIRA BARUZZI, ANA PAULA DE OLIVEIRA G KAO, TALITA MAZZARIELLO 
ROVERI, ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA BORGES, EMELIE VILLELA DA COSTA, DANIELA SCALON OLIVEIRA, 
MATHEUS MACHADO OLIVEIRA, ALEXANDRE MUNIZ 

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - HIAE - PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE DE PARAISÓPOLIS  

O Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis desenvolve ações sócio-educacionais, de prevenção e orientação, além de 
atendimento médico e hospitalar a indivíduos de 0 a 14 anos, moradores desta Comunidade. O trabalho apresentado parte do relato 
de uma experiência de avaliação multiprofissional, a partir da impossibilidade de realização da avaliação do Processamento Auditivo 
(PAC), em decorrência de dificuldades associadas a outros campos do desenvolvimento infantil.Objetivo: Descrever um modelo de 
avaliação multiprofissional. Metodologia: O ponto de partida para a discussão de caso multiprofissional foi a observação de 
dificuldades apresentadas por dois pacientes, interferindo na execução e interpretação da avaliação do PAC dos mesmos. Na 
discussão de caso inicial, tornaram-se evidentes as seguintes necessidades: estabelecimento de diagnóstico multidisciplinar para 
compreensão ampliada dos sintomas; determinação das condutas terapêuticas, considerando as necessidades prioritárias da criança 
e especificidades de cada área; implementação do acompanhamento multidisciplinar dos pacientes encaminhados ao Núcleo 
Integrado de Saúde com indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. Como forma de contemplar tais necessidades iniciou-se 
a construção da Avaliação Multiprofissional - composta por atendimentos individuais destinados à criança e seus pais, realizados 
simultaneamente por uma equipe multiprofissional com quatro ou mais integrantes (Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, 
Terapeuta Ocupacional). Resultados: Estrutura da Avaliação. 1ª. sessão: anamnese com os pais, conduzida por um ou mais 
profissionais, preferencialmente com a participação do Psicólogo. Paralelamente, avaliação da criança por profissionais de outras 
áreas, de acordo com a hipótese diagnóstica. 2ª.  sessão: repete-se o fluxo referente à 1ª.  sessão, porém com a inversão dos 
profissionais que acompanharão os pais e a criança. 3ª.  sessão: discussão entre os profissionais abordando achados observados e 
planejamento da conduta, considerando atendimentos a serem priorizados. 4ª. sessão: devolutiva com os pais sobre o processo de 
avaliação e discussão do plano terapêutico. CASO 1: M. 7 anos, observou-se demanda para atendimento em Psicopedagogia, 
Fonoterapia, Musicalização, além de inserção da mãe da criança em Grupo de Pais do Setor de Psicopedagogia; CASO 2: J. 6 anos, 
observada demanda para atendimento em Psicoterapia e Fonoterapia, além de encaminhamento ao Serviço Social para inserção da 
criança na escola. Conclusão: Além do olhar integrado e ampliado resultante da avaliação em equipe, a Avaliação Multiprofissional 
possibilitou: otimização do tempo de espera (paciente e família deixam de aguardar por uma vaga para avaliação em cada um dos 
setores), agilidade no atendimento (paciente e família avaliados por 4 áreas em 4 sessões), implementação do trabalho 
multidisciplinar (redução da segmentação na avaliação e direção do tratamento), Humanização do atendimento (a família participa do 
processo de avaliação e auxilia na construção do plano terapêutico da criança. Ao final do processo recebem informações e 
orientações sobre o desenvolvimento dos filhos). O modelo proposto demonstrou eficácia sob o ponto de vista do paciente e sua 
família, bem como da equipe multidisciplinar. 
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TÍTULO: MOTIVOS QUE LEVAM O IDOSO USUÁRIO DO AASI A PRIVAR-SE DO ACOMPANHAMENTO DURANTE SEU 
PROCESSO DE ADAPTAÇÃO  

AUTOR(ES): FRANCINE FREIBERGER  

CO-AUTOR(ES): ÂNGELA MARIA ALVAREZ  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC  

Introdução Com a instituição da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva no Brasil, estudiosos interessaram-se em desenvolver 
pesquisas nesta área, observando-se preocupação com o processo de adaptação aos AASI e com usuários idosos. Objetivo 
Conhecer e compreender os motivos que levam a pessoa idosa a privar-se do acompanhamento do primeiro mês de seu processo de 
adaptação do AASI concedido pelo SUS e realizado pelo Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de um Hospital Universitário do sul do 
Brasil. Metodologia Pesquisa de caráter qualitativa tipo exploratório-descritiva desenvolvida com 15 idosos entre 61 e 92 anos de 
idade que se ausentaram do acompanhamento fonoaudiológico na etapa de adaptação ao AASI. A coleta dos dados foi realizada 
através de consulta aos prontuários, grupo de discussão e entrevista individual semiestruturada. Os dados foram analisados segundo 
a técnica da análise de conteúdo. Resultados Observou-se que os idosos justificaram as ausências ao acompanhamento de seu 
processo de adaptação por razões como: 1) A falta de vínculo com o atendimento fonoaudiológico, demonstrando que o idoso não 
recorre ao centro de referência para solução de problemas e que ele se autodispensa dos atendimentos não importando o estado de 
sua adaptação. 2) A condição de saúde frágil e instável dos idosos os fez ausentarem-se do acompanhamento. Nestas condições, 
compreendeu-se que a saúde geral está em primeiro lugar, visto que representa uma condição muito importante para o bem-estar do 
idoso. Cuidar da saúde geral do idoso virou prioridade máxima e a saúde auditiva foi deixada para trás, esquecendo que o benefício 
trazido pelos AASI melhora a qualidade de vida do idoso, mesmo que ele esteja debilitado. 3) Quando abandonaram o uso do AASI a 
decisão pareceu ter sido tomada somente pelo idoso e por não haver alguém com orientações suficientes para encorajá-lo a continuar 
usar e fazer o retorno, acabaram por esquecer o assunto. Muitas vezes foram influenciados pelas desvantagens percebidas durante o 
uso, como dificuldade de compreensão da fala em ambientes com várias pessoas falando, amplificação desconfortável, escutar e não 
entender, dificuldade com o manuseio dos AASI. Além disso, os sentimentos diante da perda auditiva e período de adaptação aos 
AASI também foram determinantes, como a negação, impaciência e tristeza. 4) A condição socioeconômica também foi apontada 
como motivo que levou esse grupo de idosos a privarem-se do acompanhamento fonoaudiológico uma vez que a maioria não tem 
meio próprio de transporte, muitos tem dificuldade de tomar a locomoção disponível devido ao analfabetismo e a dependência de um 
acompanhante. Conclusão Foi relevante conhecer as razões dos idosos para que o fonoaudiólogo possa contribuir para melhorar a 
condição de audição das pessoas idosas que buscam pelo Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, além de desenvolver estratégias 
que minimizem a falta de adesão aos atendimentos com uma abordagem que considere uma busca ativa e multiprofissional, capazes 
de estimular o idoso para o autocuidado e melhor aproveitamento do AASI. 
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TÍTULO: NIVEL DE PRESSÃO SONORA EM UMA ACADEMIA DE GINASTICA DE CURITIBA E A PERCEPÇÃO DE SEUS 
EFEITOS EM ALUNOS E PROFESSORES  

AUTOR(ES): MANOEL FERRAZ DA ROCHA , MARCELO DE SOUZA, CLAUDIA GIGLIO O. GONÇALVES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ  

Introdução: Embora as grandes cidades do mundo tenham leis contra o barulho, estas são, em geral, são ineficientes. Pessoas 
chegam a relacionar o barulho à modernidade, ao progresso e à diversão e apontam o ruído como uma necessidade. Nas academias 
de ginástica, professores e alunos estão expostos a elevados níveis de ruído, impactando a saúde auditiva, mental, e corporal, pois o 
som exerce influência sobre todo o corpo humano.  Objetivo: avaliar o nível de pressão sonora NPS em uma academia de ginástica 
de Curitiba e  a percepção de seus efeitos em  alunos e professores. Método: foi aplicado um questionário contendo questões sobre a 
percepção do NPS e seus efeitos em 16 sujeitos, foi avaliado o NPS com um medidor de pressão sonora nos salões da academia, por 
leitura instantânea, identificando mínimo e máximo de intensidade. Resultados:  foram encontrados no ambiente um alto nível de 
ruído, na entrada o mínimo foi de 76.2dB e o máximo foi de 89.7dB, no centro o mínimo foi de 78.1dB e o máximo de 90,3dB e no 
fundo das salas o mínimo foi de 78.1dB e o máximo de 90.4dB. Dos sujeitos entrevistados 14 relataram achar que o som ambiente 
pode prejudicar a audição, 12 já referiram dificuldades em ouvir, 10 referiram cefaleia, 07 distúrbios gástrico, 05 zumbido. Conclusão: 
as altas intensidades de NPS pode prejudicar a saúde mental, corporal e auditiva dos alunos e professores. 
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TÍTULO: O CONHECIMENTO DE LACTANTES QUE FREQUENTAM O SETOR DE PUERICULTURA DE UM SERVIÇO DE SAÚDE 
DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ACERCA DOS ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE AUDITIVA INFANTIL  

AUTOR(ES): ERYCK HOLMES ALVES DA SILVA , MIRIAM MARQUES DE LIMA SOUTO NETA  

CO-AUTOR(ES): LUCIANA PIMENTEL FERNANDES DE MELO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

Introdução: A audição é um sentido importante para o desenvolvimento da criança. Por isso, a detecção precoce de alterações 
auditivas é imprescindível. Programas de triagem auditiva neonatal devem ser disponibilizados em serviços públicos e privados de 
saúde e devem atender aos pré-requisitos de identificar alterações auditivas, mas também garantir orientação familiar acerca da 
saúde auditiva na criança. Quanto maior o conhecimento das mães sobre a promoção de saúde auditiva, bem como sobre a 
prevenção de alterações auditivas na primeira infância, maior será a efetividade de um programa de saúde auditiva infantil.Objetivo: 
investigar o conhecimento de lactantes que frequentam setores de puericultura de serviços públicos de João Pessoa-PB a fim de 
verificar a necessidade de implantação do serviço de triagem auditiva infantil num serviço público de referência no atendimento de 
neonatos de risco, bem como as estratégias que deverão ser adotadas no sentido de garantir a efetividade do mesmo. Metodologia: 
foram entrevistadas 35 lactantes que acompanhavam seus filhos nos serviços referidos. A análise dos dados ocorreu na forma de 
distribuições absolutas e percentuais uni e bivariadas, utilizando-se técnicas de estatística descritiva. Resultados: os resultados 
encontrados demonstraram que as lactantes conhecem apenas aspectos gerais relacionados à saúde auditiva da criança e que 
pouco conhecem a respeito dos indicadores de risco para deficiência auditiva. Quanto ao teste da orelhinha, a maioria conhece o 
teste como procedimento de triagem auditiva de bebês. Conclusão: o programa de triagem auditiva neonatal a ser implantado no 
HULW-UFPB deve contemplar não somente os procedimentos de detecção precoce de perdas auditivas, mas também estratégias de 
promoção da saúde auditiva. Outro aspecto importante a se considerar refere-se à integração deste serviço ao setor de puericultura, 
uma vez que essa parceria favorecerá a detecção precoce de alterações auditivas uma vez que facilitará o acesso dos bebês ao teste 
da orelhinha. 

Palavras Chave: Puericultura, Saúde Auditiva Infantil, Triagem Neonatal, Lactantes.  
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TÍTULO: O CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE NOVE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ 
SOBRE SAÚDE AUDITIVA  

AUTOR(ES): CRISTIANA MAGNI  

CO-AUTOR(ES): NAJA KAYANNA POLICHUK 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO  

Introdução:Na tentativa de implementar ações que complementem as estratégias utilizadas nos programas de Triagem Auditiva 
Neonatal na busca do diagnóstico e intervenção precoces, a capacitação de profissionais, como os agentes comunitários de saúde, 
tem sido apontada como uma das principais formas de prevenção da deficiência auditiva infantil em países em desenvolvimento. O 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional estratégico para a implementação de ações de promoção e atenção à saúde e 
deve estar devidamente capacitado para as ações em saúde auditiva, já que a deficiência auditiva na infância é um problema de 
saúde pública tanto pelo impacto da privação sensorial no desenvolvimento infantil, como pela sua incidência. Objetivo: O objetivo 
geral deste estudo foi compreender qual é o conhecimento que os Agentes Comunitários de Saúde possuem sobre aspectos gerais, 
tipos, prevenção e causas da deficiência auditiva, bem como técnicas de identificação e diagnóstico. Metodologia: A população do 
estudo constituiu-se de 159 ACS, pertencentes às equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF) de nove municípios da 4ª 
Regional de Saúde do Estado do Paraná (Irati (N=18), Fernandes Pinheiro (N=9), Imbituva (N=36), Mallet (N=15), Inácio Martins 
(N=10), Teixeira Soares (N=13), Guamiranga (N=17), Rebouças (N=15) e Rio Azul (N=26). Cento e quarenta e quatro (144) ACS são 
do sexo feminino e 15 do sexo masculino, com faixa etária entre 19 e 59 anos, sendo que o maior número de ACS pertence à faixa 
etária entre 20 e 39 anos (N= 114). O nível de escolaridade de 129 ACS é o ensino médio completo, 25 ACS possuem o ensino 
fundamental completo e cinco ACS completaram o ensino superior. O instrumento para a coleta dos dados foi um questionário 
utilizado pela Organização Mundial da Saúde (2010), segundo recomendações do International Workshop on Primary ear and Hearing 
Care. (WHO, 1998), o qual foi traduzido e adaptado por Alvarenga et al. (2008) e é composto de 20 questões fechadas, as quais 
abrangem os conteúdos necessários que um ACS deve ter com relação à saúde auditiva. A análise das respostas foi realizada de 
forma descritiva, dividida em domínios de assuntos, como segue: 1) Conceitos de audição e deficiência auditiva; 2) Prevenção: tipos e 
causas da deficiência auditiva; 3) Técnicas de identificação e diagnóstico da deficiência auditiva e 4) Aspectos gerais da deficiência 
auditiva. Resultados: Os objetivos do estudo foram alcançados, permitindo verificar que os ACS dos nove municípios avaliados 
possuem conhecimento do tema, porém ainda com muitas controvérsias e, conforme preconizado pela literatura, tal concepção pode 
indicar capacitação destes profissionais (WHO, 2006). Conclusão: Para atuarem na implementação de ações de promoção e de 
atenção à saúde auditiva, surge a necessidade de capacitar estes profissionais, levando em consideração as particularidades e a 
realidade de cada região, para que seja um aprendizado aplicável na atuação dos ACS junto à comunidade. 
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TÍTULO: O CONHECIMENTO DOS PEDIATRAS QUE ATUAM NO SETOR DE PUERICULTURA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
LAURO WANDERLEY - UFPB ACERCA DOS ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE AUDITIVA INFANTIL  

AUTOR(ES): ERYCK HOLMES ALVES DA SILVA  

CO-AUTOR(ES): MIRIAM MARQUES DE LIMA SOUTO NETA, LUCIANA PIMENTEL FERNANDES DE MELO,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  

Introdução: A audição é um sentido importante para o desenvolvimento infantil. Por isso, a detecção precoce de alterações auditivas 
é imprescindível. Programas de triagem auditiva neonatal devem ser disponibilizados em serviços de saúde e devem atender aos pré-
requisitos de identificar alterações auditivas, mas também garantir orientação familiar acerca da saúde auditiva na criança. Quanto 
maior o conhecimento dos profissionais envolvidos na saúde materno-infantil,  maior será a efetividade de um programa de saúde 
auditiva infantil. Objetivo: investigar o conhecimento de pediatras e graduandos do curso de medicina que atuam no setor de 
Puericultura do HULW_UFPB a respeito de três aspectos específicos: a saúde auditiva infantil, os procedimentos de triagem auditiva 
neonatal e a atuação do fonoaudiólogo na saúde auditiva da criança. Metodologia: a população estudada foi constituída por 13 
participantes, sendo 2 pediatras e 11 graduandos de Medicina que encontravam-se em período de formação na área da Puericultura. 
Por meio de questionário, procurou-se investigar o conhecimento dos participantes acerca da saúde auditiva infantil, dos 
procedimentos de triagem auditiva e da atuação do fonoaudiólogo na saúde auditiva da criança. A análise dos dados ocorreu na 
forma de distribuições absolutas e percentuais uni e bivariadas, utilizando-se técnicas de estatística descritiva. Resultados: os 
resultados encontrados demonstraram que os participantes conhecem os aspectos relacionados à saúde auditiva da criança e aos 
procedimentos de detecção precoce da deficiência auditiva. Não obstante, desconhecem o trabalho do fonoaudiólogo na saúde 
auditiva da criança. Conclusão: a partir dos resultados encontrados, conclui-se que apesar do bom conhecimento em relação à 
saúde auditiva infantil, a triagem auditiva não está inserida na rotina clínica do setor da puericultura do HULW-UFPB. Esta conclusão 
comprova a necessidade de implantação de um programa de triagem auditiva neonatal no referido serviço público de saúde, 
considerado de referência no estado da Paraíba. 
PALAVRAS CHAVE: Pediatras, Saúde Auditiva na Criança, Puericultura. 
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TÍTULO: O IMPACTO DA LEI DA OBRIGATORIEDADE DA TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL NO DIAGNÓSTICO DA PERDA 
AUDITIVA INFANTIL  

AUTOR(ES): MAIRA DE ARAUJO FREITAS OLIVEIRA  

CO-AUTOR(ES): ANA PAULA CORONA, MÁRCIA SILVA LOPES,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

Introdução: A Lei Federal 12303, sancionada em agosto de 2010, reconhece a importância da audição para a aquisição e 
desenvolvimento da linguagem e a necessidade da ampliação do acesso à triagem auditiva neonatal. Para tanto, dispõe que todos os 
hospitais e maternidades realizem gratuitamente as emissões otoacústicas (EOAs) em crianças nascidas em suas dependências, com 
o objetivo de favorecer o diagnóstico precoce da perda auditiva infantil. Objetivo: Verificar o impacto da lei 12303/10 no diagnóstico 
precoce da perda auditiva infantil. Métodos: Estudo transversal e descritivo desenvolvido através da análise de prontuários de 
crianças atendidas, entre agosto de 2009 a junho de 2012, em um serviço particular de diagnóstico audiológico em Salvador/BA. 
Foram analisados todos os prontuários de crianças nascidas no período de 2005 a 2012 e excluídos aqueles que não apresentavam o 
registro das variáveis de interesse. Foi verificada a queixa que motivou a avaliação auditiva diagnóstica, a presença de fator de risco 
para a perda auditiva e a realização prévia das EOAs. Determinou-se a média de idade das crianças no momento do diagnóstico 
audiológico e a frequência da realização das EOAs antes e após a sanção da lei 12303/10. Resultados: Foram incluídos no estudo 
391 prontuários de crianças com idade entre um e 85 meses, sendo a maioria do sexo masculino (59,6%). Em relação à queixa que 
motivou os familiares a procurar o diagnóstico audiológico, verificou-se que 43,2% referiram atraso na aquisição e desenvolvimento da 
linguagem, 17,9% intercorrências peri e pós natais e 17,1% relataram falha na triagem auditiva neonatal. Verificou-se que 53,7% das 
crianças apresentaram pelo menos um fator de risco para perda auditiva, sendo o mais prevalente a prematuridade (24,6%), seguido 
da internação em UTI (19,7%) e uso de medicação ototóxica (14,1%). Antes da sanção da lei da obrigatoriedade da realização da 
triagem auditiva neonatal, foram atendidas no serviço 169 crianças com média de idade de 27 meses e 53,8% haviam realizado EOAs 
previamente.  Após a sanção da lei, foi realizada a avaliação diagnóstica audiológica em 222 crianças, com média de idade de 24 
meses e 63,1% realizaram EOAs. Analisando o prontuário das crianças que apresentaram pelo menos um fator de risco para a perda 
auditiva, verificou-se que o percentual de realização das EOAs previamente à avaliação audiológica diagnóstica após a sanção da lei 
(76,3%) foi superior ao observado antes da lei (60,9%). Conclusão: A sanção da Lei 12303/10 promoveu um aumento discreto no 
número de crianças que realizaram as EOAs antes da avaliação auditiva diagnóstica na população estudada, sendo em maior número 
entre aqueles que apresentam fator de risco para a perda auditiva. Os resultados obtidos também permitem concluir que o diagnóstico 
audiológico ainda é tardio, embora se observe uma redução na idade das crianças que compareceram para avaliação após a lei.  
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TÍTULO: OCORRÊNCIA DE QUEIXAS AUDITIVAS EM ESCOLARES DE 5 A 6 ANOS DO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA – PR.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , ANA PAULA IRACET NUGLISCH, CÉLIA INÊZ CRESTANI BETIATTO, KETLYN 
JULIANA MARUJO  

CO-AUTOR(ES): BRUNA ANTONIO COSMO, DOUGLAS LUIS HUNGARO  

INSTITUIÇÃO: FAG  

INTRODUÇÃO: A privação sensorial da audição impossibilita o desenvolvimento do potencial máximo da criança. As perdas auditivas 
leves que não são percebidas aos pais podem causar grandes alterações na aprendizagem. Dentre as causas mais frequentes da 
perda auditiva em fase escolar e principalmente nos primeiros meses de vida temos as disfunções tubárias e otites médias 
decorrentes da imaturidade do sistema imunológico e da estrutura da tuba auditiva. A busca pelas queixas auditivas se faz necessário 
com intuito de verificar a necessidade do acompanhamento audiológico nesta população prevenindo assim problemas relacionados à 
aquisição da aprendizagem. OBJETIVO: Verificar o ocorrência de queixas auditivas em escolares de 5 a 6 anos. METODOLOGIA: O 
presente estudo foi realizado nas escolas municipais de Matelândia – PR. Participaram 166 pais ou responsáveis dos alunos 
matriculados no primeiro ano do ensino fundamental nove anos. Os mesmos foram submetidos à aplicação de questionário contendo 
perguntas referentes a sintomas e sinais de problemas auditivos. RESULTADOS: Dos 166 que responderam ao questionário, 106 
(64%) relataram que seus filhos já apresentaram sintomas ou sinais auditivos e 60 (36%) não apresentaram nenhuma queixa. As 
principais queixas mencionadas foram a otalgia em 22 (20,7%) dos participantes, a otorréia em 12 (11,3%), o prurido em 17 (16,03%), 
o zumbido em 13 (12,3%), a necessidade de aumentar a intensidade do volume da televisão em 22 (20,7%), a sensação de ouvido 
tapado em 9 (8,5%)  e 11 (10,4%) com dificuldade para compreender o que as pessoas falam.  CONCLUSÃO: Devido à ocorrência de 
queixas auditivas em escolares fazem-se necessárias estratégias de atuação que visem a promoção à saúde auditiva desta 
população, bem como, a intervenção precoce contribuindo assim para um melhor aprendizado.  
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TÍTULO: PERDA AUDITIVA EM MOTOCICLISTAS  

AUTOR(ES): ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS , SARAH MARTISON PROVASI JUBRAN, MARINA PANELLI, ANDRÉA CINTRA 
LOPES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

Introdução: A preocupação com o nível de ruído das motocicletas procede porque a exposição a altos níveis de ruído contínuo pode 
provocar perda auditiva progressiva e irreversível, restando apenas a prevenção. Objetivo: Dessa forma o presente estudo visa 
analisar os danos causados à saúde auditiva de dois grupos de profissionais motociclistas. Metodologia: Foi aplicado um 
questionário aos profissionais onde foram abordados aspectos como o tempo de trabalho em atividades anteriores do motociclista, o 
tipo de motocicleta usada e uso dos equipamentos de proteção individual. O universo de pesquisa foi constituído de dois grupos de 
trabalhadore: o primeiro, pertencente a Polícia Militar, devido ao rigor no momento da contratação, pela manutenção periódica na frota 
das motocicletas, além da padronização na aquisição dos automóveis. O segundo grupo, de moto taxistas caracterizados por suas 
próprias motocicletas. Resultados: Os dados coletados no campo foram submetidos à  análises de correlação matemática entre os 
dois grupos analisados. Do universo pesquisado de quinze profissionais, três entrevistados (20%), dois pertencentes ao grupo dos 
mototaxistas (25% do grupo) e um pertencente à Polícia Militar (14,28% deste grupo) consideraram possuir algum tipo de prejuízo 
auditivo. Desses 20%,  consideraram encontrar dificuldade em ouvir televisão ou rádio em um volume considerado adequado à 
maioria das pessoas, 66,7% relataram possuir dificuldade de comunicação, e 33,3% afirmaram possuir perda auditiva. No entanto, 
aqueles que afirmaram possuir algum tipo de dificuldade relacionado à audição eram os que possuíam menos anos de trabalho com 
motocicleta do que a média dos grupos analisados. No grupo pertencente à Polícia Militar, o único profissional que afirmou possuir 
algum distúrbio auditivo trabalha com motocicleta 10 horas por dia durante 3 anos, contra a média de 10,57 horas de trabalho com 
motocicleta por dia e 5,07 anos  de trabalho do grupo; no entanto a sua idade (45 anos) encontra-se acima da média do grupo (34,14 
anos). Já no grupo dos moto taxistas, a média de horas diárias e anos trabalhando com motocicleta dos que afirmaram possuir algum 
distúrbio auditivo foi de respectivamente 11 horas e 4,71 anos, valores próximo a média do seu grupo (10,75 horas e 5,44 anos 
respectivamente). Ao contrário do ocorrido no grupo pertencente à Polícia Militar, a média de idade dos que consideraram possuir 
distúrbios relacionados à audição (25 anos) é inferior a média do grupo (30,75 anos). Conclusão: O método utilizado para a 
realização dessa pesquisa concentra- em critérios subjetivos desprovidos de qualquer padronização específica e quantitativa, não 
sendo possível afirmar que os profissionais que se auto-avaliaram como não possuidores de perda auditiva estejam de fato isentos 
destes, sendo necessária a utilização de procedimento de medição específico para confirmação. Deve-se também levar em 
consideração que 100% dos entrevistados afirmaram não utilizar plug auditivo para atenuação do ruído, sendo necessária a 
conscientização de seu uso por parte destes profissionais, uma vez que células ciliadas da cóclea ao serem danificadas não se 
regeneram, portanto a melhor forma de combate à perda auditiva é a prevenção. 
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TÍTULO: PERFIL CLÍNICO E AUDIOLÓGICO DE PACIENTES COM SÍNDROME DE TURNER  

AUTOR(ES): CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA , CRÉSIO ALVES 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

Introdução: A síndrome de Turner (ST) é uma doença genética causada pela ausência parcial ou completa de um cromossomo 
sexual, que acomete 1:1800 a 1:5000 meninas nascidas vivas. A baixa estatura é uma característica predominante da ST, a média de 
altura dessas pacientes é de 142 cm. A substituição do hormônio de crescimento (GH) é capaz de normalizar a altura final dessas 
pacientes. Outra característica da ST é a insuficiência ovariana e deficiência de estrógeno devido à apoptose folicular precoce ou 
morte celular programada. Se o desenvolvimento puberal não ocorre até a idade de 13 anos e se a avaliação hormonal confirmar a 
suspeita de insuficiência ovariana, a terapia de reposição hormonal é indicada. Quase metade das pacientes com ST apresentam 
perda auditiva do tipo condutiva, sensorioneural ou mista. Objetivo: Estabelecer o perfil clínico e audiológico de pacientes com ST. 
Métodos: Estudo de corte transversal. Foram incluídas 41 pacientes com idade entre 7 e 37 anos (18±6 anos), acompanhadas nos 
serviços de endocrinologia pediátrica de duas instituições públicas em Salvador-Bahia. As manifestações clínicas e audiológicas 
foram avaliadas através de questionário ou obtidas nos prontuários. Os exames audiológicos consistiram da realização de audiometria 
e imitanciometria. O processamento e a análise dos dados foram realizados no programa SAS System. Resultados: 45% das 
pacientes apresentavam cariótipo com monossomia do cromossomo X (45,X) e 55% apresentavam mosaicismo. A reposição do GH 
(hormônio do crescimento) ocorreu em 71% (p<0,05) e de estrógeno 49% (p>0,05) dos casos. Neste estudo, a baixa estatura foi 
dominante nas pacientes com ST (88,5%). Quanto às alterações otológicas, observou-se a prevalência de otites médias recorrentes 
em 30,8% das pacientes com ST. A prevalência de perda auditiva foi de 34%. A perda auditiva condutiva foi encontrada nas pacientes 
com ST em 10% de todas as orelhas. A perda auditiva mista foi encontrada em 24% de todas as orelhas. E a prevalência de perda 
auditiva sensorioneural foi observada em 9% de todas as orelhas. Conclusão: O presente estudo mostrou que quase metade das 
pacientes com ST têm cariótipo 45,X, que a baixa estatura é a característica fenotípica mais frequentemente observada e que a 
manifestação clínica mais prevalente nessa síndrome é a otite. Um terço das pacientes têm perda de audição.  
 
Palavras-chave: perda auditiva; perda auditiva condutiva; perda auditiva sensorioneural; síndrome de Turner. 
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TÍTULO: PRATICANDO O SILÊNCIO: INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA A REDUÇÃO DO RUÍDO EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , SILVANA TRILÓ DUARTE, MAIARA MATOS, TATIANE CRISTINA TOZO, LUIS 
CARLOS TOZO, PÉRICLES ALMEIDA DELFINO DUARTE 

INSTITUIÇÃO: FAG  

Introdução: O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tem características potencialmente danosas tanto aos pacientes e 
familiares quanto a equipe. Estes danos têm conseqüências a curto e longo prazo, como estresse e síndrome de estresse pós-
traumático. Entre os principais componentes ambientais, o ruído é um dos mais marcantes. Tem-se detectado níveis altos de ruído 
em diversos ambientes hospitalares, como Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e Enfermarias, porém as UTIs fornecem um ambiente 
único para o excesso e a ocorrência de ruído podendo ser prejudiciais. Embora estudos vem demonstrando a importância do controle 
de  ruído no ambiente da UTI, poucos estudos têm demonstrado dos sobre o impacto de intervenções educativas sobre o nível de 
ruído neste ambiente. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar se os níveis de pressão sonora dentro da UTI são diminuídos apos 
intervenção educativa com a equipe multiprofissional. Metodologia: O presente estudo foi realizado em uma UTI Geral (clínica, 
cirúrgica, cardiológica e trauma) que atende pacientes adultos e pediátricos (acima de 30 dias de vida) de um hospital universitário de 
150 leitos na cidade de Cascavel – PR. Foram mensurados os níveis de ruído no interior da unidade (através de um decibelimetro 
instalado próximo a cabeceira de um paciente) durante sete dias, sendo repetido o procedimento após uma intervenção educativa, a 
qual consistiu de palestras, cartazes e dramatizações, entre outros. Resultados: Houve grande redução do nível de ruído entre o 
período pré e pós-intervencão, em todos os horários avaliados. As principais fontes de ruídos dentro da UTI foram da própria equipe. 
Os níveis de ruído encontrados estiveram acima do recomendado. Conclusão: O estudo mostrou que, com uma intervenção 
educacional junto à equipe da UTI e sua conscientização sobre os mecanismos e efeitos, é possível haver redução dos níveis de 
ruído e consequente estresse do ambiente. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE INDICADORES DE RISCO PARA A DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO BRASIL: REVISÃO DE LITERATURA  

AUTOR(ES): TATIANA MENDES DE MELO , LIGYA APARECIDA DE SOUZA NOVAIS 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE GUARULHOS  

Introdução: Existem intercorrências pré, peri e pós-natais que podem causar deficiência auditiva na infância, chamadas de 
indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA). Sendo assim, medidas preventivas devem ser adotadas, a fim de reduzir a 
ocorrência de tais intercorrências e, assim, minimizar a prevalência da deficiência auditiva. Para que haja a promoção da saúde e 
prevenção das afecções auditivas na infância, torna-se essencial verificar se a ocorrência e prevalência destes indicadores são 
semelhantes em toda extensão do território nacional, pois isso proporcionará um planejamento preventivo mais eficiente, levando em 
consideração as necessidades de cada região do país. Objetivo: Analisar e comparar a prevalência dos IRDA nos diversos 
programas de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) do território nacional, por meio da revisão de literatura sobre o referido tópico. 
Resultados: Identificou-se que a maioria dos estudos publicados foi desenvolvido em programas de TAN do estado de São Paulo. 
Apesar das dificuldades apresentadas para a comparação dos achados obtidos, em função da heterogeneidade dos IRDA utilizados 
nos estudos incluídos nesta revisão de literatura, foi possível verificar que os IRDA obtidos como os mais prevalentes foram distintos 
entre si, mas os mesmos são provenientes de intercorrências no momento peri-natal. Conclusão: Os achados obtidos possibilitam 
uma visão mais ampla da situação dos IRDA mais prevalentes no país, mas é preciso que os programas de TAN das diferentes 
localidades divulguem seus resultados para que haja a possibilidade de comparação dos IRDA nas diversas regiões do país e traçar 
ações preventivas eficazes, de acordo com a necessidade de cada local. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ZUMBIDO EM PACIENTES COM SÍNDROME DE TURNER  

AUTOR(ES): CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA  

CO-AUTOR(ES): CRÉSIO ALVES,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

Introdução: A síndrome de Turner (ST) é uma doença genética causada pela ausência parcial ou completa de um cromossomo 
sexual, que afeta, aproximadamente, 1:2000 a 1:5000 meninas nascidas vivas. As manifestações clássicas, nessas mulheres, incluem 
disgenesia gonadal bilateral, com ovários atróficos, infantilismo sexual e uma variedade de dismorfias Assim como acontece em 
várias síndromes genéticas, as pacientes com ST frequentemente apresentam malformações auriculares, otites médias de repetição e 
perda auditiva sensorioneural. A perda auditiva é uma importante morbidade da ST, afetando entre 25 e 90% das pacientes com mais 
de 35 anos de idade. Na ST, o desenvolvimento da PASN deve-se não apenas às anomalias estruturais da cóclea, mas também a 
uma degeneração lenta em área específica da cóclea, que começa na infância, o que afeta, sobretudo, a sua parte basal, responsável 
pelas perdas auditivas sensorioneurais de médias e altas frequências. Objetivo: Verificar a prevalência do zumbido nas pacientes 
com síndrome de Turner. Metodologia: Estudo de corte transversal. Participaram da pesquisa 41 pacientes com idade entre 7 e 37 
anos (18±6 anos), acompanhadas nos serviços de endocrinologia pediátrica de duas instituições públicas em Salvador-Bahia. As 
informações sobre zumbido foram avaliadas através de entrevista. O processamento e a análise dos dados foram realizados no 
programa SAS System. Resultados: Zumbido foi referido em 29,4% na orelha direita e 31,4% na orelha esquerda das pacientes com 
síndrome de Turner; o tipo do zumbido foi tonal em 80,0% na orelha direita e 75,0% na orelha esquerda, com pitch agudo em 80,0% 
na orelha direita e 75,0% na orelha esquerda. O zumbido foi relatado com frequente em 26,7% na orelha direita e 18,8% na orelha 
esquerda. Quanto ao tempo, o zumbido foi relatado como pregresso em 93,3% na orelha direita e 87,5% na orelha era pregresso. 
Conclusão: O presente estudo mostrou que quase um terço das pacientes com síndrome de Turner apresentava queixa de zumbido. 
O zumbido mais prevalente era de pitch agudo. 
 
Palavras-chave: zumbido; síndrome de Turner; perda auditiva. 
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TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE CAPACIDADE AUDITIVA E DESEMPENHO EM TAREFAS DE PERCEPÇÃO DA FALA EM 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

AUTOR(ES): NATÁLIA DE CAMARGO  

CO-AUTOR(ES): BEATRIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CAIUBY DE NOVAES 

INSTITUIÇÃO: PUC-SP  

Introdução: O processo de diagnóstico e intervenção com bebês e crianças pequenas portadoras de deficiência auditiva coloca o 
fonoaudiólogo diante do desafio de estabelecer clinicamente a relação entre capacidade e desempenho auditivo. Visando mensurar a 
proporção de informação dos sons da fala audíveis para a criança e o consequente comprometimento na inteligibilidade, existe o 
Índice de Inteligibilidade da fala (SII), que avalia capacidade e possibilita, em condições ideais, a previsão do desempenho em tarefas 
de percepção da fala em crianças usuárias de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI). Sendo assim, é de extrema 
importância estudar a relação entre a disponibilidade da informação no campo dinâmico auditivo e tarefas de percepção da fala 
envolvendo detecção, discriminação e reconhecimento de palavras. Objetivo: O objetivo deste estudo é estabelecer relações entre 
capacidade auditiva e desempenho em tarefas de percepção da fala em crianças com deficiência auditiva, visando discutir fatores 
determinantes na utilização efetiva da audição residual no processo de percepção da fala. Metodologia: Os procedimentos foram 
realizados no CeAC/Derdic/PUCSP. Foram estabelecidos os SII para sons de entradas de 55 e 65 dBNPS de dez crianças com perda 
auditiva neurossensorial usuárias de AASI bilateralmente que têm a linguagem oral como a principal modalidade de comunicação. As 
mesmas foram submetidas à tarefa de repetição de palavras com e sem sentido em duas ou três diferentes intensidades (52, 55 e 65 
dBNPS). As emissões das crianças foram analisadas de acordo com os critérios acerto de palavras, acerto de consoantes e acerto de 
ponto de articulação estabelecidos no Protocolo WASP e na Matriz de Confusão. Na análise dos dados, o SII foi comparado com os 
resultados obtidos em cada critério de análise. Resultados: Para o desempenho em palavras houve diferença estatisticamente 
significante entre os dois tipos de estímulo em 55 dBNPS. Para o desempenho em consoantes e ponto de articulação houve diferença 
estatisticamente significante entre os tipos de estímulos em 65 e 55 dBNPS e também entre 65 e 55 dBNPS nas palavras sem 
sentido. As porcentagens de acerto de palavras foram pequenas quando comparadas às porcentagens de acerto de consoantes e 
ponto de articulação. Assim sendo, o desempenho nestes dois últimos critérios pareceu melhor representar a capacidade auditiva 
prevista pelo SII 65, que variou de 27% a 90% com maior concentração de sujeitos com SII intermediários. Conclusão: O 
desempenho no critério acerto de palavras foi, para a maioria das crianças, aquém do potencial auditivo previsto pelo SII. O 
desempenho nos critérios acerto de consoantes e ponto de articulação pareceu melhor representar a capacidade auditiva prevista 
pelo SII do que o desempenho no critério acerto de palavras. Assim sendo, a relação entre capacidade auditiva e desempenho em 
tarefas de percepção da fala não pode ser considerada isoladamente, uma vez que outros fatores estão envolvidos neste processo 
explicando a variabilidade no desempenho, dentre os quais destacam-se os aspectos do histórico audiológico, terapêutico, linguístico 
e familiar da criança. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE FALA E LINGUAGEM NA DEFICIÊNCIA AUDITIVA : RELATO DE DOIS CASOS  

AUTOR(ES): ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOBREIRA  

CO-AUTOR(ES): DANIELA GIL, THÁSSIA DOS SANTOS,  

INSTITUIÇÃO: UNIFESP  

Introdução: A deficiência auditiva compromete diretamente a linguagem do indivíduo o déficit pode variar de acordo com o tipo e o 
grau da perda de audição. Sabe-se que a perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo é a mais responsável por danos 
linguísticos, dificultando a aquisição e o desenvolvimento da linguagem oral, principalmente em indivíduos cuja perda auditiva é pré-
lingual. A audiologia educacional é área da fonoaudiologia que engloba a relação audição/linguagem e as próteses auditivas permitem 
à criança deficiente auditiva o acesso amplo a informações acústicas dos sons da língua, que somadas, geram grandes chances para 
o desenvolvimento da linguagem oral. Para que a combinação entre terapia fonoaudiológica e dispositivo de amplificação sonora seja 
eficaz é necessário o monitoramento da linguagem oral do indivíduo, a fim de verificar quantitativa e qualitativamente a evolução da 
criança deficiente auditiva. Objetivo: Monitorar o desenvolvimento de fala e linguagem de duas crianças deficientes auditivas 
utilizando os protocolos da LAVE (Lista de Avaliação de Vocabulário Expressivo) e Maturidade Simbólica. Metodologia: Foram 
avaliadas duas crianças com idades semelhantes, sendo uma usuária de prótese auditiva bilateral (gênero masculino, 39 meses, 
perda auditiva neurossensorial moderada à orelha esquerda e profunda à orelha direita) e a outra de implante coclear e prótese 
auditiva (gênero feminino, 53 meses, perda auditiva neurossensorial profunda bilateral) atendidas no ambulatório de audiologia 
educacional na abordagem aurioral. Ambos foram submetidos à aplicação do protocolo da Maturidade Simbólica com gravação das 
seguintes provas: criança em brincadeira livre, interação da criança com terapeuta em brincadeira semi-dirigida e imitação de ações; 
os vídeos foram transcritos e analisados. A LAVE foi aplicada nos pais das crianças a fim de investigar quais palavras os filhos eram 
capazes de emitir; o número de palavras foi contabilizado e analisado em conjunto com os resultados da Maturidade Simbólica. 
Ambos os testes foram aplicados nas duas crianças em dois momentos, separados por um intervalo de aproximadamente cinco 
meses. Resultados: Ambas as crianças tiveram evolução em todas as provas da maturidade simbólica e na LAVE quando 
comparadas as duas aplicações dos procedimentos. Na primeira aplicação da LAVE, a criança do sexo feminino produzia três 
palavras (0,9%) e a do sexo masculino 90 palavras (29,4%); na segunda aplicação 25 palavras (8,1%) e 176 palavras (57,5%) 
respectivamente. A criança do sexo masculino apresentou melhor evolução nas provas de maturidade simbólica e LAVE, quando 
comparada a criança do sexo feminino. Conclusão: Os protocolos aplicados em dois momentos diferentes do desenvolvimento das 
crianças foram eficazes para monitorar o desenvolvimento de fala e linguagem das mesmas. O melhor desempenho da criança do 
sexo masculino pode estar associado ao grau de perda auditiva.  
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO COMO ESTRATÉGIA PARA ENVOLVIMENTO FAMILIAR E ADESÃO AO 
USO DO AASI EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

AUTOR(ES): RAQUEL REGINA RODRIGUES MONTEIRO , BEATRIZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE CAIUBY NOVAES, 
RAQUEL REGINA RODRIGUES MONTEIRO 

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

Já na década de 1960, Downs acena em suas publicações para a importância do diagnóstico precoce. Muitos autores relatam que 
quando a adaptação dos dispositivos eletrônicos e intervenção se inicia até os 6 meses de vida observam-se melhores resultados na 
linguagem, produção de fala, vocabulário receptivo e expressivo e nas habilidades pessoais e sociais.Nos últimos anos, com o avanço 
tecnológico na área de equipamentos de amplificação sonora e a triagem auditiva neonatal, cada vez mais cedo bebês iniciam o 
processo de reabilitação. E a seleção e adaptação dos aparelhos, assim como o início da terapia fonoaudiológica nesse momento são 
imprescindíveis. O uso consistente do AASI, apesar de não ser o único, é um dos fortes fatores que irão influenciar para um bom 
desenvolvimento da linguagem. O objetivo deste estudo foi desenvolver material gráfico ilustrativo para pais e cuidadores que 
facilitasse a adesão ao uso do aparelho de amplificação sonora individual e o entendimento das orientações iniciais na adaptação ao 
mesmo, em crianças com deficiência auditiva no início do processo de intervenção fonoaudiológica. Este estudo foi desenvolvido no 
CeAC/DERDIC da PUCSP. Método: A construção do material gráfico foi baseada nas necessidades das famílias atendidas no CeAC. 
O desenvolvimento do material passou por 3 fases: a confecção de um protótipo, a parceria com um designer gráfico, e a construção 
coletiva do livreto – para isso foi criado um grupo no Facebook com os fonoaudiólogos do CeAC e a designer gráfico, o que 
possibilitou que as ilustrações pudessem ser compartilhadas e discutidas simultaneamente com todos, sendo compiladas e gerando 
modificações na versão 1. A versão 1 foi utilizada com 5 famílias e 3 terapeutas. Resultado: Temos um material gráfico em formato 
de um livreto A5 com questões referentes ao manejo e cuidados com o AASI e com orientações relativas ao desenvolvimento da 
audição e da linguagem oral. Seu conteúdo tem como estratégia de comunicação um modelo interativo e pictográfico e abordam os 
seguintes temas: dados pessoais (espaço para a foto, nome e data de nascimento), dados informativos, dados dos aparelhos, dados 
audiológicos (audiograma de sons familiares da criança com e sem aparelho), fotos ilustrativas para o encaixe correto dos moldes, 
indicadores para a utilização do AASI na rotina, demonstrativo do uso médio diário do AASI, cuidados gerais com o aparelho (deixar 
longe dos animais, trocar a pilha regularmente, não molhar o aparelho), estratégias para a família utilizar visando o desenvolvimento 
da audição e linguagem, espaço para colocar informações indicativas de locais para a aquisição das pilhas e manutenção dos AASI. 
Resultados da aceitação dos fonoaudiólogos do serviço e as impressões dos pais serão discutidos, assim como o processo de 
construção da versão final. Conclusões: A análise realizada pelos profissionais contribuiu no sentido de levantar diferentes 
experiências com pais.  A aplicação nesse grupo demonstrou que são necessárias orientações específicas para a utilização do livreto, 
que a ordem de utilização das páginas variou conforme demandas específicas dos pais, ou avaliação de dados do datalogging dos 
aparelhos. Alguns conteúdos foram levantados para inclusão na versão final. 
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TÍTULO: ESTUDO LONGITUDINAL DE ACOMPANHAMENTO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS DIAGNOSTICADOS COM 
PERDA AUDITIVA UNILATERAL  

AUTOR(ES): ALTAIR CABROBI PUPO  

CO-AUTOR(ES): BRUNA CAPALBO YOUSSEF, BRUNA D'AMICO LATREQUIA,  

INSTITUIÇÃO: PUC-SP  

Introdução: Na perda auditiva unilateral, enquanto uma orelha apresenta função normal, a outra pode apresentar alteração auditiva 
de qualquer tipo, grau e configuração. Crianças e bebês com este tipo de perda apresentam risco para alterações de linguagem e de 
aprendizagem escolar. Há poucas evidências clínicas que fundamentam aspectos específicos da intervenção fonoaudiológica nesses 
casos. Objetivo: Desenvolver um estudo longitudinal de acompanhamento de bebês e crianças pequenas diagnosticados com perda 
auditiva unilateral. Método: Foram realizados o monitoramento auditivo  e o acompanhamento da linguagem, por meio do inventário 
McArthur e do Protocolo de observação comportamental – PROC, em 24 crianças com perda auditiva unilateral  na faixa etária de 6 
meses à 7 anos. As crianças apresentam perda auditiva do tipo condutiva e/ou sensorioneural de vários graus e configurações, sem 
nenhum outro comprometimento associado, com exceção das malformações de orelha externa e  média. O trabalho vem sendo 
realizado há 4 anos.  Das 24 crianças acompanhadas,  treze apresentam perda auditiva condutiva e 11 sensorioneural. Resultados: 
Nos casos condutivos, quatro são do gênero masculino e nove  femininos; oito sujeitos possuem perda auditiva unilateral condutiva 
moderada, quatro severas e uma leve.  Oito têm perda auditiva na orelha direita e cinco na esquerda. Todos apresentam malformação 
da orelha externa e/ou média. Dos treze casos acompanhados, até o momento, quatro apresentam alterações da linguagem oral em 
ambos os instrumentos de avaliação (PROC e Inventário MacArthur). Nos casos sensorioneurais, cinco são do gênero feminino e sete 
são do gênero masculino; oito têm perda auditiva unilateral sensorioneural profunda e três moderadas. Três possuem perda auditiva 
na orelha direita e oito na orelha esquerda. Não foram observadas mudanças nos limiares auditivos em nenhum dos casos e, apenas  
um caso, com perda auditiva profunda na orelha afetada apresentou alteração fonológica. Conclusão: Houve uma incidência maior 
de alterações de linguagem nos casos condutivos. Deve-se considerar que a etiologia de todas as crianças com perda condutivas 
estudadas é malformação da orelha, e, muitas vezes, estas  vêm acompanhadas de  alterações da motricidade oral, o que justifica a 
maior incidência de  alterações fonológicas nesses casos. Foi adaptado aparelho de amplificação sonora  individual em três  casos 
sensorioneurais e  dois condutivos, em nenhum deles o uso do AASI ocorre em todas as situações da vida diária da criança. 
Observou-se menor envolvimento dos pais das crianças com perda auditiva unilateral sensorioneural, no processo de 
acompanhamento, evidenciado pelo número de faltas das crianças nas sessões agendadas.  
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TÍTULO: IMPLANTE COCLEAR BILATERAL: A INFLUÊNCIA DO TEMPO ENTRE AS DUAS CIRURGIAS NOS RESULTADOS: 
REVISÃO DE LITERATURA.  

AUTOR(ES): FABIANE SOUSA MARQUES LEANDRO  

CO-AUTOR(ES): TATIANA MENDES DE MELO,  

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SAO PAULO  

Introdução  A maioria dos pacientes com deficiência auditiva(DA), incluindo casos de DA severas, é beneficiada com o uso de 
AASI’s. Porém, por ser um amplificador sonoro, o AASI necessita de uma reserva coclear suficiente para que possa haver boa 
percepção do som e discriminação da fala. Nos pacientes com pouca reserva coclear que não conseguem boa discriminação mesmo 
com amplificação sonora, o IC é uma alternativa para reabilitação da DA. Revisao de literatura Em 2006, os profissionais de saúde 
recomendavam o implante unilateral, ao invés de bilateral, por razões : 1) custo / reembolso, 2) preservação de um ouvido para as 
tecnologias futuras, 3) o risco adicional de 2 cirurgias e 4) falta de objetivo suficiente e / ou prova subjetiva para documentar o 
benefício do IC bilateral.Atualmente já está comprovado que a realização do IC bilateral possui  vantagens em relação ao implante 
unilateral. Um benefício importante pela indicação do IC bilateral, é porque observaram que crianças menores de 1 ano de idade com 
IC bilateral simultâneo comportam-se como normo ouvintes aos 4 anos de idade, com melhor aproveitamento da audição no silêncio e 
no ruído, melhor desenvolvimento na compreensão e produção da fala, comportamento social de criança com audição normal, 
resultados escolares e interação escolar como crianças normo ouvintes sem a utilização de recursos como a leitura orofacial e 
linguagem de sinais.  Assim, a indicação do IC bilateral é uma realidade e vem sendo considerada pelos órgãos reguladores de 
planos de saúde privados e que terão a seu tempo a indicação em pacientes dependentes dos serviços públicos de saúde. Ao 
considerar o IC bilateral em crianças, questões como o tempo de surdez antes da primeira cirurgia, interfere no desenvolvimento da 
linguagem oral e nas competências lingüísticas e o intervalo entre as cirurgias, que pode afetar o desenvolvimento do processamento 
auditivo binaural. A maioria dos cirurgiões concorda que a implantação de um segundo dispositivo não é realmente diferente do que 
implantação do primeiro.  A equipe de implante pode ter diferentes recomendações ou opiniões sobre o momento da cirurgia. 
Implantes bilaterais pode ser colocado simultânea ou sequencialmente, dependendo da sua decisão e consulta com seu cirurgião. As 
questões sobre a quantidade de tempo que passa entre os dois procedimentos e como o tempo afeta os resultados, ainda são sem 
resposta.  
Conclusao  Ainda não há estabelecido protocolos que buscam a unificação de critérios para IC bilateral simultânea ou 
sequencialmente. No entanto, existem algumas doenças que merecem indicação simultânea.  A DA secundária à meningite pode 
levar a ossificação coclear em ambas orelhas e a gestão de protocolos de risco recomendam que a implantação seja no período mais 
recente à surdez, e devido a esses riscos, o benefício do segundo implante é evitar sequencial, evitando a ossificação da orelha 
contralateral, assegurando assim permeabilidade coclear que de outra forma não poderiam ser usado para futuras tecnologias.  
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TÍTULO: INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA CRIANÇA SURDA  

AUTOR(ES): BIANCA LANZETTA , GERUZA DO SACRAMENTO VERGNA  

CO-AUTOR(ES): ALESSANDRA REIS MURO ABAD, ANA CAROLINE DA SILVA PEREIRA, STEPHANY SOARES DE OLIVEIRA, 
FLÁVIA ROSA GONÇALVES DAS NEVES, MARIANA PEREIRA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE VILA VELHA  

Introdução: O processo terapêutico para o desenvolvimento das habilidades auditivas necessita de uma intervenção fonoaudiológica 
precoce. Para um resultado efetivo associa-se o processo de intervenção a adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual 
(AASI) precoce, caso não sejam observados resultados satisfatórios, analisa-se a possibilidade da adaptação do Implante Coclear 
(IC). Objetivo: O objetivo do estudo foi analisar o desempenho da percepção de fala e audição de uma criança com implante coclear 
em terapia fonoaudiológica, visando avaliar o aproveitamento do uso do implante coclear ao qual foi submetida. No caso estudado foi 
feito a descrição inicial e após dois meses da adaptação do IC, intervenção sugerida devido à ausência de detecção auditiva da 
criança após a adaptação do AASI. Métodos: O presente trabalho foi realizado na Policlínica de Referência da Universidade de Vila 
Velha (UVV), com uma criança, do sexo feminino, com idade de cinco anos, com perda auditiva neurossensorial profunda. Foi 
realizado um estudo retrospectivo do prontuário da paciente, avaliação utilizando a Escala IT-MAIS, avaliação da percepção auditiva: 
Sons do Ling e observação da terapia fonoaudiológica. Resultados: Os resultados da avaliação da criança mostraram que seu 
desempenho auditivo melhorou, comparando o resultado da Escala IT-MAIS inicial de 0% e após dois meses de ativação do IC que 
foi realizado pela terapeuta da criança, porém ainda não satisfatório (10%). Os resultados da aplicação dos Sons do Ling (/a, /i/,/ u/,/ 
ch /, /s/ e /m/) demonstraram que houve detecção das vogais, denotando um desenvolvimento das habilidades auditivas, pois quando 
a paciente chegou para terapia não detectava presença ou ausência dos sons. Conclusão: A partir do momento que a criança 
adquire as habilidades auditivas o índice da Escala IT-MAIS tende a melhorar, principalmente após todos os estímulos auditivos que 
são dados em terapia e pela família. Devido ao desenvolvimento da criança estar aquém do esperado para idade, a família foi 
orientada sobre a possibilidade do bilinguismo. No entanto, opta, no momento, pela oralização por ter percebido evolução em sua filha 
nos últimos dois meses. Estaremos acompanhando a evolução do caso e aconselhando a família durante o processo de intervenção, 
buscando a facilitação do desenvolvimento da criança. 
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TÍTULO: LITTLEARS – QUESTIONÁRIO AUDITIVO: ANÁLISE DE VALIDADE DA VERSÃO EM PORTUGUÊS EM CRIANÇAS COM 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA.  

AUTOR(ES): FABIANE SOUSA MARQUES LEANDRO  

CO-AUTOR(ES): BEATRIZ C. A. CAIUBY NOVAES,  

INSTITUIÇÃO: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SAO PAULO  

Resumo: A tecnologia traz resultados positivos para crianças com deficiência auditiva, no entanto é necessário ferramentas viáveis 
que avaliem o desenvolvimento auditivo de crianças muito pequenas que usam aparelhos auditivos ou implante coclear. Muitos 
questionários sobre o desenvolvimento da linguagem e audição têm sido aplicados aos pais como uma tentativa de aprender mais 
sobre o desempenho da criança, por esta razão, o questionário LittlEARS foi desenvolvido por Cornix et al. para avaliar as habilidades 
auditivas da população de bebês e crianças com idade auditiva de até 2 anos. O objetivo deste estudo será contribuir para o processo 
de validação da versão em português do questionário LittlEars, que avalia o comportamento auditivo em crianças com audição normal 
e com deficiência auditiva. Método: Participantes da pesquisa os pais de crianças com deficiência auditiva, que receberam a 
concessão de aparelhos de amplificação sonora individual no CeAC/Derdic – PUCSP, sem outros comprometimentos e com média de 
limiares nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz menor ou igual a 80dB. Inicialmente, foi realizado a tradução da 
versão em inglês do questionário LittlEars para língua portuguesa (do Brasil) de acordo com critérios internacionais e em seguida, 
aplicado nas famílias de crianças com deficiência auditiva. Durante a aplicação são dadas informações sobre o assunto dos itens, são 
questionados a respeito do formato da aplicação do questionário que pode ser aplicado em dois formatos: por escrito, conforme 
versão original, e por meio de entrevista, adaptação visando a compreensão para famílias com dificuldade de compreensão de textos 
escritos. Em ambos os formatos, a explicação, a partir do roteiro quanto aos objetivos do instrumento e as expectativas em relação ao 
comportamento auditivo serão realizadas pessoalmente. No formato entrevista: são registrados comentários feitos pelos pais durante 
as entrevistas e observações do pesquisador quanto à necessidade de repetição ou reformulação dos termos da pergunta e ao iniciar 
a aplicação do questionário, as informações são gravadas para que as transcrições das dúvidas dos itens fiquem clara para a 
pesquisadora e em seguida, todas são registradas na tabela Excel.  
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TÍTULO: O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES AUDITIVAS EM CRIANÇAS DESDE O NASCIMENTO ATÉ 5 ANOS DE 
IDADE.  

AUTOR(ES): KARINA FERREIRA , KARINA FERREIRA, REGINA TANGERINO SOUZA JACOB, ADRIANE LIMA MORTARI 
MORET, MARIA CECÍLIA BEVILACQUA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Introdução: Desde a década de 90 o Sistema Único de Saúde vem investindo na saúde auditiva, ficando isto mais evidente a partir 
da “Política Nacional de Saúde Auditiva”, e em 2011, com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – “Viver sem 
Limite”. A demanda de bebês nos serviços de saúde auditiva tem aumentado devido a Lei Federal que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da triagem auditiva neonatal. Nesse raciocínio, com o aumento de investimentos e incentivo governamental, evolução tecnológica e 
possibilidade de intervenção adequada desde os primeiros meses de vida, pode-se prever que o ritmo do desenvolvimento auditivo e 
de linguagem das crianças com deficiência auditiva poderá ser potencializado. O objetivo desse trabalho foi levantar a literatura 
relacionada ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Metodologia: Pesquisa em bases de dados eletrônicas, em que se 
buscou construir um referencial teórico sobre o desenvolvimento das habilidades auditivas em crianças ouvintes desde o nascimento 
até os 5 anos de idade. Resultados: Os estudos coletados foram dispostos em quadros e organizados conforme os meses de idade 
de aquisição das habilidades auditivas (detecção auditiva, discriminação auditiva, localização da fonte sonora, reconhecimento, 
memória auditiva de curto prazo, compreensão auditiva), os autores e o ano de publicação, facilitando a correlação dos dados e a 
visualização da evolução na aquisição. Conclusão: A literatura pesquisada contemplou a faixa etária de 0 a 60 meses, sendo que a 
partir dos 55 meses de idade todas as habilidades auditivas estão adquiridas, e serão refinadas com o passar dos anos. As 
produções científicas apontam a necessidade de protocolos padronizados para a realização das avaliações das habilidades auditivas.  
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TÍTULO: O INGRESSO DO IMPLANTE COCLEAR BILATERAL EM UM CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA  

AUTOR(ES): ISABELLA MONTEIRO DE CASTRO SILVA , BRITTO MA, CALDAS FF, CARDOSO CC, HILGENBERG MAS, 
MENDES MAM, MADUREIRA VF, MENESES MS, MOURA TA, RAMALHO TLA, SCARDOVELLI-PIGOSSO CF, SILVA IMC, 
TEIXEIRA MS 

INSTITUIÇÃO: CENTRO EDUCACIONAL DA AUDIÇÃO E LINGUAGEM LUDOVICO PAVONI - CEAL-LP  

Introdução. O implante coclear (IC) bilateral em crianças pode melhorar a capacidade auditiva, principalmente quanto à estimulação 
dos hemisférios cerebrais, localização sonora, discriminação da fala em ambientes ruidosos, sons de fraca intensidade, percepção 
musical e distância da fonte sonora em comparação com o IC unilateral. No dia 28 de julho de 2011 a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) através de sua Resolução Normativa - RN Nº 261, determinou que os planos de saúde incorporassem a partir de 
janeiro de 2012 em seus procedimentos a cirurgia do IC. No Distrito Federal (DF) a cirurgia do IC bilateral é viabilizada pelos planos 
de saúde e/ou particular, uma vez que o SUS no DF ainda não a autoriza. Objetivo. Apresentar a mudança gradativa do perfil do 
Programa em relação ao IC. Metodologia. Será realizado levantamento de dados das crianças usuárias de IC unilateral e bilateral 
inseridas no método Aurioral de um Centro de Alta Complexidade, no Programa “Aprendendo a Escutar” (PAE) do Centro Educacional 
da Audição e Linguagem Ludovico Pavoni - CEAL-LP, Brasília-DF. Resultados. Durante o ano de 2012 o PAE recebeu 07 crianças 
com IC bilateral, todas realizaram a cirurgia por meio de planos de saúde e 14 receberam o IC unilateral por meio do SUS. Conclusão. 
O perfil dos usuários de implante coclear deste centro de reabilitação auditiva tem se adaptado às novas tecnologias e estas estão 
mais acessíveis, graças aos planos de saúde. Com isso, há um relevante número de pacientes que receberam o IC bilateral, 
favorecendo ainda mais o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. Espera-se que com os bons resultados, 
possamos contar, futuramente, com a autorização do IC bilateral pelo SUS, viabilizando esse recurso para todos que dele necessitam. 
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TÍTULO: PERDA AUDITIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: IDADE MÉDIA EM QUE OCORRE A PRIMEIRA ADAPTAÇÃO DE 
APARELHOS AUDITIVOS NOS PACIENTES DE UM SERVIÇO DE SAÚDE AUDITIVA DE ALTA COMPLEXIDADE  

AUTOR(ES): NELFA SOUZA FERREIRA , HELOISA HELENA MOTTA BANDINI, LÍVIA CÂNDIDA DE SÁ MACHADO,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS (UNCISAL)  

INTRODUÇÃO: A importância da identificação precoce da perda auditiva é cada vez mais difundida. No entanto, tão relevante quanto 
o diagnóstico é a aplicação adequada e igualmente precoce da intervenção terapêutica (adaptação de dispositivos eletrônicos e 
terapia). Esta, preconiza-se que seja realizada até o sexto mês de vida. OBJETIVO: Obter a média de idade em que ocorreu a 
primeira adaptação de aparelhos auditivos nos pacientes de um serviço de saúde auditiva de alta complexidade. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, com dados coletados através de prontuários eletrônicos dos pacientes de um 
Ambulatório de Amplificação Sonora Individual, parte de um Serviço de Saúde Auditiva de Alta Complexidade, da cidade de 
Maceió/AL. Foram incluídos no presente estudo todos os prontuários dos pacientes, com idade cronológica entre 0 e 5 anos, que já 
foram adaptados com o Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). RESULTADOS: Dos 1451 pacientes em atendimento 
pelo Serviço até o ano de 2011, foram encontrados 23 (1,6%) pacientes, com idade cronológica entre 0 e 5 anos, já adaptados, 
configurando a amostra do estudo. Quanto à idade em que ocorreu a primeira adaptação dos aparelhos auditivos, obteve-se uma 

média aritmética ( ) situada por volta de 1 ano e 5 meses, com desvio padrão (s) de 10 meses. CONCLUSÃO: Em vista dos 
achados, evidenciou-se que a média de idade da primeira adaptação de aparelhos auditivos dos pacientes em estudo encontra-se 
além do preconizado, o que pode ser atribuído, salvo outros fatores, à ocorrência ainda tardia do diagnóstico da perda auditiva. 
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TÍTULO: ESTUDO DOS POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO EM ADOLESCENTES DE 12 A 18 
ANOS COM AUDIÇÃO NORMAL  

AUTOR(ES): PAULA SOARES DE MELO , PAULA SOARES DE MELO,  

CO-AUTOR(ES): GISELLE GOULART DE OLIVEIRA MATTOS,  

INSTITUIÇÃO: NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Introdução: Potenciais evocados auditivos de tronco encefálico (PEATE) são potenciais auditivos de curta latência e consistem em 
uma avaliação objetiva e não invasiva capaz de estimar os limiares auditivos eletrofisiológicos sem a colaboração do paciente e 
informar sobre a integridade do funcionamento das vias auditivas. A integridade da via auditiva mensurada pelo PEATE consiste nos 
potenciais gerados no nervo auditivo, passando pelos núcleos cocleares, complexo olivar superior, lemnisco lateral até o colígulo 
inferior. Estes potenciais geram como resposta ondas que são captadas através de equipamentos. Para avaliar a integridade das vias 
auditivas é necessário analisar a presença das ondas I, III e V, a replicabilidade da latência de cada componente, o valor de latência 
absoluta das ondas I, III e V, o valor de latência interpico I-V, I-III e III-V, o valor da amplitude da onda V em relação a onda I, a 
diferença interaural da latência interpico I-V e/ou latência da V. Para avaliar o limiar eletrofisiológico é utilizada apenas a onda V, pois 
é a única que permanece visível até em fracas intensidades enquanto as outras vão desaparecendo. Deve-se determinar um padrão 
normal de respostas, em conformidade com as referências pré estabelecidas, dentro da faixa etária a qual o serviço irá assistir. 
Quando se pretende iniciar uma avaliação em um serviço, devido às prováveis diferenças ocasionadas pela diversidade de 
equipamentos, faz-se necessário um estudo normativo no seu próprio equipamento e laboratório. Objetivo: determinar o padrão de 
normalidade das latências absolutas das ondas I, II e V, os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V e a diferença interaural da onda V na 
resposta do PEATE em adolescentes de 12 a18 anos. Resultados: Foram obtidos os registros da ondas I, III e V na intensidade de 80 
dBNA em todos os indivíduos pesquisados.  A latência interpicos I-III foi encontrada em 2,04 ms na orelha direita e em 2,02 ms na 
orelha esquerda. A latência interpico III-V foi encontrada em 2,05 ms na orelha direita e em 2,06 ms na orelha direita e a latência I-V 
foi encontrada em 4,02 ms na orelha direita e 4,06 ms na orelha esquerda em ambos os gêneros. A diferença inter-aural foi de 0,1 
ms no gênero feminino e de 0,2 ms no gênero masculino. Conclusão: Foram obtidos valores de referência de normalidade para o 
PEATE em adolescentes de 12 a 18 anos com audição normal. Resultado este que permitiu concluir a importância de cada serviço 
em obter seus próprios valores de referência ao realizar o PEATE.  
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TÍTULO: ESTUDO LONGITUDINAL DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO CORTICAL EM CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE 
COCLEAR: IMPACTO DO PROCESSO TERAPÊUTICO NO PROCESSO MATURACIONAL  

AUTOR(ES): LETICIA CRISTINA VICENTE , RAQUEL CAROLINE FERREIRA LOPES, OROZIMBO ALVES COSTA FILLHO, 
ADRIANE LIMA MORTARI MORET, LUZIA MARIA POZZOBOM VENTURA, LEANDRA TABANEZ DO NASCIMENTO SILVA, KÁTIA 
DE FREITAS ALVARENGA 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

A estimulação elétrica proveniente do implante coclear durante o período sensível permite a reorganização completa do sistema 
auditivo central após o período de privação sensorial. O componente P1 do potencial evocado auditivo cortical tem sido utilizado para 
verificar o desenvolvimento e plasticidade do sistema auditivo após o estabelecimento da estimulação auditiva com o implante 
coclear. O objetivo deste trabalho foi descrever o comportamento do componente P1 do potencial evocado auditivo cortical em duas 
crianças com perda auditiva sensorial nos primeiros meses de uso do implante coclear. Trata-se de um estudo prospectivo e 
longitudinal realizado no Centro de Pesquisas Audiológicas do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 
de São Paulo. A pesquisa do potencial evocado auditivo cortical foi realizada com o estímulo de fala /da/, apresentado em campo 
livre, em três períodos distintos: na ativação, com três e seis meses após a ativação do implante coclear. Os dois pacientes 
apresentavam perda auditiva sensorial pré-lingual, idiopática e eram usuários do implante coclear Hires 90K com processador 
Harmony, Advanced Bionics. O paciente NAM, idade cronológica de dois anos e três meses na ativação, realizou terapia 
fonoaudiológica durante os seis meses após a mesma. O paciente TNG, um ano e dois meses de idade na ativação, interrompeu o 
tratamento fonoaudiológico após a ativação, retomando somente após três meses. O componente P1 foi identificado no registro e 
analisado de acordo com sua latência. Para o paciente NAM, o valor da latência decresceu a cada sessão, apresentando os 
seguintes valores em milissegundos na ativação, 3 meses e 6 meses após a mesma, respectivamente: 339; 261; e 127 ms. No 
entanto, para o paciente TNG, não houve mudança no valor da latência do P1 nas duas primeiras sessões, diminuindo na última 
sessão, apresentando os valores: 305; 305 e 111 ms. Portanto, esses dados indicam que o processo de habilitação auditiva após a 
cirurgia de implante coclear é fundamental para o processo maturacional das estruturas centrais do sistema auditivo.  
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TÍTULO: ESTUDO NORMATIVO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO EM DIFERENTES 
VELOCIDADES DE APRESENTAÇÃO DOS ESTÍMULOS  

AUTOR(ES): FERNANDA SOARES AURÉLIO  

CO-AUTOR(ES): CÁSSIA REGINA ÂNGELO DE PAULA, ÍSIS PEREIRA DUTRA, VIRGÍNIA BRAZ DA SILVA, ISABEL CRISTIANE 
KUNIYOSHI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico avalia a integridade da via auditiva até o tronco encefálico e auxilia 
no diagnóstico da deficiência auditiva. Estudiosos da área defendem que os pacientes devem ser testados sempre em duas 
velocidades de apresentação dos estímulos com o objetivo de sensibilizar o exame na detecção de patologias retrococleares. Devido 
a importância desta avaliação, torna-se imprescindível que cada laboratório desenvolva seu estudo de normatização, utilizando no 
mínimo duas velocidades de apresentação dos estímulos, aumentando assim a precisão do diagnóstico audiológico. Objetivo: 
Normatizar os achados do equipamento de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico de uma clínica escola, em adultos, em 
duas velocidades de apresentação dos estímulos. Métodos: Trata-se de um estudo transversal do qual participaram 60 indivíduos (30 
homens e 30 mulheres), com idades entre 18 e 30 anos, sem queixas otológicas, com limiares auditivos dentro dos padrões de 
normalidade, curva timpanométrica tipo A, presença do reflexo acústico estapediano contralateral, bilateralmente, e que consentiram 
em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a realização do potencial evocado auditivo 
de tronco encefálico foi utilizado o equipamento Smart EP-Intelligent Hearing Systems, com estímulo clique, nas velocidades de 27.7 
e 71.1 estímulos por segundo, além de eletrodos descartáveis e fones de inserção. Os dados compilados na avaliação 
eletrofisiológica da audição foram analisados com utilização dos testes estatísticos Analysis of Variance (ANOVA) e teste T-Student 
Pareado, ambos com nível de significância de 5%. Resultados: A média dos valores das latências absolutas das ondas I, III e V nas 
velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por segundo foram, respectivamente: 1,62ms; 3,81ms; 5,62ms e 1,64ms; 3,92ms; 5,91ms. Na 
mesma ordem, os valores médios dos intervalos interpicos I-III, III-V, I-V foram 2,19ms; 1,81ms; 4,0ms e 2,28ms; 1,99ms; 4,27ms. O 
valor médio da diferença interaural nas velocidades referidas foram de 0,10ms e 0,14ms. Para o gênero feminino foram obtidos, nas 
velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por segundo, respectivamente, valores médios das latências absolutas I, III e V de 1,60ms; 
3,73ms; 5,53ms e 1,62ms; 3,85ms; 5,77ms. Os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V nas velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por 
segundo, neste gênero, foram 2,13ms; 1,80ms; 3,94ms e 2,21ms; 1,94ms; 4,15ms. Para o gênero masculino os valores médios das 
latências absolutas obtidos, nas velocidades de 27.7 e 71.1 estímulos por segundo, foram 1,64ms; 3,89ms; 5,70ms e 1,66ms; 4,00ms; 
6,05ms. No mesmo gênero os intervalos interpico obtidos foram 2,24ms; 1,82ms; 4,06ms e 2,34ms; 2,05ms; 4,39ms. O aumento das 
latências absolutas e interpicos observado na velocidade aumentada evidenciou significância estatística. O gênero feminino mostrou 
valores menores, sendo que tais achados só não mostraram significância estatística para o interpico III-V na velocidade de 27.7 
estímulos por segundo e para a latência absoluta da onda I na velocidade aumentada. Conclusão: No geral, os valores das latências 
absolutas e intervalos interpico foram menores no gênero feminino, e em ambos os gêneros estes achados aumentaram com o 
aumento da velocidade, sendo que os valores obtidos serão utilizados como referência na prática clínica.  
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TÍTULO: O POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE LONGA LATÊNCIA NA ESTIMATIVA DO LIMIAR EM DEFICIENTES AUDITIVOS  

AUTOR(ES): THAÍS BOSSOLANI BARRANCO  

CO-AUTOR(ES): THAÍS BOSSOLANI BARRANCO, SILVIA WR., FOGLIA JC., PUCCI B., GUDAYOL N., ALMEIDA K., DURANTE 
AS., MARGARITA BERNAL WIESELBERG 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO - CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
FONOAUDIOLOGIA  

Introdução: Os potenciais evocados auditivos (PEA) são modificações elétricas que ocorrem no sistema nervoso auditivo, geradas 
em diversos níveis do córtex auditivo frente a uma estimulação acústica (Hall, 2007). Os potenciais que ocorrem com latência a partir 
de 50 ms após a apresentação do estímulo, são classificados como potencial cortical ou potenciais evocados auditivos de longa 
latência (PEALL) (Hall, 2007).  Os PEALL podem ser utilizados na estimativa de limiares auditivos, na determinação da habilidade 

de discriminação de sons, na indicação de desordens de percepção auditiva relacionadas a distúrbios de aprendizagem (Kraus et al., 
1999), para indicar os efeitos da reabilitação auditiva, incluindo os benefícios do treinamentoauditivo, prótese auditiva e implante 
coclear (Amorim, 2011). Objetivo: colaborar no desenvolvimento de um protocolo para o uso de potenciais evocados auditivos de 
longa latência (PEALL) na estimativa dos limiares auditivos em indivíduos adultos com perda auditiva. Casuística e Método: Foram 

avaliados 13 adultos com perda auditiva bilateral sensorioneural, simétrica de grau leve a severo, submetidos à avaliação do limiar 
audiológico comportamental e eletrofisiológico (PEALL) nas frequências de 500 e 2000Hz. Resultados: Em ambas as frequências as 
correlações foram positivas. Na frequência de 500 Hz existe uma correlação estatisticamente significante entre os limiares (p 

= 0,045). Na frequência de 2000 Hz existe uma correlação com tendência a significância (p= 0,082). Conclusão: E ambas as 
frequências testadas, foi possível observar correlação positiva entre os limiares comportamentais e o PEALL. 
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TÍTULO: O USO DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE ESTADO ESTÁVEL COMO FERRAMENTA PARA O DIAGNÓSTICO 
AUDITIVO EM QUATRO CRIANÇAS COM SUSPEITA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

AUTOR(ES): ADRIANA LAYBAUER SILVEIRA  

CO-AUTOR(ES): DANIELA FERNANDES MARQUES  

INSTITUIÇÃO: CLÍNICA LAVINSKY  

Introdução: O Potencial Evocado Auditivo de Estado Estável (PEAEE) é uma avaliação complementar da audição que contribui de 
forma objetiva na obtenção dos limiares auditivos de pacientes que não respondem a uma avaliação subjetiva. Crianças com 
características pertinentes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem apresentar respostas inconsistentes na determinação 
destes limiares. Nestes casos, sabe-se que a alteração não necessariamente será auditiva, mas na habilidade de resposta para 
estímulos sem significado, como é o caso dos tons puros. Objetivo: Determinar o limiar auditivo nas frequências de 0,5; 1.0; 2,0 e 
4.0KHz de quatro crianças do sexo masculino, entre 4 e 5 anos de idade, que não apresentaram resposta confiável na avaliação 
subjetiva. Metodologia: As avaliações foram realizadas no centro cirúrgico da clínica. As crianças foram induzidas ao sono com 
medicação anestésica pela médica competente. Foram realizadas quatro avaliações numa determinada sequência para evitar a 
inibição de resposta em virtude do tempo decorrido com a medicação no organismo. Foram realizadas inicialmente a OEA transiente 
e a timpanometria. Na sequência, o PEATE com clique na intensidade de 80dB NA para avaliar a condução neural e o PEAEE em 
apresentação simultânea de quatro frequências em ambas orelhas com padrão de modulação acima de 70Hz. Resultados e 
conclusões: Todas as crianças obtiveram presença de OEA transiente e apresentaram curvas timpanométricas tipo “A” (Jerger, 1970). 
O PEATE clique demonstrou achados compatíveis com os padrões de normalidade para integridade neural dos sítios geradores das 
ondas I à V. Foram encontradas respostas no PEAEE nas quatro frequências avaliadas com limiares abaixo de 20dB NA. O PEAEE 
demonstrou ser uma ferramenta promissora para auxiliar no diagnóstico audiológico de crianças com TEA. Ressalta-se ainda a 
importância de considerar a ocorrência associada de tais patologias, a fim de promover o diagnóstico completo e a adequada 
reabilitação. 
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TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À SUBNOTIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO RELACIONADA AO 
TRABALHO NO ESTADO DE ALAGOAS.  

AUTOR(ES): MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO , MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO, MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO PESSOA 
DE SANTANA, ELIZÂNGELA DIAS CAMBOIM 

INSTITUIÇÃO: UNCISAL  

INTRODUÇÃO: No Brasil, as ações da Vigilância Epidemiológica são realizadas através do sistema de registro de morbidade, 
instituído desde 1969, das chamadas doenças de notificação compulsória. A notificação obrigatória de cada caso, individualmente, 
não se presta para monitoramento de todas as doenças e outros agravos à saúde. Recursos como análises de dados secundários, 
inquéritos epidemiológicos, unidades sentinelas, entre outros, são mais apropriados para determinadas situações epidemiológicas. 
Consta no Código Penal, o Decreto - Lei nº 2848, de 7/12/1940, atualizado pela Lei nº 9677, de 02 de julho de 1998, no artigo 269, 
que trata da omissão de notificação de doença determina que em casos de omissão do médico de denuncia à autoridade pública de 
doença cuja notificação é compulsória haverá penalidade de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.OBJETIVOS: 
Investigar os possíveis fatores desencadeantes da subnotificação de PAIR relacionada ao trabalho no estado de Alagoas; meios 
utilizados para notificação de PAIR relacionada ao trabalho nas unidades sentinelas do estado de Alagoas; conhecimento por parte 
dos Fonoaudiólogos e Médicos Otorrinolaringologistas lotados nas unidades sentinelas do estado de Alagoas a respeito da legislação 
estadual sobre notificação de PAIR relacionada ao trabalho e da ficha de notificação de PAIR relacionada ao trabalho. 
METODOLOGIA: Foi realizada uma análise de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação a respeito de notificações 
de PAIR relacionada ao trabalho feita pelas unidades sentinelas do estado de Alagoas. Em seguida, foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas enfocando os aspectos de notificação compulsória, onde foram investigados os aspectos relacionados à notificação 
e diagnóstico do agravo. Ao total, foram entrevistados vinte e seis profissionais, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da 
pesquisa. RESULTADOS: Constatou-se que informações sobre morbimortalidade em Saúde do Trabalhador são geradas de forma 
limitada, fragmentada e heterogênea. Levantamentos estatísticos oficiais não retratam o quadro real de como adoecem os 
trabalhadores. Há subnotificação importante do agravo no estado, informação que corrobora com as de outros estudos realizados no 
Brasil. Com relação às doenças profissionais, a despeito de persistir a subnotificação, pode-se detectar que vem ocorrendo aumento 
significativo do seu registro. Tal fato é explicado essencialmente pelo melhor acesso à informação do trabalhador e da população em 
geral, com referência ao tema saúde e trabalho e pelo aumento da oferta de serviços de saúde do trabalhador na rede pública de 
saúde do Brasil. CONCLUSÃO: Contudo, foi possível concluir que, no estado de Alagoas, os levantamentos oficiais não mostram 
claramente a realidade da saúde dos trabalhadores e que a subnotificação das doenças e agravos dificultam essencialmente o 
planejamento de ações de prevenção, no âmbito da Saúde do Trabalhador. Por meio do presente estudo, foi possível constatar que 
profissionais do estado de Alagoas quando notificam PAIR relacionada ao trabalho utilizam prontuário e não a ficha de notificação 
preconizada pelo Ministério e Secretárias de Saúde. Fica clara a importância de se realizar capacitações no que diz respeito a 
notificação de doenças e agravos.  
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TÍTULO: IMPACTOS INDUZIDOS POR ALTOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM MÚSICOS DE IGREJAS EVANGÉLICAS  

AUTOR(ES): LILIAN FELIPE , THAMYRIS FERNANDES CORRÊA, RITA LENIZA OLIVEIRA DA ROCHA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA  

Introdução: A música, na maioria dos casos, é analisada como um som aprazível e pode ter uma relação direta com acontecimentos 
importantes ocorridos em nossa vida. No entanto, mesmo sons considerados agradáveis, como a música, quando encontram-se em 
elevados níveis de pressão sonora podem pode trazer prejuízos irreparáveis a nossa saúde, em especial aos profissionais que 
trabalham diretamente com ela, como músicos, cantores e maestros. Contudo o conhecimento dos níveis de pressão sonora a que os 
músicos são expostos é complexo e difícil de ser obtido, devido à rotina e circunstâncias de exposição variáveis. Objetivo: detectar 
prováveis alterações e impactos auditivos causados pela exposição elevada a níveis de pressão sonora em músicos de igrejas 
evangélicas. Metodologia: Participaram da pesquisa 36 músicos atuantes de bandas, grupos, corais entre outros, de duas igrejas 
evangélicas. Investigou-se o nível de pressão sonora no local de ensaio e apresentações (cultos) dos músicos por meio de um 
decibelímetro e aplicou-se um questionário juntamente com o termo de consentimento livre esclarecido. Resultados: Dos músicos 
entrevistados 86% tinham a música como atividade extra laboral e apenas 21% de todos sujeitos avaliados utilizavam o Equipamento 
de Proteção Individual (EPI). O tempo de exposição semanal destes músicos tinha periodicidade variável, de duas a sete vezes por 
semana, com duração em média de duas horas diárias. Os picos de intensidades encontrados por meio da medição dos níveis de 
pressão sonora chegaram a aproximadamente 108 dB NPS nos ensaios e 110 dB NPS nos cultos, sendo que  a média dos picos de 
intensidade encontrados entre as duas igrejas foi  acima de 102 dBNPS nos ensaios e acima de 107 dBNPS nos cultos. As principais 
queixas relatadas foram: zumbido, incômodo para som intenso, dor de cabeça e sensação de ouvido tapado. Conclusão: Pode- se 
concluir que o ambiente de ensaio dos profissionais da música deste estudo foi considerado de risco para a audição devido aos níveis 
de pressão sonora encontrados. O presente estudo revelou, ainda, que essa exposição demasiada à música pode desencadear 
diversas queixas e auditivas como: zumbido, incômodo para som intenso, dor de cabeça e sensação de ouvido tapado. Existe 
também a necessidade de adequação acústica dos espaços de cultos existentes para que tanto os músicos, quanto os fiéis e a 
população de seu entorno não sofram com os danos causados pelas altas intensidades produzidas no local. Por esta razão, os 
músicos integrantes de bandas, grupos, corais entre outros, de igrejas evangélicas são profissionais de risco para perda auditiva 
ocupacional, necessitando assim de atenção preventiva para Perdas Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados. 
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TÍTULO: O IMPACTO DO ZUMBIDO NA VIDA DE TRABALHADORES EXPOSTOS A RUÍDO INTENSO  

AUTOR(ES): DEBORA LÜDERS , ROBERTHA LUNAIARA BIAVATI, DÉBORA SIMÕES GUIRADO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO - PR  

Introdução: Nos ambientes ocupacionais, os trabalhadores estão expostos a vários agentes nocivos a saúde. O mais frequente deles 
é o ruído, que pode afetar a audição, causando sintomas como o zumbido, que pode provocar grande impacto na vida de 
trabalhadores. Objetivo: avaliar o impacto do zumbido na vida de trabalhadores expostos ao ruído intenso e propor ações no 
Programa de Preservação Auditiva (PPA) que abordem esse sintoma. Metodologia: foi aplicado o questionário Tinnitus Handicap 
Inventory (THI) em 27 funcionários de três indústrias, com idades entre 19 e 80 anos, que referiram apresentar o sintoma zumbido e 
que trabalham expostos a níveis de ruído intenso, acima de 85 dB(A). Resultados: Em relação aos aspectos analisados pelo 
questionário, o aspecto que apresentou maior impacto do zumbido na vida dos trabalhadores foi o aspecto funcional, que somou 200 
pontos, seguido do aspecto emocional que contou com 172 pontos e do aspecto catastrófico com 162 pontos. Pode-se observar que 
55,5% dos trabalhadores apresentaram nível desprezível de severidade do zumbido, 25,9% apresentaram nível leve, 14,8% nível 
moderado e 3,7% nível catastrófico. Conclusão: O zumbido deveria ser abordado com mais ênfase no Programa de Preservação 
Auditiva, pois seria a melhor forma de aconselhar e acompanhar o sintoma, a fim de se planejar ações para melhor acolher esses 
funcionários. 

Palavras-chave: zumbido; ruído; exposição ocupacional 
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TÍTULO: PAIR: DETECÇÃO E NOTIFICAÇÃO DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
NAS UNIDADES SENTINELAS DE ALAGOAS.  

AUTOR(ES): MARIANA ALMEIDA BRASILEIRO , MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO PESSOA DE SANTANA,  

INSTITUIÇÃO: UNCISAL  

No Brasil, as ações da Vigilância Epidemiológica são realizadas através do sistema de registro de morbidade, instituído desde 1969, 
das chamadas doenças de notificação compulsória. Esse registro é obrigatório e pressupõe universalidade de notificação, visando o 
rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. A notificação obrigatória de cada caso, individualmente, não se presta 
para monitoramento de todas as doenças e outros agravos à saúde. Recursos como análises de dados secundários, inquéritos 
epidemiológicos, unidades sentinelas, entre outros, são mais apropriados para determinadas situações epidemiológicas. Consta no 
Código Penal, o Decreto - Lei nº 2848, de 7/12/1940, atualizado pela Lei nº 9677, de 02 de julho de 1998, no artigo 269, que trata da 
omissão de notificação de doença determina que em casos de omissão do médico de denuncia à autoridade pública de doença cuja 
notificação é compulsória haverá penalidade de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Esta pesquisa tem o objetivo de 
investigar: os métodos de notificação de perda auditiva induzida por ruído - PAIR - relacionada ao trabalho por fonoaudiólogos e 
médicos otorrinolaringologistas lotados em unidades sentinelas do estado de Alagoas; o perfil desses profissionais que estão 
envolvidos nos processos de diagnóstico e notificação da PAIR; os meios utilizados para notificação desse agravo, nas unidades 
sentinelas do estado. Foi realizada uma análise de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) a respeito de 
notificações de perda auditiva induzida por ruído relacionada ao trabalho feita pelas unidades sentinelas do estado de Alagoas. Em 
seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas enfocando os aspectos de notificação compulsória, onde foram investigados 
os aspectos relacionados à notificação e diagnóstico do agravo. Ao total, foram entrevistados vinte e seis profissionais, de acordo 
com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Constatou-se que informações sobre morbimortalidade em Saúde do 
Trabalhador são geradas de forma limitada, fragmentada e heterogênea. Levantamentos estatísticos oficiais não retratam o quadro 
real de como adoecem os trabalhadores. Há subnotificação importante do agravo no estado, informação que corrobora com as de 
outros estudos realizados no Brasil. Com relação às doenças profissionais, a despeito de persistir a subnotificação, pode-se detectar 
que vem ocorrendo aumento significativo do seu registro. Tal fato é explicado essencialmente pelo melhor acesso à informação do 
trabalhador e da população em geral, com referência ao tema saúde e trabalho e pelo aumento da oferta de serviços de saúde do 
trabalhador na rede pública de saúde do Brasil. Contudo, foi possível concluir que, no estado de Alagoas, os levantamentos oficiais 
não mostram claramente a realidade da saúde dos trabalhadores e que a subnotificação das doenças e agravos dificultam 
essencialmente o planejamento de ações de prevenção, no âmbito da Saúde do Trabalhador. Por meio do presente estudo, foi 
possível constatar que ao profissionais do estado de Alagoas quando notificam PAIR relacionada ao trabalho utilizam prontuário e 
não a ficha de notificação preconizada pelo Ministério e Secretárias de Saúde. 
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TÍTULO: PERFIL AUDILOGICO DE TAXISTAS DO CENTRO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE  

AUTOR(ES): ALEXSANDRA BARROS DE SOUZA  

CO-AUTOR(ES): LUDMILLA LIMA VILAS BOAS, GERMANA BICA DE OLIVEIRA 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA INTESIVA  

INTRODUÇÃO: A presença do ruído em um ambiente pode lesionar o sistema auditivo dos trabalhadores e causar perda da audição, 
quando os níveis são excessivos. O risco de perda auditiva varia de pessoa para pessoa e começa a ser significativo quando o 
trabalhador é submetido continuamente a um nível de exposição diária ao ruído superior a 80 dB(A). O ruído de tráfego de 
automóveis é considerado um dos principais responsáveis pela poluição sonora, podendo prejudicar a audição, ocorrendo a Perda 
Auditiva induzida por Ruído (PAIR). Como o ruído é encontrado diariamente no trânsito de Fortaleza, expondo taxistas a danos à 
audição,surgiu o interesse em pesquisar o perfil audiológico destes profissionais. 
OBJETIVO: Traçar o perfil audiológico de taxistas do Centro de Fortaleza, e verificar os efeitos auditivos e extra-auditivos da 
exposição ao ruído. 
METODOLOGIA: A presente pesquisa constitui-se em um estudo de prevalência, realizado no período de agosto a setembro de 
2012, no município de Fortaleza-Ceará. Este trabalho foi realizado na clínica escola da Faculdade de Tecnologia Intensiva (FATECI), 
com 20 taxistas do Bairro Centro, independente de idade, sexo e tempo na área profissional. Para realização da avaliação audiológica 
foi realizado uma meatoscopia prévia, em seguida audiometria tonal,logoaudiometria e imitânciometria. Aplicou-se um questionário 
estruturado, no qual foram abordados os seguintes aspectos: histórico do sujeito,hábitos auditivos e riscos de exposição ao ruído. 
RESULTADO: De acordo com a análise do questionário observou-se que 35,25% dos taxistas referiu ter zumbido, 38,3% referiu 
trabalhar anteriormente exposto a ruído. Na análise audiológica verificou-se que 25% apresentou audição dentro dos padrões de 
normalidade. 56,25% perda auditiva bilateral,12,5% perda auditiva somente na orelha esquerda e 6,25% perda auditiva na orelha 
direita. o acometimento dos limiares auditivos foi nas freqüências da faixa de 3.000 a 6.000 Hz levando em consideração uma 
possível PAIR. 68,75% apresentaram perda auditiva sensório-neural e 6,25% tipo condutiva. Dentre os entrevistados, 66% relataram 
alguma queixa extra-auditiva relacionada à exposição ao ruído. A mais referida pelos taxistas foi o estresse 36%, além disso, 22,5% 
se queixaram de insônia e 7,5% relataram ter tontura. 
CONCLUSÃO: Grande parte dos taxistas apresentaram perdas auditivas e queixas auditivas e extra-auditivas relacionadas com o 
ruído a que estão expostos na sua prática profissional. Com os resultados obtidos pode-se concluir que 56,25% da população 
estudada apresentou alteração auditiva em ambas as orelhas, mostrando assim a necessidade da realização de um trabalho 
preventivo em relação à saúde auditiva e a melhoria da qualidade de vida destes trabalhadores. Foi sugerido aos taxistas retorno 
anualmente para novas avaliações audiológicas e foram orientados quando aos procedimentos fonoaudiologicos para prevenção 
dessas alterações. 
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INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP  

Uma das principais fontes de ruído nas indústrias são as máquinas, sendo que na área têxtil os teares são responsáveis pela 
produção de ruídos abusivos, que por serem um dos agentes mais nocivos à audição, podem causar principalmente aos tecelões, a 
perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), um dos principais problemas de saúde no trabalho. A PAIR é o efeito mais conhecido do 
ruído excessivo na saúde dos trabalhadores, pode ainda causar trauma acústico, que é a perda auditiva de ocorrência súbita, pode ou 
não estar acompanhada de perfuração da membrana timpânica, de desarticulação da orelha média; mudança temporária do limiar 
auditivo decorrente de uma exposição ao ruído intenso por um curto período de tempo, diante de uma exposição repetida diariamente 
onde deixará sequelas no sistema auditivo humano decorrente de lesão de células sensoriais. Objetivo: Descrever o perfil 
audiológico de trabalhadores de uma indústria têxtil na cidade de Americana (SP) comparando os resultados da avaliação audiológica 
admissional e o último periódico; Metodologia: Foi realizado uma análise descritiva e comparativa por meio de um banco de dados de 
audiometria de 15 trabalhadores de empresa têxtil; Resultados: Comparando o exame admissional com o exame periódico podemos 
ver diferença estatisticamente significante de mudança no limiar auditivo na frequência de 3 KHz  na orelha direita e 1KHz e 8KHz na 
orelha esquerda; Conclusão: Este estudo evidenciou que tecelões são susceptíveis a desenvolverem alterações auditivas, uma vez 
que existe o risco para o desenvolvimento da perda auditiva. Diante disto, há necessidade de implementação dos programas de 
prevenção de perdas auditivas relacionadas ao trabalho.  
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TÍTULO: TELECONSULTA COMO FERRAMENTA PARA SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

AUTOR(ES): PAULA MARIA PEREIRA PAIVA , JULIA SPERANZA ZABEU, DEBORAH VIVIANE FERRARI, PATRÍCIA DANIELI 
CAMPOS,  
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Introdução: A teleconsulta é definida como a aplicação de tecnologia de informação e comunicação para a prestação de serviços de 
saúde a distância. Por meio da teleconsulta é possível conectar um profissional a um paciente que esteja sendo assistido por outro 
profissional, com finalidade de segunda opinião clínica e formativa para melhoria da prestação de serviços. Objetivo: Relatar a 
experiência da realização de teleconsultas síncronas para segunda opinião no processo de seleção e verificação do aparelho de 
amplificação sonora individual (AASI). Metodologia: As teleconsultas foram realizadas entre fonoaudiólogas com experiência no 
processo de seleção e verificação do AASI e graduandas do curso de Fonoaudiologia da  Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).  Foram realizadas seis teleconsultas síncronas utilizando os aplicativos Skype e Team Viewer, proporcionando  
interações por meio de áudio e vídeo e controle remoto de aplicativos  e periféricos ao vivo.  Desta forma os profissionais conseguiam 
observar em tempo real as ações realizadas pelas graduandas bem como o resultado dos testes obtidos.  Ao final do processo, as 
graduandas foram solicitadas a responder anonimamente um questionário aberto quanto às vantagens e desvantagens do uso da 
teleconsulta. Resultados: Durante as teleconsultas foi possível esclarecer, em tempo real, dúvidas quanto à manipulação e 
configurações do equipamento para medidas com microfone sonda Affinity v2.0. Também foi realizado o acompanhamento do 
processo de programação e verificação do AASI  para um paciente adulto com deficiência auditiva neurossensorial de grau profundo 
que estava em atendimento na UFRN, sendo esclarecidas as dúvidas quanto à manipulação dos parametros do software de 
programação, bem como a análise das respostas obtidas com o uso da amplificação (REAR) em relação à área dinâmica de audição 
disponível, sendo feito os ajustes finos necessários na resposta de frequencia e parametros de compressao do AASI. As graduandas 
destacaram como vantagens da teleconsulta síncrona: estimulação do raciocínio teórico prático facilitando a aprendizagem, o 
aprimoramento dos conhecimentos por meio da troca de experiências clínicas e condutas e a resolução rápida de dúvidas durante o 
atendimento. Quanto às desvantagens, foram citados aspectos técnicos como a baixa resolução da imagem e a queda da conexão 
durante as consultas em função da largura de banda disponível. Também foi apontado certo constrangimento das  graduandas em 
resolver dúvidas com a presença do paciente em sala.  Conclusão: A teleconsulta síncrona permite a emissão de segunda opinião e 
esclarecimento rápido das dúvidas, contribuindo para a qualificação profissional. Modelos híbridos que incluam o uso de teleconsulta 
síncrona e assíncrona (armazenamento e envio) podem ser utilizados para minimizar as desvantagens apontadas. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE PERDAS AUDITIVAS UNILATERAIS E BILATERAIS E SUA RELAÇÃO COM A ETIOLOGIA E ÉPOCA 
DE INSTALAÇÃO  

AUTOR(ES): BRUNNA LARYSSA SANTOS DE ANDRADE  

CO-AUTOR(ES): CARMEN BARREIRA-NIELSEN 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

Introdução: A perda auditiva é caracterizada pela diminuição da audição em uma ou em ambas orelhas, podendo apresentar 
etiologia e sintomalogia diversa. A diminuição da audição pode prejudicar a qualidade de vida do indivíduo. Objetivo: Caracterizar as 
perdas auditivas unilaterais e bilaterais e relacionar à etiologia e à época de instalação dos pacientes que foram encaminhados ao 
serviço de Audiologia do Núcleo da Audição da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Metodologia: Para o levantamento 
de dados foi realizado levantamento dos prontuários dos pacientes atendidos que foram submetidos a uma avaliação audiológica 
(entrevista audiológica, audiometria tonal limiar, logoaudiometria e imitânciometria) durante o período de outubro a dezembro de 2012 
e foram coletadas as informações obtidas na anamnese referentes a época de instalação, a etiologia e a lateralidade da perda 
auditiva. Resultados: Dos 73 pacientes atendidos, 65,8% (48 pacientes) eram do sexo feminino e 34,2% (25 pacientes) do sexo 
masculino. A média de idade foi de 48,8 anos (Amplitude de variação: 3 a 90 anos). Residem na região metropolitana do estado do 
Espírito Santo, 72,6% pacientes e 27,4% residem no interior do estado. Do total de pacientes, 11 foram encaminhados somente para 
triagem auditiva e todos possuíam audição normal, portanto foram analisados prontuários dos 62 pacientes que possuíam queixa 
auditiva. Com relação à etiologia, os dados foram divididos em oito categorias: Hipoacusia, labirintopatia, Otite média, perfuração ou 
retração timpânica, zumbido, plenitude auricular, otalgia e/ou otorréia e cirurgia otológica.  Dos pacientes com hipoacusia (21 
pacientes), 76,2% (16 pacientes) possuem perdas bilaterais sendo que 61,9% (13 pacientes) perceberam a perda há menos de 10 
anos. Pacientes com labirintopatia (4,8% - 3 pacientes), possuíam em sua maioria (3,2% - 2 pacientes) perdas bilaterais há menos de 
5 anos. Dos pacientes que apresentaram otite média (16,1% - 10 pacientes), 4,8% (3 pacientes) tinham otite média há mais de 10 
anos e apresentaram perdas bilaterais, três de seis pacientes que sofrem de otite média há menos de cinco anos, também 
apresentaram perdas bilaterais. Com perfuração ou retração timpânica foram 8,1% dos pacientes (5 pacientes), 3,2% tiveram perdas 
unilaterais há menos de uma década e 4,8% tiveram perdas bilaterais. Pacientes que apresentaram plenitude auricular há menos de 
um ano tiveram predominantemente audição normal (3,2%), os que apresentaram plenitude auricular de um a cinco anos tiveram 
perda unilateral (1,6). Em pacientes com otalgia ou otorréia, predominaram as perdas perdas bilaterais nos pacientes acometidos de 6 
a 10 anos (3,2%). Nos casos de cirurgia otológica, pacientes submetidos há menos de um ano, possuem perdas unilaterais (1,6%) e 
pacientes submetidos de um a cinco anos atrás, possuem perdas bilaterais (1,6%). Quanto ao zumbido, observa-se a predominância 
de perdas bilaterais (16,1%), sendo 11,3% acometidos de um a cinco anos.   Conclusão: A maioria dos pacientes possuem perdas 
bilaterais. Conclui-se que a etiologia da perda, influencia mais na lateralidade da perda do que a época da instalação. 
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TÍTULO: RECONHECIMENTO DE FALA NA PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA  

AUTOR(ES): RENATA COELHO SCHARLACH , CARLA FONSECA MORAES TONELINI,  
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Introdução: A paralisia facial periférica (PFP) idiopática ou paralisia de Bell é a mais comum dentre as paralisias e pode ser definida 
como uma paralisia facial do tipo neurônio motor inferior, em que sejam excluídas causas tumorais, infecciosas ou traumáticas, sem 
evidência de doença do ouvido. Um dos testes que auxilia no topodiagnóstico da lesão, é a pesquisa do reflexo do músculo 
estapédio, pois esse reflexo pode se alterar na presença de lesão no VII par. Algumas pesquisas já demonstraram uma estreita 
relação entre integridade do reflexo acústico e bom desempenho das habilidades auditivas. Objetivo: Avaliar o desempenho de 
adultos com paralisia facial periférica idiopática em testes de reconhecimento de sentenças no silêncio e no ruído. Metodologia: 
Estudo do tipo transversal, descritivo, analítico. A pesquisa foi realizada em 13 sujeitos adultos com diagnóstico de PFP idiopática. A 
amostra foi dividida em dois grupos, G1 – grupo com reflexo acústico ausente, composto por seis sujeitos (46,2%) e G2 – grupo com 
reflexo acústico presente, composto por sete sujeitos (53,8%). O teste Listas de Sentenças em Português (LSP), desenvolvido por 
Costa em 1998, foi utilizado para obtenção do Limiar de reconhecimento de sentenças no silêncio (LRSS) e do Limiar de 
reconhecimento de sentenças no ruído (LRSR) expresso pela relação sinal/ruído. Resultados: Observou-se equilíbrio entre G1 e G2, 
pois não apresentaram diferença estatisticamente significante quanto ao sexo, idade, tempo de paralisia, lado da paralisia e média 
tritonal dos limiares de 500Hz, 1 kHz e 2 kHz.  Houve diferença significante (p-valor = 0,015) entre os grupos G1 e G2 para o 
resultado de LRSS considerando a orelha com PFP. O valor médio do LRSS em G1 foi de 6,07 dB e no G2 foi de 0,59 dB. Quando 
comparado o lado sem paralisia e o lado com paralisia somente houve diferença significante (p-valor = 0,028) na pesquisa do LRSS 
para G1. A média do LRSS na orelha sem PFP foi de 3,80 dB contra 6,07 dB na orelha com PFP. Conclusão: O desempenho no 
teste de reconhecimento de sentenças no silêncio mostrou-se pior para os sujeitos do G1 (lesão supraestapediana) na orelha avaliada 
com a PFP quando comparada ao lado normal, com diferença estatisticamente significante. O G1 apresentou um desempenho 
significativamente pior quando comparado com G2, na pesquisa do LRSS. Não foi observada diferença significante na relação S/R na 
qual o LRSR foi obtido, quando comparados os indivíduos do G1 e G2; e também entre a orelha acometida pela paralisia e a orelha 
sem paralisia para cada grupo estudado. 
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Introdução: O zumbido pode ser definido como ilusão auditiva, ou seja, sensação sonora endógena, não relacionada a nenhuma 
fonte externa de estimulação, provocando morbidade considerável, que pode interferir na qualidade do sono, concentração, equilíbrio 
emocional, vida social e, dependendo de sua intensidade, pode ocasionar maior irritabilidade, estresse, ansiedade e, até mesmo, 
depressão. Das classificações propostas na atualidade, a mais aceita é a que o divide o zumbido em auditivo, gerado por alterações 
na orelha, vias auditivas e córtex auditivo; e para-auditivo, gerado por estruturas vasculares e musculares próximas à orelha e vias 
auditivas. Atualmente, estudos têm sido realizados com o intuito de observar a relação entre patologias sistêmicas e a perda auditiva, 
porém nem todos associam o zumbido com estas patologias. Objetivo: verificar a incidência de hipertensão arterial, diabetes e 
aumento do nível de Colesterol LDL em sujeitos com relato de zumbido. Metodologia: foram analisados os prontuários de pacientes 
regularmente matriculados na Clínica de Fonoaudiologia da FOB/USP, portadores de perda auditiva do tipo sensorioneural, de grau 
moderado, os quais realizaram adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), no período de março a novembro de 
2012. A queixa de zumbido foi obtida com base em relato do paciente durante a anamnese audiológica. Resultados: foram 
detectados 70 sujeitos que relataram possuir zumbido. A amostra foi composta por 60% dos sujeitos do gênero masculino e 40% do 
feminino. A faixa etária mais prevalente foi a de sujeitos com idade entre 70 a 79 anos (40%), seguida de indivíduos com 60 a 69 anos 
(30%). Foi verificado que 54 (77,1%) dos sujeitos apresentaram a queixa bilateralmente, 10% relataram presença à direita e 12,9% à 
esquerda. Quanto à frequência, 47,1% relataram que o sintoma ocorre de forma contínua; 17,1% ocorre frequentemente; 31,5% 
relatou ser esporádico; e, três (4,3%) pacientes não informaram este dado. Em relação às patologias sistêmicas, foi verificado que, 
52,9% da amostra referiu possuir hipertensão; 21,4% informaram apresentar diabetes; e, 8,6% aumento do nível do Colesterol do tipo 
LDL. Onze pacientes referiram possuir duas patologias concomitantemente, destes 8 (11,4%) informaram apresentar hipertensão e 
diabetes, 2 possuem hipertensão associada a aumento de Colesterol LDL e, apenas um paciente possui aumento do nível de LDL 
associado à diabetes. Conclusão: foi possível verificar que ouve maior incidência de relatos de hipertensão arterial em sujeitos com 
zumbido. O fato da incidência de zumbido em sujeitos com patologias sistêmicas, não nos permite inferir que essas patologias tenham 
interferência direta para o desencadeamento do zumbido, porém esperamos contribuir para ampliar as informações referentes à 
associação deste sintoma com patologias sistêmicas, bem como instigar o interesse por trabalhos adicionais que venham somar 
conhecimentos sobre o assunto. 
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Introdução: A deficiência auditiva (DA) ocorre em aproximadamente 3:1000 nascidos vivos e na tentativa de diminuir a idade média 
do diagnóstico auditivo na infância, a triagem auditiva neonatal universal (TANU) passou a ser recomendada antes da alta hospitalar, 
porém na ocorrência de falha o reteste muitas vezes é realizado após a alta e a persistência da falha requer exames complementares. 
Objetivo: Verificar a relação entre as condições de nascimento do neonato, local onde o exame é feito sob a TANU e possíveis 
fatores que podem interferir na manutenção da falha no reteste. Metodologia: Tratou-se de um estudo de coorte única não 
concorrente, realizado em um hospital escola, no período de setembro de 2011 a junho de 2012. Os dados foram coletados nas 
unidades de alojamento conjunto (AC), cuidados especiais (UCE) e cuidados intensivos (UCI), antes da alta hospitalar, e no Centro de 
Reabilitação dos Distúrbios da Audição e Comunicação (CERDAC), após a alta hospitalar. O exame de emissões otoacústicas 
transientes (EOT) foi realizado com o lactente em estado de sono natural no colo da mãe ou no berço da unidade. O equipamento 
utilizado foi o otoRead da marca Interacoustics, que permite a captação das respostas por meio da introdução de uma sonda, com 
microfone acoplado, no meato acústico externo. Utilizou-se como critério de análise, o parâmetro de “passa/falha” descritos no 
protocolo do próprio equipamento com estímulo clique, intensidade de 83dBpeSPL, foram avaliadas 6 bandas de frequências (de 
1500Hz a 4000Hz). Os valores considerados como “passa” foram: emissões presentes numa relação sinal/ruído de 6 dB em pelo 
menos três bandas de frequências consecutivas, inclusive 4000Hz. O tempo de captação do exame foi de no máximo 64 segundos. A 
relação entre cada variável independente e desfecho foi estimada por estimativa pontual e intervalar do Odds-Ratio e teste de Qui-
quadrado. Resultados: Foram avaliados 565 neonatos, de ambos os sexos, sendo que 85% (n=484) nasceram a termo, 12% (n=66) 
nasceram prematuros e 3% (n=15) com prematuridade extrema. Em relação ao local do exame, 91% (n=512) realizaram no AC, 6% 
(n=34)na UCE e 3% (n=19) na UCI. Apresentaram algum indicador de risco (IR) para DA 11,5% dos neonatos. Realizaram reteste das 
EOT, por falha em pelo menos uma orelha, 29% (n=165) dos neonatos. O fato de falhar no primeiro exame de EOAT não teve relação 
estatísticamente significante em ter algum IR para DA, nascer com baixo peso, ser prematuro e o local onde o exame foi feito, porém 
a manutenção da alteração no exame de EOT mostrou que quanto menor o peso ao nascimento, maior é a chance de manter a 
“falha”, quem tem IR tem 3 vezes mais chances de manter a “falha”, assim como quem fez o exame na UCI (p=0,039) e nasceu com 
prematuridade extrema. Conclusão: Condições de risco para DA, realização do exame da UCI e prematuridade extrema levam a 
permanência da alteração da EOT, mostrando a realização do teste de maneira precoce nesta população. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE QUEIXA AUDITIVA DOS PAIS E RESULTADOS DA TRIAGEM AUDITIVA ESCOLAR  

AUTOR(ES): LUCIENE CARDOSO RODRIGUES , JOELI PARPINELI FACINA, JAQUELINE MEDEIROA DE MELLO,  

INSTITUIÇÃO: UNINGA  

Introdução: Para a uma aprendizagem eficiente faz necessária integridade do sistema auditivo, portanto problemas de audição 
acarretam prejuízos no desempenho escolar e qualquer alteração por menor que seja pode fazer com que a criança não tenha um 
aproveitamento desejável na escola. Atualmente, os pais estão menos atentos às dificuldades escolares ou de relacionamento 
apresentados pelas crianças, por passarem menos tempo com os filhos, devido a diversos compromissos, e acabam deixando para a 
escola o papel de ensinar e detectar os problemas que surgem no processo educacional. Em escolares ocorre predomínio de perdas 
auditivas condutivas, geralmente bilaterais, e na maioria das vezes, insidiosas, silenciosas e sem dor significativa, o que dificulta e 
atrasa o diagnóstico, por isto em muitos casos a perda auditiva nesta população pode passar despercebida pelos pais. Neste contexto 
reside a importância da Triagem Auditiva Escolar (TAE) para prevenir e detectar possíveis alterações auditivas. Objetivo: Comparar a 
queixa dos pais em relação à audição com os resultados obtidos na triagem auditiva escolar. Metodologia: Foi entregue aos 
professores um questionário sobre o desempenho escolar de cada aluno, indagano-os sobre as dificuldades escolares. O aluno que 
apresentou duas ou mais respostas indicativas de dificuldade escolar, segundo os professores, era convidado a participar da TAE. 
Dos 183 alunos matriculados entre 6 a 11 anos, 30 alunos foram indicados pelos professores com dificuldade de aprendizagem e 
foram submetidos a TAE constituída de meatoscopia, imitanciometria incluindo a timpanometria e pesquisa do reflexo acústico e 
audiometria com método passa falha. Os pais receberam um questionário com 8 questões fechadas sobre a saúde auditiva dos filhos. 
Resultados: A triagem auditiva escolar revelou predomínio de exames normais, com índice de passa de 21 (70%) contra 9 (30%) 
com resultados de falha, com maior alteração unilateral e em meninos. Dos 30 alunos indicados pelos professores com dificuldade de 
aprendizagem os pais apontaram 25 (83%) com dificuldade e 5 (17%) não apresentaram queixa com relação a aprendizagem. Dos 30 
alunos com baixo rendimento escolar, 93,33% (n=28) dos pais não apresentaram queixas auditivas e 96,66% (n=29) das crianças 
nunca tinham sido submetidos a exames audiológicos anteriormente. A única criança que realizou o exame audiológico apresentava 
passado otológico com otites de repetição. As principais queixas dos pais em relação a audição dos filhos foi o comportamento de 
falar com intensidade elevada de voz e solicitar excessivamente a repetição do que é falado por meio do “Hã?” ou “O quê?” foi 
observado em 57% e 63% dos casos, respectivamente. Com relação aos outros comportamentos, 33% (n=10) das crianças 
apresentam dificuldade em compreender conversa em grupos de pessoas, 23% (n=7) apresentaram dificuldade em localizar a fonte 
sonora, e 23% (n=7) crianças não compreendem a conversa quando estão de costas. Conclusão: Os pais não têm consciência de 
que alguns comportamentos por parte dos filhos podem estar relacionados à dificuldade auditiva e não associam essas queixas as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos filhos. 
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TÍTULO: RELAÇÃO SINAL/RUÍDO DE IDOSOS COM PERDA AUDITIVA  

AUTOR(ES): SINEIA NEUJAHR DOS SANTOS  

CO-AUTOR(ES): ANA VALÉRIA DE ALMEIDA VAUCHER, MARISTELA JULIO COSTA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  

Objetivo: obter os Limiares de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR) e respectivas relações Sinal/Ruído (S/R), de 
indivíduos idosos com perda auditiva, em campo livre, na presença de ruído incidente dos ângulos de 0° e 180° azimute e comparar 
os resultados obtidos nas duas condições. 
Método: este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento, realizado no Laboratório de Próteses Auditivas do Serviço de 
Atendimento Fonoaudiológico da UFSM. Participaram 14 sujeitos idosos de 60 a 88 anos, com perda auditiva neurossensorial de grau 
leve a moderadamente severo. Foram pesquisados os Limiares de Reconhecimento de Sentenças no Ruído (LRSR) e respectivas 
relações Sinal/Ruído (S/R), por meio do teste Listas de Sentenças em Português. As medidas foram obtidas com as sentenças sendo 
apresentadas sempre a 0° azimute, enquanto o ruído foi apresentando a 0º e 180º. O nível do ruído foi mantido fixo a 65 dB NPS (A) 
e, a seguir, calculadas as relações S/R nas duas condições de teste. 
Resultados: a relação S/R média obtida com o ruído a 0° foi de +0,45, e a 180° foi de -3,76; sendo que a diferença entre estas 
condições foi de 4,21 dB.  
Conclusão: verificou-se que os indivíduos idosos com perda auditiva necessitaram de relações S/R favoráveis para poder responder 
ao teste, uma vez que a fala estava praticamente no mesmo nível do ruído, quando este foi apresentado de frente (0º) e menos de 4 
dB abaixo do ruído, quando este foi apresentado atrás da cabeça (180º); a diferença das relações S/R entre as duas condições (ruído 
a 0º e180º)  foi de 4,21dB, indicando que a situação mais desfavorável foi a 0º azimute, na qual tanto fala quanto ruído foram 
apresentados de frente para o indivíduo. Em estudo já realizado anteriormente com este mesmo material, em indivíduos adultos com 
audição normal, os LRSR foram obtidos em relações S/R médias de -7,56 para ruído a 0° e -9,75 para ruído a 180°; a diferença entre 
as condições foi de 2,19 dB. Ao comparar os nossos achados com os de indivíduos jovens com audição normal, que apresentaram os 
LRSR em relações S/R com a fala apresentada 7,56 dB (na condição 0º) e 9,75 dB (na condição 180º) abaixo do ruído, pode-se 
dimensionar o quanto os  sujeitos idosos com perda enfrentam dificuldades em situações ruidosas do dia-a-dia, considerando que o 
ruído ambiental, em muitas situações, é mais intenso do que a fala. A diferença entre as condições de ruído a 0º e 180º foi maior nos 
indivíduos idosos com perda, o que sugere maior dificuldade deste grupo em situações na qual fala e ruído provém da mesma fonte 
sonora. Dessa forma, orientar o paciente a como se posicionar em situações ruidosas, de preferência de costas para a fonte de ruído, 
além de usar recursos tecnológicos das próteses auditivas para reduzir o ruído, são extremamente importantes para diminuir suas 
dificuldades comunicativas. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: A) DIAGNÓSTICO EM AUDIOLOGIA  

P-217  
 

 

TÍTULO: RESOLUÇÃO TEMPORAL EM IDOSOS COM SENSIBILIDADE AUDITIVA NORMAL E PERDA AUDITIVA 
NEUROSSENSORIAL  

AUTOR(ES): NATALIA RAMOS , NATÁLIA RAMOS, KARIN ZILIOTTO DIAS  

CO-AUTOR(ES): LILIANE DESGUALDO PEREIRA, RAFAELA MAIA QUITSCHAL 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  

Introdução: No processo de envelhecimento, todas as estruturas do organismo se modificam, acarretando intercorrências na 
acuidade auditiva, na qualidade da audição e da compreensão. A resolução temporal refere-se à capacidade em detectar mudanças 
nos estímulos sonoros ao longo do tempo. O Random Gap Detection Test (RGDT) foi desenvolvido para mensurar este aspecto da 
audição. Objetivo: Comparar a habilidade auditiva de resolução temporal de idosos com sensibilidade auditiva normal e com 
sensibilidade auditiva alterada. Método: Foram avaliados 22 idosos sem perda auditiva e 20 idosos com perda auditiva 
neurossensorial de grau leve por meio do teste de processamento temporal denominado Random Gap Detection Test - RGDT. Foram 
avaliados os limiares de acuidade temporal (LAT) nas frequências sonoras de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, além do limiar de acuidade 
temporal final (LATF). Resultados: Os limiares de acuidade temporal foram aumentados em ambos os grupos (grupo sem perda 
auditiva – 48,6ms e grupo de idosos com perda auditiva  – 42,6ms). Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 
entre os grupos de idosos com e sem perda auditiva, tanto nos LAT quanto no LATF. Conclusão: O desempenho de ambos os 
grupos –  idosos com ou sem perda auditiva neurossensorial de grau leve – no RGDT, mostrou-se semelhante e elevado, quanto à 
habilidade de resolução temporal com tons puros de diferentes frequências sonoras. 
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TÍTULO: RESULTADOS DE UM PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AUDIOLÓGICO DE CRIANÇAS COM INDICADORES DE 
RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA  

AUTOR(ES): ELISIANE CRESTANI DE MIRANDA GONSALEZ , MARIA CECÍLIA GRECO  

CO-AUTOR(ES): BRUNA SPINELLI DE PAULA, FERNANDA LAIZ HIRAMATSU, JÉSSYCA MARQUES, LETÍCIA PEREIRA LIMA, 
MARIA ISILDA MIELOTTI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE CIENCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SAO PAULO  

Introdução: Um programa de triagem auditiva idealmente deve incluir também o monitoramento dos recém nascidos com risco para 
perda auditiva adquirida (progressivas, flutuantes, neurais ou centrais). Estes recém-nascidos são acompanhados por uma equipe 
multidisciplinar durante os dois primeiros anos de vida, com avaliações periódicas a cada três meses no primeiro ano de vida e a cada 
seis meses no segundo ano de vida, visando o diagnostico e intervenção precoce. Objetivo: caracterizar e descrever os resultados de 
programa de acompanhamento audiológico de crianças com risco para a deficiência auditiva infantil. Método: Foi realizado um estudo 
retrospectivo dos prontuários de 48 crianças atendidas no programa de acompanhamento audiológico na Clínica de Fonoaudiologia 
da ISCMSP, no período de março de 2010 à novembro de 2012. Foi elaborada uma planilha do programa Microsoft Excel contendo os 
dados de identificação (nome, sexo, data de nascimento, idade gestacional), os indicadores de risco para a deficiência auditiva infantil 
(de acordo Joint Committee on Infant Hearing, 2000), bem como, com os resultados dos procedimentos audiológicos (imitanciometria, 
emissões otoacústicas evocada (EOA) e avaliação auditiva comportamental - observação das respostas comportamentais a estímulos 
sonoros e verbais, audiometria com reforço visual e audiometria condicionada).  Resultados: Observou-se que 85% dos recém-
nascidos incluídos no programa de acompanhamento audiológico compareceram periodicamente as consultas estabelecidas pelo 
programa. Os indicadores para deficiência auditiva mais frequentes neste grupo foram: permanência em UTI por período superior a 
cinco dias (20%), histórico familiar (13%) e peso inferior à 1500g (10%).  Quanto aos procedimentos audiológicos, pode-se observar 
na imitanciometria que 55% apresentaram curva timpanometrica do tipo A, 31% curva do tipo B, 9% curva do tipo As e 5% curva do 
tipo C. Já na pesquisa das EAO, nota-se que 83% da amostra apresentou presença de EOA. Entre as ocorrências de ausência de 
EOA, verificou-se que todas ocorreram devido à componente condutivo, de acordo com o diagnóstico otorrinolaringológico.  Na 
avaliação auditiva comportamental observou-se que 60% apresentaram resposta dentro do parâmetro de normalidade (proposto por 
Azevedo, 1996). Conclusão: Houve uma alta taxa de comparecimento nos atendimentos do programa de acompanhamento 
audiológico de crianças com indicadores de risco de perda auditiva. Durante o período estudado não houve o diagnóstico de perda 
auditiva adquirida, mas pode-se observar alterações temporárias de audição. Tais achados reforçam a importância do processo de 
acompanhamento periódico de crianças com indicares de riscos, não somente visando o diagnóstico precoce da perda de audição, 
mas a detecção de alterações auditivas que possam compromete o desenvolvimento auditivo, de linguagem e de aprendizado.  
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TÍTULO: SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE PERGUNTAS SOBRE A AUDIÇÃO EM IDOSOS  

AUTOR(ES): LETICIA SOUSA FLORES , ANDRESSA FERREIRA AIROLDI  

CO-AUTOR(ES): ANDRÉA KRUGER GONÇALVES, MAIRA ROZENFELD OLCHIK, ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

Introdução: A perda auditiva é um dos fatores que está associado ao envelhecimento. Muitos idosos, contudo, não apresentam 
queixas sobre a audição, e o questionamento feito pelos profissionais da saúde pode auxiliar na identificação do problema. Objetivo: 
verificar os valores de sensibilidade e especificidade de perguntas sobre a audição em idosos na identificação de perdas auditivas. 
Metodologia: A amostra foi composta por idosos participantes de um projeto de extensão na universidade, que responderam a 
anamnese e audiometria tonal liminar, com pesquisa de limiares por via aérea e via óssea. A análise dos dados incluiu a comparação 
entre as respostas de algumas perguntas rotineiramente utilizadas na anamnese por profissionais da área da saúde e os resultados 
da audiometria, tais como “Ouve bem? Tem dificuldade em entender a fala? Em que situações? Tem dificuldade em ouvir ao 
telefone?” Resultados: Dentre as perguntas feitas aos idosos, as questões “Tem dificuldade de compreender a fala?” e “Tem 
dificuldade de compreender a fala em ambiente ruidoso?” foram as que apresentaram maiores valores de sensibilidade (75% e 71%, 
respectivamente), mas com valores de especificidade menores (56% e 67%). A tradicional pergunta “ouve bem?” teve baixos valores 
de sensibilidade e especificidade (41% e 31%). Os demais questionamentos (“tem dificuldade de compreender a fala sempre?” “tem 
dificuldade de entender a fala em fraca intensidade?”, “Tem dificuldade de compreender ao telefone?”) apresentaram elevados 
valores de especificidade, mas valores de sensibilidade baixos. Conclusão: As perguntas que melhor permitem a identificação dos 
idosos com perda auditiva referem-se à compreensão da fala e compreensão da fala no ruído, pois apresentam elevados valores de 
sensibilidade. As demais perguntas rotineiramente utilizadas na anamnese apresentaram altos valores de especificidade, mas baixos 
valores de sensibilidade, ou seja, não permitem a identificação dos idosos com perda auditiva.  
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TÍTULO: SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE CURTA LATÊNCIA FRENTE AO EXAME 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  

AUTOR(ES): RAQUEL PRESTES  

CO-AUTOR(ES): KÁTIA CRISTINA COSTA, CAMILA MIRANDA LOIOLA, TÂNIA PEREIRA 

INSTITUIÇÃO: ATEAL (ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E DE LINGUAGEM)  

Introdução: O potencial evocado auditivo de curta latência é uma maneira objetiva e não invasiva de avaliar as vias auditivas do 
tronco encefálico e detecta a atividade da orelha interna até o colículo inferior. As ondas I, III e V são as mais avaliadas por serem 
mais proeminentes. As aplicações clínicas podem estar relacionadas às investigações neurológicas ou audiológicas, com objetivo de 
verificar anormalidades no nervo ou no tronco encefálico e de estimar limiar eletrofisiológico, sendo a aplicação mais estudada a do 
diagnóstico do schwanoma do nervo vestibular. Entretanto há discussões sobre a sensibilidade e a especificidade desse exame. A 
ressonância magnética, por sua vez, é uma técnica de imagem que analisa detalhadamente as estruturas de orelha interna, do meato 
acústico interno e do ângulo ponto cerebelar, com o intuito de verificar lesões ou alterações retrococleares. Objetivo: Descrever e 
relacionar achados do potencial evocado de curta latência com a ressonância magnética, verificando a sensibilidade e a 
especificidade do potencial evocado. Metodologia: Estudo retrospectivo de 21 prontuários de pacientes de ambos os gêneros, sendo 
18 feminino e 03 masculino, na faixa etária de 48 a 81 anos (média de 68,1 anos), com queixa de zumbido unilateral (9,5%) e 
resultados da avaliação audiológica, com índice de reconhecimento de fala incompatível (4,8%) e assimetria entre as orelhas na 
audiometria tonal liminar (85,7%). Os pacientes realizaram tanto o potencial evocado quanto a ressonância magnética. Resultados: 
Na análise do potencial evocado, 62% dos sujeitos apresentaram resultados sugestivos de acometimento retrococlear. Nos resultados 
da ressonância, 23,8% apresentaram lesões e, dentre elas, 40% foram diagnosticadas com schwanoma do acústiico. Quanto à 
relação entre os dois exames realizados 33,3% dos sujeitos apresentaram resultados de ressonância magnética e potencial evocado 
dentro dos padrões de normalidade e 19% apresentaram alteração em ambos exames. Em 47,6% dos casos o potencial evocado 
sugeriu lesão enquanto a ressonância manteve-se dentro da normalidade. Em 4,8% (um caso) o potencial evocado esteve dentro da 
normalidade com alteração na ressonância. A partir da análise desses resultados o potencial evocado apresentou especificidade de 
37,5% e sensibilidade de 80%. Conclusão: O potencial evocado auditivo de curta latência mostrou-se sensível para detecção de 
acometimento retrococlear, ou seja, aumentando assim a chance de um diagnóstico precoce. 
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TÍTULO: TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA DE ORELHA MÉDIA POR REFLECTÂNCIA ACÚSTICA EM ADULTOS JOVENS  

AUTOR(ES): TATHIANY PICHELLI , TATHIANY PICHELLI, RENATA MOTA MAMEDE CARVALLO 

CO-AUTOR(ES): JORDANA COSTA SOARES, SEISSE GABRIELA G. SANCHES 

INSTITUIÇÃO: USP  

Introdução: A reflectância acústica revela o quanto de energia é refletida pela membrana timpânica e o quanto é absorvida pela 
orelha média. Suas medidas têm sido citadas como uma importante ferramenta na avaliação das afecções da orelha média, sendo um 
método considerado vantajoso em relação à timpanometria. Essas medidas podem ser coletadas rapidamente em uma ampla faixa de 
frequências por meio de diferentes estímulos acústicos: tom puro e chirp. A Reflectância acústica é um procedimento introduzido mais 
recentemente na clínica audiológica, cuja abrangência diagnóstica pode ainda ser explorada. Objetivos: Verificar se existem 
diferenças de sexo, orelha , estímulos (chirp e tom puro)  e entre teste e reteste na  transferência de energia da orelha média por meio 
de reflectância acústica em adultos jovens com ausência de histórico de otite média. Metodologia: A casuística foi composta por 30 
participantes de ambos os sexos na faixa etária de 18 a 30 anos.Foram excluídos do estudo, os sujeitos com histórico de otites de 
repetição  na infância e nos últimos cinco anos.  Procedimentos: Anamnese para verificação do histórico de otites, Inspeção do 
meato acústico externo, Imitânciometria,Audiometria tonal limiar, Pesquisa do limiar de White Noise, Pesquisa da Reflectância da 
Orelha Média em dois passos: a)Foi obtida a curva de reflectância em 9 frequências  no intervalo de 250 a 6000 Hz na intensidade de 
60dB SPL utilizando o estímulo chirp. B) A curva foi novamente obtida utilizando-se o estímulo tom puro. Para ambos os estímulos 
foram coletadas duas medidas por orelha (teste e reteste), totalizando 8 medidas. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 
instituição CEP212/10.    Resultados: Os resultados demonstraram que não existem diferenças estatísticas quando comparado sexo 
e orelha para nenhuma das frequências nas condições de teste e reteste. Ao comparar estímulos chirp e tom puro foram observadas 
diferenças (p valor<0,05) para as frequencias de 1;1,5; 2kHz na orelha direita, sem correspondência na orelha esquerda. Em todas as  
condições teste e reteste,apenas foram observadas diferenças para a orelha direita nas frequências de 0,25 e 0,5 kHz para o estímulo 
tom puro. Conclusão: O estudo sugere que ambos os estímulos produzem o mesmo padrão de transferência de energia de 
reflectancia acústica, com respostas  estáveis nas condições de teste e reteste, independente de sexo e orelha.  
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM ADULTOS E IDOSOS COM LIMIARES AUDITIVOS NORMAIS E PERDA AUDITIVA DE GRAU 
LEVE A MODERADO  

AUTOR(ES): ANNELISE AYRES , CAROLINA LOUISE CARDOSO,  

CO-AUTOR(ES): MAGDA ALINE BAUER, NATÁLIA SCHARDOSIM COPETTI, LETICIA SOUSA FLORES, ANDRÉA KRUGER 
GONÇALVES,, ÂNGELO JOSÉ GONÇALVES BÓS, ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

A audição, assim como outras funções, sofre alterações decorrentes do envelhecimento. A triagem auditiva permite uma testagem de 
forma rápida, simples e barata de um número elevado de indivíduos, possibilitando o diagnóstico precoce e a diminuição das 
consequências da privação auditiva. O objetivo do presente estudo foi verificar a sensibilidade e especificidade da triagem auditiva em 
indivíduos adultos e idosos com audição normal ou portadores de perda auditiva de grau leve ou moderado, bem como propor um 
método de interpretação dos resultados. Os participantes realizaram anamnese, meatoscopia, triagem auditiva utilizando-se 
equipamento portátil e audiometria tonal liminar. O equipamento utilizado para triagem auditiva produz uma sequência de três sons na 
frequência de 1000Hz (55dB, 35dB e 20dB) e outros três sons na frequência de 3000Hz (75dB, 55dB e 35dB). Os indivíduos devem 
sinalizar ao examinador quando ouvirem os estímulos sonoros da triagem. Após, os indivíduos realizaram a audiometria tonal liminar, 
em cabina acusticamente tratada, onde foram pesquisados os limiares de via área e via óssea. Para verificar a presença e/ou 
classificar o grau de perda auditiva foi utilizada a classificação da OMS (1997). Conforme o manual do equipamento foi considerado 
“passou” na triagem quando o indivíduo percebeu mais de três sons e “falhou” quando o indivíduo ouviu menos de três estímulos 
sonoros. O critério proposto pelos pesquisadores considerou “passou” na triagem quando o indivíduo percebeu todos os sons 
apresentados, com exceção do tom puro em 1000Hz apresentado a 20dB. A análise dos dados foi feita calculando-se a sensibilidade 
e a especificidade da triagem auditiva, seguindo a interpretação dos resultados de acordo com o fabricante e de acordo com o método 
proposto pelos pesquisadores. A amostra foi composta por 55 indivíduos, com média de idade de 65,3 ±8,4 anos, sendo 83,6% 
(n=46) do sexo feminino. A classificação dos limiares auditivos evidenciou predomínio de limiares auditivos normais tanto na OD 
(64,8%) e quanto na OE (74,5%). A análise dos dados da triagem auditiva utilizando-se a metodologia proposta pelo fabricante 
apresentou valores de sensibilidade de 26,3% (OD) e 21,4% (OE). A especificidade foi de 100% em ambas orelhas. Utilizando-se a 
metodologia proposta pelos pesquisadores, a sensibilidade foi de 94,7% (OD) e 100% (OE). A especificidade foi de 74,3% (OD) e 
65,9% (OE). A presente pesquisa evidenciou que, no grupo pesquisado, utilizando-se o método de análise das respostas proposto 
pelo fabricante, o equipamento apresentou uma baixa sensibilidade e alta especificidade. A interpretação seguindo o critério proposto 
pelos pesquisadores evidenciou resultados melhores para a identificação de sujeitos portadores de perda auditiva de grau leve e 
moderado.  
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM PRÉ-ESCOLARES: IDENTIFICANDO PERDA AUDITIVA EM CRIANÇAS DE 2 A 7 ANOS.  

AUTOR(ES): ALEXSANDRA BARROS DE SOUZA  

CO-AUTOR(ES): LUDMILLA LIMA VILAS BOAS, GERMANA BICA DE OLIVEIRA, RONARA NEPOMUCENO DA SILVA, JULIANA 
MOTA FERREIRA, MARIA ODENYS ALVES DE MOURA, ANA ELIZANGELA DO MONTE ALMEIDA  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA INTESIVA  

INTRODUÇÃO: A audição é pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem, uma vez que esta desempenha um papel 
preponderante e decisivo para aquisição da linguagem falada. Perdas auditivas de grau leve não são facilmente detectadas e muitas 
vezes a queixa dos pais e professores é apenas de distúrbio de linguagem, sem queixa de audição. A triagem auditiva nas escolas é 
um meio de identificar as crianças que necessitam de avaliação audiológica completa e/ou avaliação otorrinolaringológica. 
OBJETIVO: Detectar possíveis perdas auditivas em crianças com idade pré-escolar, caracterizando o tipo de perda mais freqüente. 
METODOLOGIA: A presente pesquisa constitui-se em um estudo de prevalência, realizado no período de abril a agosto de 2012. A 
triagem foi realizada em 185 crianças com idade entre 2 a 7 anos e 8 meses, de escolas publicas e particulares da cidade de 
Fortaleza – Ce. Todos os responsáveis das escolas concederam uma autorização por escrito para realização da triagem. Foram 
realizadas triagens auditivas por meio de captação das EOAT com equipamento ILO Ecocheck, um aparelho portátil de fácil 
manuseio, que tem como critério de resposta:passa-falha.Considerou-se como “passou” na triagem, as crianças que apresentaram 
EOAT e “falhou” quando houve ausência de EOAT, nas bandas de 1,5 a 3,8 KHz. Ausência de EOAT sugere perda auditiva acima 
25dB. A triagem foi realizada em salas concedidas pelas escolas e acusticamente mais favoráveis. Os responsáveis pelas crianças 
participantes do estudo receberam comunicado por escrito, com os resultados obtidos na triagem. 
 RESULTADO: A duração média da realização da triagem neste estudo foi de aproximadamente 3 minutos por criança. Das 185 
crianças triadas,97 (52,44%) eram do sexo masculino e 88 (47,56%) eram do sexo feminino, com idade entre 2 a 7 anos e 8 
meses.Desta amostra de 185 crianças, 145 (78,35%) “passaram” e 40 (21,65%) “falharam” no procedimento de triagem auditiva. 
Foram encontradas 70 (79,54%) crianças que “passaram” e 18 (20,45%) crianças que “falharam” do sexo feminino, e 86 (88,66%) 
crianças que “passaram” e 22 (22,68%) que “falharam” do sexo masculino. Das 40 crianças que falharam na triagem auditiva, 35 
realizaram avaliação otorrinolaringológica e avaliação audiologica. Apenas 5 crianças não compareceram para realização dos 
procedimentos de avaliação, correspondendo, portanto, a uma evasão de 12,5%. Das 35 crianças , 33 (94,28%) apresentaram 
comprometimento auditivo, 1 (2,86%) neurossensorial e 1 (2,86%) apresentou limiares dentro da normalidade(falso-positivo). 
CONCLUSÃO: No presente estudo dos resultados obtidos na triagem em 185 crianças do sexo feminino e masculino, na faixa etária 
de 2 a 7 anos e 8 meses, podemos concluir que a ocorrência de falhas foi de 21,65%, sendo que destas, 94,28% apresentam 
alteração auditiva na avaliação audiologica básica.O tipo de perda auditiva mais encontrada foi a condutiva, perda reversível, que 
apresentou a rolha de cera e a otite como suas principais causas e que a triagem auditiva com o equipamento ILO Ecocheck mostro-
se um método rápido, de fácil realização e viável na detecção de perdas auditivas em pré-escolares.Os pais e professores das 
crianças que participaram deste estudos receberam orientações fonoaudiologicas necessárias.  
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS EM PORTO VELHO, RONDÔNIA  

AUTOR(ES): FERNANDA SOARES AURÉLIO , VIRGÍNIA BRAZ DA SILVA, FABIANA FARIAS DE OLIVEIRA, MARÍLIA SILVA E 
NUNES BOTELHO, ISABEL CRISTIANE KUNIYOSHI  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: A audição desempenha um papel importante e decisivo, uma vez que para que a linguagem falada se desenvolva é 
necessário que a criança ouça, possuindo a integridade do sistema auditivo como um todo. O nascimento prematuro, por si só, não é 
um fator de risco para a audição do recém-nascido, mas na maioria das vezes está associado a inúmeras intercorrências, tais como 
uso de medicamentos ototóxicos, permanência em unidade de terapia intensiva neonatal por mais de cinco dias, oxigenoterapia, entre 
outros, as quais são consideradas de alto risco para deficiência auditiva na infância. Objetivo: Verificar a ocorrência de falha na 
triagem auditiva neonatal em recém-nascidos prematuros e comparar o resultado da triagem nas variáveis: idade gestacional, peso ao 
nascimento e presença de indicadores de risco para deficiência auditiva. Métodos: Estudo transversal, descritivo. Participaram 166 
recém-nascidos que ao nascimento apresentavam idade gestacional inferior a 37 semanas, provenientes da unidade neonatal do 
Hospital de Base Dr. Ary pinheiro em Porto Velho, Rondônia, os quais foram submetidos à triagem auditiva por meio da técnica 
combinada de emissões otoacústicas evocadas transientes e potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático na alta 
hospitalar. Resultados: Identificamos que 97% dos recém-nascidos passaram e 3% falharam na triagem auditiva. Quando 
comparamos o resultado da triagem nas variáveis qualitativas (idade gestacional, peso ao nascimento e presença de indicadores de 
risco para audição), não identificamos diferença significativas nos resultados quando consideramos a idade gestacional e a presença 
de indicadores de risco para audição, no entanto identificamos um número significativo de triagem alterada nos recém-nascidos 
prematuros com peso inferior a 1500 gramas. A chance (Odds Ratio) do recém-nascido com idade gestacional igual ou inferior a 30 
semanas falhar na triagem é de 3,64 quando comparado com os recém-nascidos com idade superior. Conclusão: A prevalência de 
alteração na triagem auditiva em recém-nascidos prematuros é de 3%. Quanto menor é o peso do recém-nascido maior é a 
ocorrência de falha na triagem e quanto menor a idade gestacional maior é a chance do recém-nascido prematuro falhar na triagem 
auditiva.   
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA ESCOLAR: UM INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA DETECTAR PERDAS AUDITIVAS NAS 
ESCOLAS.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , DOUGLAS LUIS HUNGARO, BRUNA ANTONIO COSMO 

CO-AUTOR(ES): GIOVANA ROMERO PAULA, FRANCIELE SAVARIS SORIA, JENANE TOPANOTTI CUNHA 

INSTITUIÇÃO: FAG  

Introdução: A audição pode ser caracterizada como uma das principais habilidades humanas. Para um desenvolvimento da 
linguagem adequado, há necessidade de uma correta percepção, decodificação e processamento da informação auditiva. Contudo, a 
detecção precoce de problemas à audição permite uma intervenção, o que contribui para minimizar os danos causados na fala e 
linguagem, além de aperfeiçoar seu potencial linguístico tanto receptivo e expressivo na fase de alfabetização. Dessa forma, a 
Triagem Auditiva Escolar é um programa que permite a detecção de alterações auditivas que podem passar despercebidas pela 
família, proporcionando estratégias de intervenção para cada caso. Objetivo: Investigar se a Triagem Auditiva Escolar é um 
importante instrumento para detectar perdas auditivas em escolares. Metodologia: Participaram do presente estudo 166 alunos com 
idade de cinco a sete anos, matriculados no ensino fundamental nove anos e oriundos dos primeiros anos da rede municipal da 
cidade de Matelândia-PR. A coleta de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2012. Os Pais tiveram as orientações 
necessárias sobre a pesquisa e receberam um folder explicativo sobre audição e a relação com a aprendizagem. Foram convidados a 
participar e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Posteriormente à concordância, os pais e/ou responsáveis foram 
submetidos a um questionário sobre a audição e aprendizagem de seu filho. Todos os alunos realizaram a avaliação audiológica 
básica: inspeção visual do meato acústico externo, medidas de imitância acústica e audiometria tonal liminar. Resultados: A análise 
dos dados mostrou que 58% dos alunos passaram na triagem auditiva escolar, porém, dos 42% dos estudantes que falharam no 
teste, 64% tinha algum tipo de queixa relacionada à audição ou aprendizagem. Dentre os exames que apareceram alterados, a 
inspeção visual do meato acústico externo foi a menos relevante, mas a rolha de cerúmen foi a de maior incidência, a Audiometria 
Tonal Liminar (ATL) apresentou em 67% dos casos enquanto nas medidas de imitância acústica (MIA) foram em 64% destes. Nos 
indivíduos que apresentaram alteração na ATL notou-se um maior índice de perda auditiva de grau discreto e na MIA a curva 
timpanométrica do TIPO C atingiu 64% das orelhas esquerdas e 73% das orelhas direitas enquanto a do TIPO B 28% das orelhas 
esquerdas e 23% nas orelhas direitas. A curva do tipo Ar apareceu em 8% nas orelhas esquerdas e 3% nas orelhas direitas. 
Conclusão: A triagem auditiva escolar é um instrumento importante e fundamental para detectar alterações auditivas em escolares, 
possibilitando também o encaminhamento precoce ao médico especialista, bem como, orientação a pais e/ou responsáveis e à equipe 
pedagógica. 
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TÍTULO: VARIABILIDADE DO REGISTRO DE LATÊNCIA E AMPLITUDE DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE LONGA 
LATÊNCIA (P300) NA CONDIÇÃO TESTE E RETESTE  

AUTOR(ES): ALINE CRISTINA LOZANO  

CO-AUTOR(ES): ANA CLÁUDIA MIRÂNDOLA BARBOSA REIS, ADRIANA RIBEIRO TAVARES ANASTASIO, ANA CLÁUDIA 
FIGUEIREDO FRIZZO 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Os potenciais evocados auditivos de longa latência também são denominados potenciais tardios e podem ser relacionados a eventos. 
Este potencial reflete principalmente a atividade do tálamo e do córtex, estruturas responsáveis por funções de atenção, discriminação 
e integração. Objetivo: Analisar a variabilidade da amplitude e latência do potencial cognitivo P300 em indivíduos normais, na 
condição teste e reteste, no período de sete dias. Método: Estudo transversal, no qual foram avaliados 32 sujeitos, com idades entre 
18 e 25 anos, 20 do gênero feminino e 12 do gênero masculino, sem queixas auditivas. Foram submetidos à avaliação audiológica e 
potencial evocado auditivo de longa latência (P300). Resultados: Os valores médios de latência e amplitude para o P300 obtidos 
neste estudo foram de 314.78 ms e 312.40 ms para latência e 5.04 µV e 4.58 µV, para amplitude, nas posições Cz e Fz, 
respectivamente. Não foi encontrada diferença significante quando comparado a latência e amplitude, no teste e reteste, com a 
fixação dos eletrodos em Cz e Fz. Não se observou diferença para as latências e amplitude da onda P3 em todas as modalidades 
estudadas no gênero feminino e masculino Cz/ Fz na condição teste e reteste. Exceto para a latência do P3, gênero feminino, na 
condição teste e reteste, foi verificada diferença significante (p=0,0092). Conclusão: O presente estudo permitiu concluir que os 
valores médios de latência e amplitude encontrados neste estudo foram de 313.6 ms e 4.81 µv, respectivamente. Os valores de 
latência e amplitude não variaram quanto à posição dos eletrodos (Cz e Fz), tanto na condição teste como reteste. Houve diferença 
significante para o gênero feminino quando comparado em condição teste e reteste. A média da diferença da latência do P300 na 
condição de reavaliação foi de 10,50ms (Fz) e 15,25ms (Cz) para o gênero feminino e de 6,00ms (Fz) e 5,83ms (Cz) para o gênero 
masculino. 
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TÍTULO: ZUMBIDO: CARACTERÍSTICAS PSICOACÚSTICAS, FUNÇÃO COCLEAR E HANDICAP EM INDIVÍDUOS COM E SEM 
PERDA AUDITIVA.  

AUTOR(ES): RENATA COELHO SCHARLACH , LIGIA YURIKO NAMIKI  

INSTITUIÇÃO: UNIFESP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO E UNIBAN - UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO 
PAULO  

Introdução: O zumbido é definido como uma sensação auditiva percebida pelo indivíduo, independente de uma fonte sonora 
externa. Quase sempre está associado à perda auditiva, mas também pode ocorrer em pacientes com audição normal. Este sintoma 
acomete as vias auditivas e pode se originar de doenças primariamente otológicas ou outras  doenças que afetam o ouvido de 
modo secundário como, por exemplo: doenças metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, odontológicas e 
possivelmente a ingestão de drogas, cafeína, nicotina e álcool. Na verdade, o zumbido acomete entre 14 e 32% da população e 
pode ser incapacitante em até 5% dos casos, provoca uma morbidade considerável, podendo interferir no sono, na 
concentração, no equilíbrio emocional e na vida social do indivíduo. Existem ainda outros fatores que agravam esse sintoma 
como o tipo do som do zumbido, a sua constância, a duração e a localização. Objetivo: investigar as características 
psicoacústicas do zumbido, a função coclear e o handicap causado por este sintoma em indivíduos com e sem perda auditiva; e 
correlacionar os resultados obtidos nestas avaliações. Metodologia: Participaram deste estudo 30 indivíduos, 20 do gênero feminino 
e 10 do gênero masculino. A amostra foi distribuída em dois grupos: G1, composto por 15 indivíduos com queixas de zumbido e 
audição dentro dos critérios de normalidade e G2, composto por 15 indivíduos com queixas de zumbido e perda auditiva 
neurossensorial bilateral. Todos os indivíduos foram submetidos à anamnese, audiometria tonal e vocal, imitanciometria, 
acufenometria, emissão otoacústica produto de distorção (EOAPD) e à aplicação do questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI). 
Para a análise estatística dos resultados foram aplicados testes não paramétricos e nível de significância de 0,05 (5%). Resultados: 
Em relação à acufenometria, quanto à loudness do zumbido, não foram observadas diferenças significantes entre as orelhas para os 
dois grupos estudados, contudo, entre os grupos, verificou-se que o G2 (grupo com perda) apresentou resultado maior do que o G1 
(grupo normal). Para ambos os grupos o pitch médio foi de 3000Hz. Para os aspectos funcional, emocional e catastrófico e para a 
pontuação total do THI não foram verificadas diferenças significantes entre os grupos embora se tenha observado resultados 
diferentes entre os dois grupos na pontuação total do questionário (G1= 27,6%, G2= 34,9%). Para as EOAPDs, as análises 
estatísticas mostraram que não houve diferenças significantes entre as orelhas por grupo em todas as frequências pesquisadas, 
porém, verificou-se que a média para o G1 (grupo normal) foi sempre maior do que a média para o G2 (grupo perda) mostrando que 
indivíduos com perda auditiva e zumbido apresentaram respostas menores das EOAPD do que indivíduos com zumbido e audição 
dentro dos critérios de normalidade.  Conclusões: O grupo com perda auditiva (G2) percebeu o zumbido mais intenso do que o (G1) 
para a sensação de intensidade (loudness) do zumbido. O grupo com perda auditiva (G2) apresentou respostas menores das EOAPD 
do que o grupo com audição normal (G1). Houve forte correlação entre a frequência do zumbido com a amplitude das EOAPD. 
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TÍTULO: POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE LONGA LATÊNCIA EM CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR  

AUTOR(ES): ANA CLAUDIA MARTINHO DE CARVALHO , LILIANE APARECIDA FAGUNDES  

CO-AUTOR(ES): MARIA INÊS VIEIRA COUTO, ROBINSON KOJI TSUJI, RICARDO FERREIRA BENTO, CARLA GENTILE MATAS 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO  

Na população com deficiência auditiva e usuária de Implante Coclear (IC), a utilização dos Potenciais Evocados Auditivos Corticais 
(PEAC) constitui-se como um método objetivo que auxilia na determinação da integridade da via auditiva (atividades das regiões 
talâmicas e corticais) e no monitoramento das mudanças neurofisiológicas ocorridas após a intervenção e estimulação auditiva. 
Objetivo: Analisar as modificações nos valores de latência do PEAC de crianças usuárias de IC antes e três meses após ativação 
dos eletrodos. Metodologia: Estudo de casos clínicos do tipo longitudinal desenvolvido no Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional e na Disciplina de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. Foi aprovado pela Comissão de Ética desta instituição (numero 0319/11). Todas as mães das crianças assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Participaram três crianças, sendo duas do gênero feminino e uma do gênero masculino, com 
idade cronológica de 22, 31 e 36 meses, com perda auditiva sensório-neural de grau severo a profundo bilateral, as quais receberam 
indicação cirúrgica para a utilização do IC e que estavam em fase de espera para a realização da ativação dos eletrodos. Foi 
realizada, em cada criança, a avaliação eletrofisiológica da audição, por meio da investigação dos PEAC, com estimulação acústica 
apresentada em sistema de campo sonoro em duas diferentes etapas: anterior à ativação do Implante Coclear e após três meses de 
adaptação. Resultados: Houve diminuição nos valores do componente P1 após três meses de estimulação via IC em todas as 
crianças. A partir dos valores de latência encontrados, foi possível observar que quanto maior a idade da criança na idade da 
ativação, menor foi a diminuição dos valores de latência da onda P1 quando comparado o registro pré e pós ativação dos eletrodos, 
indicando a importância da estimulação ser iniciada precocemente. Conclusão: Modificações nas características dos PEAC podem 
ser observadas em crianças que recebem o IC até os três anos de idade e após três meses de ativação. Estas modificações têm uma 
relação direta com a idade de intervenção, sugerindo uma rápida maturação das vias auditivas, principalmente nos casos de menor 
tempo de privação sensorial. Sugere-se a utilização destas medidas eletrofisiológicas associadas à avaliação comportamental das 
habilidades auditivas para uma melhor compreensão dos resultados da intervenção com o IC. 
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TÍTULO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE LONGA LATÊNCIA EM CAMPO LIVRE EM ADULTOS USUÁRIOS DE PRÓTESE 
AUDITIVA  

AUTOR(ES): ALESSANDRA SPADA DURANTE , WERICA DA SILVA REGO, THAIS B. BARRANCO, JULIANA C. FOGLIA, 
MARGARITA WIESELBERG, KATIA DE ALMEIDA, BEATRIZ PUCCI, NICOLLY GUDAYOL 

INSTITUIÇÃO: FCMSCSP  

Introdução: pretende-se demonstrar a importância dos métodos eletrofisiológicos como uma valiosa ferramenta na adaptação e 
verificação de próteses auditivas em indivíduos difíceis de serem testados por meio de métodos comportamentais. Objetivos: 
Caracterizar os limiares eletrofisiológicos de longa latência para tons puros obtidos em campo livre, comparado aos limiares 
comportamentais dos mesmos sons com o uso de próteses auditivas em um grupo de adultos com perda auditiva neurossensorial. 
Métodos: O grupo de estudo constou de 8 indivíduos, de 36 a 75 anos de idade, usuários de próteses auditivas. Foram estudados os 
limiares corticais e considerou-se o complexo N1-P2-N2, para análise de resultados, os limiares corticais foram obtidos apenas em 
uma orelha, sendo esta escolhida aleatoriamente. Resultados: Os resultados do presente estudo demonstraram que os limiares 
eletrofisiológicos de longa latência para tons puros em campo livre foram similares aos limiares comportamentais obtidos em um 
grupo de adultos com perdas auditivas neurossensoriais usuários de próteses auditivas. Conclusões: Conclui-se que a diferença 
média entre os limiares de audibilidade comportamentais e os potenciais evocados auditivos de longa latência obtidos em campo livre 
com próteses auditivas para a frequência de 500 Hz foi de 8,75 dB e não houve diferença entre média dos limiares de audibilidade 
comportamentais e os eletrofisiológicos por meio dos PEALL obtidos em campo livre com próteses auditivas para a frequência de 
2000 Hz.  
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TÍTULO: PROJETO OUVIR BEM VIVER BEM: EFEITOS DE UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR NA ACEITAÇÃO DA PERDA 
AUDITIVA E NA ADAPTAÇÃO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA  

AUTOR(ES): RAQUEL PRESTES  

CO-AUTOR(ES): CAMILA MIRANDA LOIOLA,  

INSTITUIÇÃO: ATEAL (ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULÃÇÃO AUDITIVA E DE LINGUAGEM)  

Introdução: A perda auditiva na idade adulta acarreta no afastamento social, desestruturando a saúde física e as interações 
pessoais. Nessa direção, foi criado o projeto Ouvir Bem Viver Bem, uma ação interdisciplinar que envolve cinco áreas de atuação, a 
saber: Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Educação Física e Música, elaborada com o intuito de melhorar a qualidade 
de vida de pessoas com perda auditiva. Essa proposta, realizada em uma ONG no município de Jundiaí com atendimento SUS , tem 
se mostrado eficaz no auxílio aos pacientes da instituição que apresentam alguma dificuldade no processo de adaptação do aparelho 
auditivo. Objetivo: Descrever o projeto Ouvir Bem Viver Bem e verificar os seus efeitos na adaptação e comunicação de pacientes 
com dificuldades no uso dos aparelhos de amplificação sonora individual (ASSI) e na aceitação da perda auditiva. Metodologia: 
Análise dos resultados do projeto desenvolvido no período de junho de 2010 a dezembro de 2011. Participaram da intervenção 
pacientes que apresentaram dificuldades no processo de adaptação de AASI realizados na instituição. Para a verificação de tais 
dificuldades e seleção dos sujeitos foi aplicado o questionário HHIE. Ao término do projeto, foram coletados os relatos dos 
participantes sobre a satisfação quanto à proposta oferecida, bem como os efeitos das atividades desenvolvidas na comunicação, nas 
relações interpessoais, nas atividades de vida diária e na qualidade de vida desses indivíduos. Resultados: Participaram do projeto 
onze sujeitos que, durante encontros semanais com a duração de três horas, receberam orientações sobre estratégias facilitadoras da 
comunicação, manuseio e cuidados com os aparelhos auditivos e orientações quanto ao tipo de perda auditiva e como essa perda 
interfere na qualidade de vida. Além disso, foram desenvolvidas atividades manuais de refinamento da habilidade motora fina com 
intuito de facilitar o manuseio dos dispositivos, alongamentos corporais visando melhor postura, flexibilidade, equilíbrio e relação com 
o corpo e orientação psicológica com práticas voltadas para a auto estima frente à aceitação da perda auditiva e a reintegração social. 
Com relação aos efeitos da proposta de intervenção na opinião dos sujeitos, os relatos indicaram melhora na adaptação e no 
manuseio dos aparelhos auditivos, maior efetividade na comunicação, no relacionamento familiar e maior independência nas 
atividades de vida diária. Conclusão: O projeto Ouvir Bem Viver Bem atingiu os objetivos propostos e possibilitou, por meio da 
atividade interdisciplinar, uma assistência ao sujeito em sua totalidade, visando não somente a aquisição de conhecimentos técnicos 
sobre o uso de aparelhos auditivos, mas buscou também uma perspectiva de acolhimento integral desses indivíduos, envolvendo as 
suas dimensões orgânica, emocional e social. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: B) SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

P-231  
 

 

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO SENSORIONEURAL USUÁRIO DE AMPLIFICAÇÃO 
SONORA E SEUS LIMIARES ACUFENOMÉTRICOS  

AUTOR(ES): MARIA RENATA JOSÉ , ANDRESSA VITAL ROCHA, MARIA FERNANDA CAPOANI GARCIA MONDELLI,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

Visando amenizar o estigma e proporcionar a melhora da qualidade de vida dos sujeitos com perda auditiva, indica-se a utilização do 
aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Os resultados da amplificação, no entanto, vão muito além do seu benefício e a 
satisfação desponta como uma medida mais fiel de tais resultados, uma vez que engloba uma constelação de fatores, com caráter 
dinâmico. O questionário Satisfaction with Amplification in Daily Life (SADL) foi criado para quantificar a satisfação alcançada com o 
uso da amplificação por meio da mensuração de seus elementos constituintes. Associados às queixas auditivas, tem-se a satisfação 
do uso do AASI relacionada ao sintoma zumbido, o qual grande parte dos sujeitos apresentam concomitante a algum grau de perda 
auditiva. O zumbido é caracterizado por uma percepção auditiva não proveniente do meio externo, originário de uma ou de ambas as 
orelhas, ou da cabeça, sem uma localização definida. Não há vastas opções de métodos para que o mesmo seja mensurado, sendo 
utilizado desde o início dos estudos em relação ao zumbido o método denominado Acufenometria. Este estudo objetivou relacionar o 
grau de satisfação dos usuários de AASI com seus limiares acufenométricos. A acufenometria tem como principal vantagem a 
possibilidade de monitoração da real intensidade do zumbido, e, por consequência, a monitorização do tratamento, além de auxiliar no 
topo-diagnóstico das lesões auditivas.  O estudo foi desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia do Departamento de Fonoaudiologia 
da FOB/USP, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (152/2011). Foram avaliados 31 pacientes, sendo 58% do sexo 
feminino e 42% do sexo masculino, média de 67 anos de idade, com queixa de zumbido, usuários de AASI por no mínimo três meses. 
O tipo de perda auditiva encontrado foi neurossensorial, de grau moderado em 69%; grau severo em 14%; profundo em 6%; e, leve 
em 11%, sendo considerada a melhor orelha em casos de perdas assimétricas. A sensação de frequência (pitch) foi 
generalizadamente aguda (de 1.000 Hz a 8.000 Hz) sendo a média 5.435 Hz (desvio padrão dp= 2005,08) e de intensidades altas (de 
50 a 105 dB), com média 77,64 dB e dp 19,92.  Foram obtidos valores específicos para cada orelha, sendo a média para intensidade 
da orelha direita 78,68 dB (dp 16,65), orelha esquerda 76,61 dB  (dp 17,672) e obtidas para orelha direita frequências com média de 
5,451  Hz, e 2046,77 Hz para orelha esquerda, com dp de 2046,77 e 1996,23, respectivamente. Observou-se que o limiar obtido por 
meio da acufenometria não ultrapassou 10 dB de sensação comparando-se aos limiares psicométricos na frequência do zumbido. 
Concluiu-se que a utilização efetiva do AASI reduziu o incômodo do zumbido nas situações de vida diária, sem que houvesse 
significância entre os limiares acufenométricos e a satisfação do usuário.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: B) SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

P-232  
 

 

TÍTULO: SATISFAÇÃO E BENEFÍCIO DE USUÁRIOS DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL DE UM 
SERVIÇO CREDENCIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

AUTOR(ES): FERNANDA SOARES AURÉLIO  

CO-AUTOR(ES): DEIDE PAULA COSTA BRAGA DA SILVA, ÍSIS PEREIRA DUTRA, VIRGÍNIA BRAZ DA SILVA, LILIANE 
BARBOSA RODRIGUES 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: O processo de seleção e adaptação do aparelho de amplificação sonora individual somente será eficaz e terá bons 
resultados se o indivíduo fizer uso efetivo deste dispositivo. Para isto, é necessário que o mesmo esteja tendo benefícios e esteja 
satisfeito com os resultados sentidos. Além disso, o desempenho com a prótese auditiva, relatada pelo usuário, propõe um 
direcionamento quanto às medidas cabíveis a serem tomadas. Objetivo: Avaliar o benefício e a satisfação de adultos e idosos 
protetizados em um serviço de alta complexidade, credenciado ao Sistema Único da Saúde. Métodos: Estudo transversal de caráter 
descritivo realizado em um serviço de alta complexidade de Porto Velho – Rondônia. Participaram do mesmo, 34 indivíduos com 
perda auditiva bilateral, novos usuários de próteses auditivas, com idade superior a 18 anos. Para avaliar o benefício, foram utilizados 
os questionários Hearing Handicap Inventory for Adult (adultos) e Hearing Handicap Inventory for the Elderly Screening Version 
(idosos). Para avaliar a satisfação, foi utilizado o Satisfaction with Amplification in Daily Life. Os dois primeiros foram aplicados no dia 
da adaptação e um mês após a mesma, enquanto o segundo foi aplicado somente um mês após a adaptação. Os dados compilados 
foram analisados com a utilização dos testes estatísticos Analysis of variance (ANOVA) com nível de significância de 5% (p 0,05). 
Resultados: Foi verificada uma redução significativa nas dificuldades causadas pela privação auditiva após a adaptação das próteses 
(p<0,001), tanto na escala social/situacional quanto na escala emocional, evidenciando que os sujeitos estão se beneficiando com o 
uso dos dispositivos. Os escores obtidos no Satisfaction with Amplification in Daily Life, tanto no escore global quanto nas subescalas 
(efeitos positivos, serviços e custos, fatores negativos e imagem pessoal), indicaram um alto nível de satisfação por parte dos 
indivíduos. Tais resultados não apresentaram diferença estatisticamente significante entre os gêneros e os grupos (adultos/idosos). 
Conclusão: Constatou-se uma redução significativa do handicap auditivo causado pela privação auditiva após a adaptação das 
próteses, tanto por parte dos adultos quanto dos idosos, de ambos os gêneros, mostrando desta forma, que os mesmos estão tendo 
benefício com o uso dos dispositivos, além de encontravam-se muito satisfeitos com os mesmos. Percebeu-se que a satisfação e o 
benefício parecem andar juntos, sendo a satisfação influenciada pelo benefício percebido. 
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TÍTULO: TESTE ANL: NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RUÍDO DE FUNDO EM USUÁRIOS DE DISPOSITIVOS DE AMPLIFICAÇÃO 
SONORA INDIVIDUAL  

AUTOR(ES): ANA CRISTINA DA COSTA  

CO-AUTOR(ES): CRISTIANA MAGNI 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO  

Introdução: O sucesso da utilização do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) pode ser previsto, no decorrer do processo 
de adaptação a partir do Teste ANL (Acceptable Noise Level), desenvolvido por Nabelek (2004), o qual consiste na determinação do 
nível máximo de ruído de fundo que o indivíduo está disposto a aceitar enquanto ouve a fala em um nível de audição mais 
confortável. Objetivo: Verificar o Nível Aceitável de Ruído dos usuários de AASI por meio da aplicação do teste ANL e relacioná-lo 
com o nível de satisfação medido pelo questionário de autoavaliação QI-AASI. Metodologia: Participaram do estudo vinte sujeitos, 
sendo 11 do sexo masculino e nove do sexo feminino, com idades entre 41 e 89 anos. Todos apresentavam perda auditiva 
sensorioneural ou mista bilateralmente e são usuários de AASI há, pelo menos, 30 dias. O local de realização da pesquisa foi a 
Clínica Escola de Fonoaudiologia da UNICENTRO, em Irati (PR). A versão brasileira do teste foi avaliada em indivíduos normo-
ouvintes por Weber (2010). O teste foi realizado em cabine acústica por meio de fones TDH39, sendo que os estímulos foram 
apresentados primeiramente na orelha direita e, posteriormente, na orelha esquerda. Os sujeitos detectaram primeiramente o nível de 
fala mais confortável (MCL – Most Confortable Level) e, subsequentemente, na mesma orelha, detectaram o nível mais aceitável de 
ruído de fundo (BNL – Background Noise Level). O valor do ANL foi determinado subtraindo o BNL do MCL (ANL = BNL – MCL). A 
aplicação do questionário QI-AASI foi realizada individualmente, sendo que alguns sujeitos responderam em forma de entrevista. 
Resultados: O ANL de 18 sujeitos apresentou variação de 0 a 25 dB, e dois sujeitos apresentaram ANL de -5 dB. O valor médio de 
ANL encontrado foi de 5,38 dB, melhor que o esperado para sujeitos com audição prejudicada. Não foi encontrada diferença média 
estatisticamente significante (p> 0,05) entre os valores médios de ANL para as orelhas testadas (OD: 5,75 e OE: 5,0), gênero (F: 4,4 
M: 6,1), e comparativamente com relação ao tipo, grau e configuração das perdas auditivas da amostra. O ANL possui correlação 
estatisticamente significante com a idade (p = 0,014), indicando que quanto maior a idade maior o valor de ANL. Também foi 
encontrada correlação entre a pontuação total do QI-AASI e os valores do ANL para as orelhas esquerdas testadas (p = 0,015), 
mostrando um menor ANL para uma maior pontuação no QI-AASI. Conclusão: Os resultados encontrados estão de acordo com a 
literatura internacional e reforçam a importância da utilização de um teste preditivo, como o ANL, no processo de reabilitação auditiva, 
a fim de colaborar no entendimento das queixas dos usuários de AASI, bem como para buscar a melhor forma de orientá-los para 
uma adaptação ideal. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE RESULTADOS NO PROCESSO DE SELEÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE 
AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL  

AUTOR(ES): RENATA COELHO SCHARLACH , VANESSA SCHNEIDER BROCA 

CO-AUTOR(ES): RENATA COELHO SCHARLACH  

INSTITUIÇÃO: IEAA - INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA AUDIÇÃO E UNIBAN - UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE 
SÃO PAULO  

Introdução: A perda auditiva neurossensorial pode acarretar efeitos muito importantes, como a elevação do limiar auditivo, a redução 
do campo dinâmico, a perda do reconhecimento de fala e a maior susceptibilidade ao ruído. Normalmente neste tipo de perda auditiva 
a adaptação de um dispositivo eletrônico de amplificação sonora individual (AASI) acaba sendo o processo de (re)habilitação mais 
indicado. Quanto aos benefícios do AASI pode-se citar a melhora da localização sonora, do reconhecimento de fala, principalmente 
em ambientes ruidosos e da percepção dos sons ambientais. Assim, o AASI tem sido cada vez mais usado e aceito, tanto pelo 
paciente e sua família, como por profissionais da área, por perceberem a grande melhora na qualidade de vida e possibilidades de 
comunicação. Objetivo: Verificar o efeito do uso da amplificação sonora em deficientes auditivos por meio de um questionário de 
auto-avaliação. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo, analítico. Foram avaliados 22 usuários de AASI 
com idade variando entre 32 e 85 anos (média de 70,4 anos), portadores de perda auditiva neurossensorial bilateral de grau leve a 
severo, pós-lingual.  Todos os participantes eram usuários de amplificação sonora com adaptação unilateral ou bilateral pelo período 
mínimo de 12 semanas. O questionário utilizado foi International Outcome Inventory  for Hearing Aid (IOI-HA) traduzido e adaptado 
para o português por Bevilacqua et al 2002, sendo denominado por Questionário Internacional Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (QI-AASI). O material é composto por sete questões que abordam os seguintes aspectos: benefício, limitação de atividade 
residual, satisfação, restrição de participação residual, impacto nos outros e qualidade de vida. Cada uma das sete questões possui 
cinco alternativas, sendo o paciente orientado a escolher a resposta que mais se aproximava da sua realidade. Resultados: 
Verificou-se que 12 indivíduos (54,5%) que participaram da pesquisa eram do gênero feminino e 10 (45,5%) masculino. Tanto para a 
orelha direita quanto à esquerda a perda auditiva de grau moderado foi a mais prevalente. Quanto às características da adaptação do 
AASI, houve diferença significante (p=0,003) entre o lado da adaptação, sendo que 16 indivíduos (72,7%) apresentaram adaptação 
bilateral e apenas seis (27,3%) unilateral. O AASI mais utilizado foi o intra-aural, com 13 usuários (59,1%) e nove (40,9%) usuários de 
AASI retroauricular, no entanto esta diferença não foi significante (p=0,228). O escore médio da pontuação total obtido na aplicação 
do QI-AASI foi de 27 e a análise estatística mostrou que não houve diferença significante (p=0,191) entre as pontuações obtidas nas 
sete questões do questionário, sendo o valor médio de 3,85 pontos. Não houve diferença significante no escore total do questionário 
bem como dos fatores 1 e 2 considerando: grau da perda auditiva, configuração audiométrica, modelo de AASI e adaptação unilateral 
ou bilateral. Conclusão: A pesquisa mostra a importância do uso na prática clínica de questionários que mensuram aspectos 
envolvidos no processo de seleção e adaptação dos aparelhos de amplificação sonora individual, com o intuito de validar as escolhas 
feitas pelo profissional e mostrar ao pacientes e seus familiares as vantagens do uso da amplificação sonora adequada.  
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TÍTULO: PRESENÇA DE TONTURA EM SUJEITOS COM PERDA AUDITIVA BILATERAL PROFUNDA: ESTUDO PRELIMINAR  

AUTOR(ES): LILIAN FELIPE , VANDA CARNEVALE, ISIS FREZ DE CARVALHO, LÍVIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA  

INTRODUÇÃO: O labirinto é formado pelos sistemas auditivo e vestibular. Devido à proximidade anatômica destes sistemas, 
questiona-se se existiria acometimento no funcionamento do sistema vestibular em indivíduos com perda auditiva profunda bilateral. A 
correlação da tontura e surdez faz-se pouco conhecida pela ausência de pesquisas de prevalência nessa população. OBJETIVO: 
verificar a presença de queixa de tontura em sujeitos adultos com perda auditiva profunda bilateral. METODOLOGIA: foi aplicado 
questionário padronizado. Este continha questões referentes à queixa ou não de tontura, tipo de tontura e causa da perda auditiva, 
além de dados como idade e sexo. Foram selecionados, aleatoriamente, adultos com perda auditiva bilateral de grau profundo, de 
uma escola na região norte da cidade do Rio de Janeiro. A aplicação de questionário foi realizada com auxílio de uma intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). RESULTADOS: Participaram da pesquisa 32 sujeitos, sendo 19 do sexo feminino (59%) e 13 
(41%) do sexo masculino. As idades variaram de 18 a 51 anos. Foram diversas as causas da perda auditiva, sendo que: 10 (32%) 
eram devido à meningite, 07 (22%) por rubéola, 02 (6%) por síndrome, 02 (6%) devido à ototoxidade, 01 (3%) hereditariedade, 01 
(3%) por prematuridade e 09 (28%) sem diagnóstico definido ou não sabiam relatar. Sobre a presença de tontura, 26 (81%) não 
apresentam tontura atualmente, e apenas 06 (19%) relataram a presença do sintoma. Destes indivíduos com queixa, as etiologias 
prevalentes foram meningite e rubéola. CONCLUSÂO: sugere-se que o processo de compensação vestibular central possa ter 
ocorrido. Desta forma, na fase adulta, não haveria mais a queixa de tontura, por modificações e processos adaptativos do próprio 
organismo para manter o equilíbrio corporal. Assim, propõe-se avaliar quantitativamente os sujeitos com perda auditiva profunda 
bilateral por meio de testes vestibulares específicos (prova calórica, prova rotatória e potencial evocado miogênico vestibular) para 
verificar presença ou não de função vestibular nessa população.  
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DA QUEIXA DE TONTURA NA COMUNIDADE  

AUTOR(ES): LILIAN FELIPE , LILIAN FELIPE, ALCIONE BOTELHO PEREIRA, LYDHIA RUBHIA DE LIMA TORRES 
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INTRODUÇÃO: A tontura é a sensação de alteração do equilíbrio corporal, sendo relatado, ainda, como o sintoma mais comum do 
mundo, é considerada a terceira queixa mais freqüente em medicina, está presente em 5% a 10% da população mundial, é a queixa 
mais comum após os 75 anos de idade. Pouco se conhece sobre a prevalência da tontura na comunidade. OBJETIVO: Investigar a 
prevalência da queixa de tontura na sociedade. METODOLOGIA: Este é um estudo observacional, descritivo. Foi conduzido na região 
central da cidade do Rio de Janeiro. Foi aplicado um questionário específico para identificar queixas de tontura em 251 pedestres do 
centro da cidade do Rio de janeiro. A abordagem foi feita de forma aleatória. As variáveis foram agrupadas de acordo com idade e 
sexo dos sujeitos, queixa ou não de tontura, se a tontura foi rotatória ou não rotatória, de episódio único ou repetidos e peso do 
prejuízo causado pela tontura. Todos os sujeitos da pesquisa assinaram, no início da entrevista, o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, autorizando a utilização de seus dados para pesquisa. RESULTADOS: Dos 251 entrevistados, 113 (45%) eram do sexo 
feminino e 138 (56%) eram masculinos. Idade média de 41 anos (DP ± 15,1). A queixa de tontura, em algum momento na vida, foi 
relatada por 61% da população, sendo 41% tiveram nos últimos 12 meses. Quanto à prevalência da tontura rotatória, foi de 32%, na 
amostra estudada, desses 25% teve um único episódio e 75% tiveram episódios repetidos. As pessoas que relataram tontura, 
classificaram seu prejuízo em uma escala de 0 a 10 em 5,2, em média, sendo que quem teve tonteira rotatória, o prejuízo foi maior, 
de 7, em média. CONCLUSÂO: A queixa de tonteira, em algum momento na vida, foi relatada por 61% da população, sendo 41% 
tiveram nos últimos 12 meses.  
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM VERTIGEM E OU TONTURA ENCAMINHADOS PARA AVALIAÇÃO POR 
MEIO DO EXAME DE VECTONISTAGMOGRAFIA: UTILIZAÇÃO DO WHOQOL-BREF  

AUTOR(ES): STHELLA ZANCHETTA , STHELLA ZANCHETTA,  

CO-AUTOR(ES): ELZEMÍ JÚNIA CARDOSO,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

Os distúrbios vestibulares são um dos transtornos do equilíbrio de maior incidência na população mundial. Acometem pessoas em 
diferentes faixas etárias. Atualmente há uma preocupação em se mensurar não a doença, mas o impacto que uma enfermidade 
provoca na qualidade de vida do sujeito acometido. A partir deste pressuposto a OMS desenvolveu o instrumento Whoqol 100 e sua 
versão resumida o Whoqol-bref, bem aceito pela comunidade da área da saúde. Objetivo: investigar a QV dos vestibulopatas 
atendidos no Centro de Reabilitação em Audição e Equilíbrio – CEPRAE-HC. Casuística e Método: foi realizado um estudo 
prospectivo com 67 pacientes com idade entre 28 e 78 anos. Foi aplicado um instrumento de avaliação da QV genérico, o Whoqol-
bref. Resultados: o domínio do Whoqol-bref mais prejudicado foi o físico no G1 e o ambiental no G2 e para as mulheres foi o domínio 
ambiental e para os homens o domínio geral e correlação negativa significativa entre o domínio psicológico e a variável comorbidade. 
Conclusão: O prejuízo na qualidade de vida em pacientes com queixa de tontura e ou vertigem não mostrou variação em relação às 
variáveis idade, tempo de sintoma e ou hipótese diagnóstica nosológica, entretanto, a presença de comorbidades sim. 
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TÍTULO: REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM PACIENTE COM TONTURA APÓS FRATURA DE OSSO TEMPORAL ESQUERDO  
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Introdução: O sistema vestibular juntamente com os sistemas visual e somatossensorial participam da função de manutenção do 
equilíbrio corporal. Sabe-se que traumas cranianos podem acometer as estruturas do sistema vestibular causando sintomas como a 
vertigem e tontura, que podem ser manifestadas quando o conjunto de informações visuais, vestibulares e proprioceptivas não é 
integrado corretamente no Sistema Nervoso Central (SNC). A reabilitação vestibular (RV) é indicada para pacientes com distúrbios do 
equilíbrio corporal e baseia-se em mecanismos relacionados à plasticidade neuronal do SNC, visando melhorar a interação vestíbulo-
visual durante a movimentação cefálica, promovendo a estabilização visual, ampliando a estabilidade postural estática e dinâmica nas 
condições que produzem informações sensoriais conflitantes. Objetivo: Descrever os benefícios da reabilitação vestibular em 
paciente com queixa de tontura após fratura do osso temporal esquerdo. Metodologia: Relato de caso com a utilização de dados do 
prontuário de um paciente atendido em um hospital universitário. Resultados: Paciente do gênero masculino de 43 anos, submetido à 
avaliação otorrinolaringológica e posteriormente encaminhado para RV, mantendo quadro de tontura há aproximadamente dois anos 
após a fratura do osso temporal esquerdo. Realizou teste vestibular, audiometria tonal liminar e imitanciometria, e foi submetido a 
quatro sessões de RV, com frequência quizenal. Para avaliar o impacto da tontura na qualidade de vida do paciente foi utilizado o 
Questionário de Handicap para Tontura (QHT), sendo aplicado na primeira e na última sessão. À audiometria observou-se limiares 
auditivos dentro dos padrões de normalidade na orelha direita e perda auditiva mista de grau moderado na orelha esquerda. A 
imitanciometria evidenciou curvas do tipo A bilateralmente e o teste vestibular revelou hiperreflexia vestibular por valor absoluto à 
18ºC na orelha esquerda à prova calórica, provavelmente devido à perda mista deste lado. O escore total obtido no QHT na primeira 
sessão foi de 22 pontos, sendo seis pontos para o aspecto físico, 12 pontos para o aspecto funcional e quatro pontos para o aspecto 
emocional. Na útlima sessão o QHT demonstrou uma pontuação total de oito pontos, a saber: quatro pontos para o aspecto físico, 
quatro pontos no aspecto funcional e zero ponto para o emocional. O paciente recebeu alta após a quarta sessão. Conclusão: A 
reabilitação vestibular mostrou-se um recurso terapêutico rápido e eficaz para a compensação da tontura crônica e da qualidade de 
vida do paciente, mesmo dois anos após fratura de osso temporal.  

  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: C) AVALIAÇÃO / REABILITAÇÃO VESTIBULAR  

P-239  
 

 

TÍTULO: REABILITAÇÃO VESTIBULAR: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES COM TONTURAS  

AUTOR(ES): KELLEN CRISTINE DE SOUZA BORGES  
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Introdução: A tontura é um sintoma comum na prática clínica, com grande incidência na população e traz diversos prejuízos à 
qualidade de vida do indivíduo. A tontura pode dificultar o desempenho do indivíduo em realizar atividades cotidianas e constitui um 
problema de grande relevância, uma vez que se associa ao risco de quedas. A reabilitação vestibular é um recurso terapêutico 
aplicado como tratamento em pacientes com queixas de tontura. Esta terapia visa à realização de exercícios que estimulam o sistema 
vestibular, visual e proprioceptivo com o objetivo de melhorar a interação vestibulovisual durante a movimentação cefálica, ampliar a 
estabilidade postural estática e dinâmica por meio dos mecanismos relacionados à plasticidade neuronal. Objetivos: avaliar os efeitos 
da reabilitação vestibular na qualidade de vida dos pacientes. Método: Trata-se de um estudo descritivo-transversal de análise do 
banco de dados do Programa de Reabilitação Vestibular do Ambulatório de Fonoaudiologia do HC-UFMG. O presente trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UFMG sob o número 0551/11. Os indivíduos foram submetidos a uma anamnese e 
avaliação do equilíbrio, além da avaliação do impacto da tontura na qualidade de vida do paciente por meio do Questionário de 
Handicap para a Tontura (QHT). Para a reabilitação vestibular foram propostos exercícios de equilíbrio estático, dinâmico, de 
coordenação do equilíbrio e exercícios oculomotores, ajustados às dificuldades do paciente, a serem realizados em casa duas vezes 
ao dia. Os exercícios propostos foram baseados nos Protocolos de Cawthorne e Cooksey (1944) e Herdman (1996). À medida da 
evolução do processo terapêutico os exercícios foram ajustados a um maior grau de dificuldade, para promover compensação e 
habituação da tontura. A cada quatro sessões e antes da alta, o QHT foi reaplicado. Foi realizada a comparação dos resultados 
obtidos no primeiro e último QHT, sendo analisada a pontuação total e das subscalas do teste (físico, funcional e emocional) por meio 
do programa SPSS, considerando um nível de significância de 5% em todas as análises. Resultados: Participaram do estudo 41 
pacientes, sendo 13 homens (31,7%) e 38 mulheres (68,3%) com idades entre 25 e 92 anos, sendo 64,6 anos a média da idade. O 
número de sessões de reabilitação vestibular variou de um a 21, sendo a média 7,5 sessões. Em relação ao QHT inicial, foi obtido um 
média da pontuação total de 43,8, sendo que a pontuação do aspecto físico obteve 14,6, a do aspecto funcional 17,1 e o aspecto 
emocional obteve 12,1 pontos. Para o QHT aplicado na quarta sessão, a pontuação total obteve média de 29,6 pontos e a pontuação 
alcançada para os aspectos físicos, funcionais e emocionais, tiveram média de 9,7, 11,2 e 8,6, respectivamente. Foi realizada a 
análise estatística por meio do teste T Pareado, que revelou diferença significante para a pontuação total (p =.0,000), bem como para 
todas as subescalas  do QHT. Conclusão: Os pacientes que se submetem a Reabilitação Vestibular têm diminuição dos sintomas de 
tontura, melhorando o impacto da tontura em sua qualidade de vida nos aspectos físicos, funcionais e emocionais. 
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TÍTULO: SÍNDROME DA DEISCÊNCIA DO CANAL SEMICIRCULAR SUPERIOR: RELATO DE CASO  
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A síndrome da deiscência do canal semicircular superior (SDCSS), relatada primeiramente em 1998, é rara e acredita-se que seja 
resultado de um distúrbio no desenvolvimento da parede óssea do canal semicircular superior, um dos três tubos ósseos da orelha 
interna que controlam a sensação de equilíbrio. Os sintomas são de origem vestibular e auditiva, incluindo tonturas e/ou vertigem, 
oscilopsia, autofonia, hiperacusia e zumbido. Os achados de perda auditiva do tipo condutiva e reflexos estapedianos acústicos 
preservados são encontrados nesta síndrome. O Potencial Evocado Miogênico Vestibular (VEMP) permite a avaliação da via 
vestibular por meio do posicionamento do eletrodo ativo no músculo esternocleidomastóideo ipsilateral ao estímulo sonoro. Este 
procedimento tem grande valia no diagnostico da SDCSS, na qual o limiar do VEMP é detectado com menor intensidade sonora do 
que em outras patologias. O objetivo deste trabalho foi descrever um caso atendido na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Odontologia de Bauru - Universidade de São Paulo. A paciente, 10 anos de idade, referiu hipoacusia, tontura não postural e sintomas 
neurovegetativos. Os achados audiológicos mostraram anacusia na orelha esquerda, perda auditiva do tipo condutiva, leve e 
ascendente na orelha direita, logoaudiometria compatível com a audiometria, curva tipo A bilateral na timpanometria e presença de 
reflexo estapediano acústico ipsilateral e contralateral da orelha direita. No Potencial Evocado Miogênico Vestibular, observou-se a 
presença de P1 e N1 na intensidade de 70 dBNA. Os achados audiológicos e vestibulares sugerem um comprometimento periférico 
característico da deiscência do canal semicircular superior, que se trata da ausência de osso sobrejacente ao canal semicircular 
superior. 
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TÍTULO: REABILITAÇÃO VESTIBULAR E QUALIDADE DE VIDA: UM ESTUDO DE CASO APÓS QUATRO ANOS.  

AUTOR(ES): HELIDA BRAGA DE OLIVEIRA , HÉLIDA BRAGA DE OLIVEIRA,  

CO-AUTOR(ES): MARIA DA GLÓRIA CANTO,  
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As vertigens centrais podem ocorrer principalmente por traumatismos cranioencefálico (Ganança, 2001). O Sistema Nervoso Central 
efetua naturalmente a recuperação funcional do equilíbrio corporal, por meio da neuroplasticidade. A reabilitação vestibular (RV) é um 
conjunto de exercícios específicos e repetitivos que aceleram a compensação vestibular por meio de uma ação fisiológica natural e 
sem efeitos colaterais. O sucesso da recuperação do equilíbrio ou torná-la próximo do normal, reintegrando o paciente às atividades 
diárias, depende da adesão do paciente ao tratamento. Seus benefícios podem ser avaliados quanto aos aspectos físico, funcional e 
emocional, por meio de questionários validados e adaptados à população brasileira como Dizziness Handicap Inventory e Tinnitus 
Handicap Inventory. Objetivo: Descrever a evolução dos protocolos da RV utilizados durante quatro anos em paciente com 
traumatismo cranioencefálico. Estudo de caso: Paciente D.G.S., 55 anos, apresentou-se em 2008, encaminhado pelo Neurologista 
para O Programa de Reabilitação Vestibular na Clínica Escola de Fonoaudiologia da UNEB com seguinte laudo neurológico: 
“Paciente apresenta movimentos involuntários com síndrome labiríntica e cerebelar secundária a traumatismo cranioencefálico grave. 
CID 10: H83.2, S09.2, H 91.3”. Laudo otorrinolaringológico segundo impressão diagnóstica por ressonância magnética: “Cóclea 
esquerda parcialmente individualizada, com área de moderada esclerose óssea em labirinto membranoso.” Laudo audiológico: “OD - 
Limiares auditivos normais. OE- Ausência de resposta na máxima intensidade do aparelho. Curvas timpanométricas: Tipo “A”, com 
ausência de reflexos acústicos estapedianos contralaterais bilateralmente”. Foram registrados em vídeo e arquivo as avaliações do 
equilíbrio estático e dinâmico e da função cerebelar. Pesquisa do nistagmo sem registro por provas posturais e pesquisa do nistagmo 
com registro por meio da Vectoeletronistagmografia (Sistema Computadorizado de Vectoeletronistagmografia de marca Contronics, 
modelo Nystagmus, composto por uma barra de Leds e um otocalorímetro (a água), de marca Contronics e Vídeo Frenzel, de marca 
Contronics). Discussão: Baseados nos resultados, em 2008 foram propostos exercícios do protocolo de Cawthorne e Cooksey 
(1940), em conjunto ao trabalho do reflexo vestíbulo ocular (RVO) com estimulador optocinético, modelo TB 103 de marca Berger. A 
cada sessão o paciente foi orientado a realizar em casa os exercícios propostos em terapia, acompanhado de evolução em planilha 
dos sintomas percebidos semanalmente. Em 2009 foram propostos os exercício de Zee associado ao estimulador optocinético. As 
médias dos escores do DHI e THI em 2008, respectivamente, foram: 80 e 72 pontos. No ano 2009 as médias, respectivamente, 
foram: 64 pontos e 72 pontos. No ano 2011, evoluímos o paciente para o Protocolo de Reabilitação Vestibular da Associação Italiana 
de Otologia, que permanece atualmente. De acordo com a última aplicação do DHI e THI, março de 2012, as médias dos escores do 
DHI encontram-se em 38 pontos e do THI: 40 pontos. Conclusão: O programa personalizado de RV tem função profilática de acordo 
com handicap para sua patologia, ajudando-o a restabelecer a confiança em si mesmo, reduzindo a ansiedade e melhorando o 
convívio social. Os questionários DHI e THI associados aos relatos do paciente foram fundamentais no monitoramento de sua 
evolução e na melhora em sua qualidade de vida. 
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TÍTULO: PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL EM INDIVÍDUOS DISFÔNICOS – REVISÃO DE LITERATURA  
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Introdução: O processamento auditivo refere-se a um conjunto de habilidades, que necessitam da integridade das funções anatomo-
fisiológicas do sistema nervoso central, para que o sujeito seja capaz de analisar e interpretar sons efetivamente. Muitas pessoas 
possuem acuidade auditiva normal, porém apresentam dificuldades no processamento da informação auditiva, incorporado assim ao 
diagnóstico fonoaudiológico em grande parte dos distúrbios da comunicação. Estudos relatam a importância da percepção auditiva na 
produção vocal, referindo que a terapia das desordens vocais deve basear-se, em parte, na audição. O feedback auditivo tem 
importante papel no controle dos parâmetros físicos da emissão, tais como a frequência, a duração e a intensidade. Ocasionalmente, 
crianças e adultos disfônicos podem se mostrar incapazes de julgar as características da própria voz e, por isso, dependem de 
sinalizações externas, como reações negativas dos ouvintes para perceberem aspectos de suas produções e qualidade vocais. 
Perdas auditivas periféricas associadas à presença de alterações na voz sabidamente alteram a autopercepção vocal. Portanto, 
identificar as condições das capacidades perceptivo-auditivas do paciente disfônico pode ser de grande valia para o estabelecimento 
de objetivos terapêuticos de reabilitação vocal. Objetivo: verificar com base em um levantamento dos artigos publicados 
recentemente em periódicos nacionais e internacionais, o processamento auditivo central em indivíduos disfônicos relacionando à 
percepção e discriminação dos padrões acústicos de frequência e duração. Material e métodos: Para verificar a relação entre 
processamento auditivo em indivíduos disfônicos foi realizado um levantamento dos artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais, utilizando duas diferentes bases de dados: Lilacs e Medline. Para inclusão no estudo os artigos deveriam possuir 
amostra composta por indivíduos disfônicos sem outros comprometimentos; sem limitação na idade cronológica e testes com 
referência a avaliação do processamento auditivo. Resultados: Foram levantados oito artigos, entre os anos de 1966 a 2012, e 
somente dois trabalhos obedeceram aos critérios de inclusão. Foram aplicados testes para avaliação do processamento auditivo, 
utilizando o Teste de Padrão de Frequência (PPS) e Teste de Padrão de Duração (DPS) para adultos, e a Avaliação Simplificada do 
Processamento Auditivo (ASPA) para crianças. Em ambos, os indivíduos disfônicos apresentaram alterações em tais habilidades e 
tiveram desempenho inferior quando comparados aos sujeitos sem problemas vocais nos testes aplicados. Conclusão: Poucos 
estudos encontrados realizaram os testes de processamento auditivo em indivíduos disfônicos e, aqueles que utilizaram estes 
procedimentos concluíram que possivelmente os indivíduos disfônicos, independente da faixa etária, apresentaram alterações no 
processamento central da informação auditiva, havendo a necessidade de estudos adicionais para contribuir e ampliar as informações 
referentes ao processamento auditivo de sujeitos disfônicos.  
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TÍTULO: PROCESSAMENTO AUDITIVO E MÚSICA: INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO ADULTO E IDOSO USUÁRIO DE 
AASI  

AUTOR(ES): EMILY MARJORIE ALVES PEREIRA , BARBARA SOUZA DA SILVA,  

CO-AUTOR(ES): EMILY MARJORIE ALVES PEREIA, SIRLEY ALVES DA SILVA CARVALHO, LETÍCIA PIMENTA COSTA 
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Introdução: O processamento auditivo (PA) é o conjunto de processos e mecanismos que ocorrem dentro do sistema auditivo, em 
resposta a um estímulo acústico e que são responsáveis pelos seguintes fenômenos: localização e lateralização do som, 
discriminação e reconhecimento de padrões auditivos, aspectos temporais da audição, incluindo resolução, mascaramento, 
integração e ordenação, performance auditiva com sinais acústicos competitivos e com degradação do sinal acústico (ASHA, 1995). A 
presbiacusia é definida como uma deficiência auditiva decorrente da idade. Nessa situação recomenda-se o uso de Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual (AASI) para minimizar as consequências da privação auditiva. Porém, apenas o uso do AASI não 
recupera aspectos do PA importantes para a audição. 
A música contribui para motivar, favorecer a interação sociocultural e desenvolver os processos cognitivos e criativos do sujeito. 
Sendo esta também responsável em desencadear os fenômenos do PA configura-se uma ferramenta estratégica para o treinamento 
auditivo. Neste sentido, o Projeto de Extensão Intervenção Fonoaudiológica no adulto e Idoso Usuário de AASI busca desenvolver 
ações voltadas para as questões comunicativas e sociais do sujeito. 
Objetivo: Descrever a ação do Projeto de Extensão Intervenção Fonoaudiológica no adulto e Idoso Usuário de AASI desenvolvida 
para o processamento auditivo por meio da música em adultos e idosos usuários de AASI. 
Metodologia: Foram realizados cinco encontros semanais, no Instituto Jenny Faria de Assistência à saúde do idoso e da mulher, com 
duração de 60 minutos, durante os meses de abril e maio. Participaram do grupo quatro sujeitos, usuários de AASI, com idades entre 
60 e 80 anos, oriundos do Programa de Saúde Auditiva do HC/UFMG. 
As sessões foram planejadas com as seguintes tarefas: reconhecimento e discriminação de parâmetros musicais (tais como altura, 
intensidade, timbre, ritmo), memória de sequências auditivas, atenção a estímulos auditivos, atenção à fala em meio a ruídos. Em 
cada encontro trabalhava-se primeiramente com as habilidades do PA e na sequência realizavam-se as discussões guiadas em 
função dos eixos: sensações, memórias, estilo musical e compreensão de fala. 
Ao final dos encontros os sujeitos eram orientados a repetir em casa algumas tarefas realizadas em terapia, para serem discutidas 
nas sessões seguintes. Dessa forma, reforçava-se o conhecimento e avaliava-se a melhoria no desempenho do PA, que foi 
mensurado de forma qualitativa. As músicas foram escolhidas de acordo com a programação de cada sessão. 
Resultados: Após as oficinas observou-se em todos os sujeitos uma significativa melhora no desempenho das habilidades de: 
memória sequencial de sons, tanto da fala quanto os sons instrumentais; discriminação e reconhecimento auditivo e atenção. Durante 
as discussões todos os participantes relataram melhora expressiva nos aspectos auditivos trabalhados e em suas relações 
emocionais e sociais. Pela dinâmica apresentada os encontros foram motivadores e repercutiram positivamente atraindo o interesse 
do público para a participação de novos grupos. 
Conclusão: concluiu-se que a música pode ser uma estratégia terapêutica eficaz para trabalhar o processamento auditivo e que a 
melhora deste contribui para a melhor adaptação do sujeito ao AASI. Além disso, as atividades em grupo proporcionaram benefícios 
sociais e pessoais para todos os sujeitos. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DAS HABILIDADES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO COM DIFICULDADES DE FALA, LEITURA E ESCRITA 
EM ESCOLARES.  
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Introdução: Processamento Auditivo é o conjunto de operações realizadas pelo sistema auditivo em resposta a um estímulo acústico 
e são responsáveis pelos fenômenos de localização e lateralização sonora, discriminação e reconhecimento de padrões auditivos, 
aspectos temporais da audição, incluindo resolução, mascaramento, integração e ordenação, desempenho auditivo com sinais 
acústicos competitivos e com degradação do sinal acústico. As desordens do processamento auditivo estão intimamente relacionadas 
a dificuldades na linguagem oral e escrita, pois a audição é a principal via para aquisição e desenvolvimento dessas 
habilidades. Objetivo: Verificar a associação entre as habilidades de localização sonora, ordenação temporal e alterações de 
linguagem oral e escrita. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo de recorte transversal e objetivo descrito com base em análise 
de prontuário de pacientes atendidos no Projeto de Extensão Atendimento Fonoaudiológico em Grupo a Crianças e Adolescentes (do 
curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais). Foram coletadas informações de 23 prontuários, cujos pacientes 
possuem idades entre seis e 15 anos e cursam do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Todos os sujeitos foram avaliados no 
ambulatório de avaliação fonoaudiológica e tiveram como principais queixas dificuldades de fala, leitura e escrita. Foram critérios de 
inclusão, pacientes que apresentavam audição normal periférica, segundo Davis & Silverman (1970) e atendidos durante o ano de 
2012, no período de um ou dois semestres. Foram considerados os resultados do teste de memória para sequências verbais e não-
verbais, discriminação da direção da fonte sonora, das avaliações de linguagem oral por meio do Teste de Fonologia do ABFW 
(Wertzner, 2000) e linguagem escrita por meio do Teste de Desempenho Escolar (Stein, 1994 ) e produção textual. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, parecer nº  ETIC 061/05. Resultados: Dos 23 participantes, 69,5% são do 
sexo masculino e 30,5% do sexo feminino. Em relação às queixas fonoaudiológicas, 43,4% relataram dificuldades de leitura e escrita, 
34,8% dificuldades de fala e 21,8% dificuldades de fala, leitura e escrita. No que se refere ao resultado da avaliação do 
processamento auditivo, 13% apresentaram adequação de todas as habilidades da audição avaliadas e 87% apresentaram 
inadequação de uma ou mais habilidades da audição. Dos pacientes que apresentaram alteração na avaliação do processamento 
auditivo, 40% apresentaram inadequação em uma das habilidades avaliadas, 30% em duas habilidade e 30% nas três habilidade 
avaliadas. Dos indivíduos que apresentaram dificuldades de leitura e escrita (65,2%), observou-se que erros ortográficos (93,3%), 
leitura silabada (80%), alteração de coesão e coerência (40%) e alteração na compreensão (33,3%) foram as dificuldades mais 
encontradas. No que se refere aos indivíduos com distúrbios de fala (56,5%), observou-se que simplificação de líquida (53,8) %, 
dessonorização (30,7%) e simplificação de encontro consonantal (46,1%) foram às alterações mais encontradas. Conclusão: Os 
dados estudados revelaram que as alterações do processamento auditivo são frequentemente verificadas em pacientes com 
dificuldades de fala, leitura e escrita. 
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TÍTULO: RESOLUÇÃO TEMPORAL E PERCEPÇÃO DE INCREMENTOS DE INTENSIDADE EM INDIVÍDUOS COM E SEM 
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Introdução: O PAC se refere à eficiência com que as vias auditivas do Sistema Nervoso Central transferem ao cérebro do indivíduo 
informações de um evento que ocorreu no seu ambiente físico. O PAC inclui mecanismos auditivos que requerem habilidades, como: 
localização, discriminação, reconhecimento, aspectos temporais (integração, discriminação, ordenação, resolução e mascaramento 
temporal) e desempenho auditivo com sons competitivos e/ou degradados. A habilidade de resolução temporal, a percepção das 
variações de intensidade em um estímulo sonoro contínuo, características de um ouvinte normal, poderiam ser aprimoradas por uma 
educação musical? Objetivo: Buscar correlações entre a habilidade de resolução temporal e a percepção de variações de 
intensidade em um estímulo sonoro contínuo em indivíduos com e sem educação musical. Metodologia: Foram selecionados 60 
voluntários sem queixas auditivas, que foram divididos em dois grupos sem a instrução musical formal (grupo um) e com instrução 
musical formal (grupo dois). Todos foram submetidos a avaliação audiológica convencional, aos testes de identificação de gaps 
aleatórios (RGDT) e ao teste de sensibilidade a pequenos incrementos (SISI). Os cuidados éticos foram tomados e o trabalho foi 
aprovado pelo comitê institucional. Resultados: Ao final dos estudo tivemos 22 mulheres e 7 homens no G1 e 15 mulheres e 12 
homens no G2 (foram excluídos aqueles sujeitos com queixas auditivas e/ou de processamento). Sendo que a média de desempenho 
das mulheres do G1 e do G2 foi de 11,44ms e 5,35ms no RGDT e 46,83% e 64,33% no SISI, respectivamente; dos homens de G1 e 
G2 foi de 5,83ms e 5,44ms no RGDT e 60,96% e 55,05% no SISI, respectivamente. Conclusão: não houve diferença estaticamente 
significante de desempenho entre orelhas em nenhum dos grupos; entre os homens o desempenho mostrou-se igual tanto do grupo 
G1 como do grupo G2, em ambos os testes, porém entre as mulheres houve diferença estaticamente significante entre os grupos, 
mostrando que seu desempenho melhora consideravelmente após o treinamento. Em nenhum dos grupos houve desempenho 
positivo para recrutamento no teste SISI, o que evidencia a eficácia do teste no complemento do diagnóstico diferencial. Somente 
entre as mulheres o desempenho em ambos os testes mostrou-se melhor no grupo com treinamento musical. 
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Introdução: A habilidade do sistema auditivo em detectar mudanças rápidas no estímulo sonoro, chamada de resolução temporal 
(RT) é fator importante na percepção de fala porque contribui para a identificação de pequenos elementos fonéticos presentes no 
discurso, e alterações nessa habilidade auditiva sugerem interferência na percepção de fala normal e no reconhecimento dos 
fonemas. Atualmente temos disponíveis para o uso clínico dois testes de RT baseados na detecção de gap: o Teste de Detecção de 
gap no silêncio- Random Gap Detection Test (RGDT) e  o Teste de Detecção de Gap no ruído- Gaps-in-Noise (GIN). Parâmetros nos 
dois testes diferem em relação à duração de cada gap, modo de apresentação do estímulo e tarefa solicitada. Objetivo: avaliar a RT 
em crianças, na faixa etária de 8 a 10 anos, sem queixas auditivas e/ou escolares, por meio dos testes RGDT e GIN, considerando-se 
gênero masculino e feminino, faixa etária e orelha direita e esquerda, bem como de comparar e discutir as diferenças nos parâmetros 
utilizados entre os dois métodos de avaliação da RT, buscando contribuições do ponto de vista da prática clínica na população 
pediátrica. Resultados: Foram avaliados 28 escolares, na faixa etária de 8 a 10 anos, sendo 13 do gênero feminino (46,4% ) e 15 do 
gênero masculino (53,6%),pertencentes ao Ensino Fundamental de uma escola da Rede Pública da cidade de Campinas. A análise 
estatística não demonstrou diferença significante entre os valores médios das frequências do teste RGDT (p=0,4), assim como não 
houve diferença média significante entre as orelhas no teste GIN, tanto em relação ao limiar de detecção de gap,(p=0,449) quanto à 
porcentagem média de acertos (p=0,261) e entre os gêneros em ambos os procedimentos. Por último, comparou-se a média 
das frequências do RGDT com os limiares de detecção de gap do GIN em cada uma das orelhas. A média das freqüências do RGDT 
foi de 9,25ms ±3,67 e a média encontrada  dos limiares do teste GIN em cada orelha foi de  4,32ms ±0.61  na orelha direita e 4,43ms 
±0,79 na orelha esquerda. Na análise estatística comparativa em relação aos resultados dos dois testes, foram constatadas 
diferenças significantes no desempenho da amostra estudada, sendo que os limiares de detecção de gap no teste RGDT foram mais 
elevados do que os limiares obtidos no teste GIN, por orelha  (p<0,001), apesar de ambos os procedimentos terem adequadamente 
classificado o desempenho dos sujeitos dentro do padrão de normalidade proposto por cada procedimento. Conclusão: Diferenças 
significativas em relação à natureza da tarefa solicitada, tipo de resposta, estímulo empregado e tempo de apresentação foram 
discutidas, sendo destacadas as vantagens do GIN como um procedimento que avalia a RT em relação ao RGDT. Salienta-se a 
importância da elaboração de uma versão do GIN com tempo de aplicação mais reduzido, pois fatores como cansaço e desatenção 
podem influenciar negativamente  o desempenho esperado.  
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TÍTULO: RELAÇÕES ENTRE O PROCESSO DE CONTRA REFERÊNCIA E A REGIÃO DE MORADIA DOS USUÁRIOS DE UM 
SERVIÇO DE SAÚDE AUDITIVA DE SÃO PAULO  

AUTOR(ES): PAULA CORREIA STELLA , PAULA CORREIA STELLA, BEATRIZ CAVALCANTI ALBUQUERQUE CAIUBY NOVAES, 
BEATRIZ DE CASTRO ANDRADE MENDES 

INSTITUIÇÃO: PUC SP  

Introdução: Em setembro de 2004, para melhor atender à população com problemas auditivos no Brasil, o Ministério da Saúde 
instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva – PNASA – PORTARIA Nº 2.073/GM. Seu objetivo, dentre outros, é 
organizar uma linha de cuidados integrais em relação à audição. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo tem organizado a 
rede de referência (encaminhamento para serviços de maior complexidade) e contra referência (retorno do paciente ao serviço que o 
encaminhou) junto aos serviços de saúde auditiva do município para dar continuidade ao processo de reabilitação, dentre eles o NISA 
(Núcleo Integrado de Saúde Auditiva). Visando integrar os serviços de audiologia municipais, o NISA possibilita o acesso à rede de 
saúde auditiva de forma regionalizada e hierarquizada, tornando-se responsável por essa demanda. Objetivo: Investigar e descrever 
as relações entre o processo de contra referência para terapia fonoaudiológica e a região de moradia dos usuários de um serviço de 
saúde auditiva de alta complexidade do município de São Paulo. Método: Esta pesquisa foi realizada no Centro de Audição na 
Criança (CeAC) com sujeitos que realizaram o diagnóstico audiológico no serviço entre janeiro de 2010 e julho de 2012. Foi realizado 
o preenchimento do formulário de contra referência em saúde auditiva, da Prefeitura Municipal de São Paulo e as crianças 
encaminhadas para o NISA referente à subprefeitura de sua moradia. Contatos periódicos com as famílias foram realizados para a 
coleta de informações. Resultados: Foram realizadas 41 contra referências no período estudado, sendo que em 20 delas as crianças 
iniciaram a terapia fonoaudiológica durante o período da pesquisa. O CeAC é um serviço de referência para as regiões norte e sul do 
município de São Paulo, sendo as regiões de moradia mais frequentes entre os sujeitos (70,7%). Os sujeitos foram encaminhados 
para 13 NISAs do município de São Paulo, sendo que 9,7% foram encaminhados para os serviços da região centro oeste, 2,4% para 
os serviços da região leste, 36,6% da região norte, 12,2% da região sudeste, 4,9% para o serviço de referência da região sudeste e 
leste e 34,2% para os serviços da região sul. O tempo entre o encaminhamento e a primeira data do serviço encaminhado variou 
entre as regiões. Se comparado o número de sujeitos por região de moradia e quantos deles iniciaram o atendimento terapêutico, 
observa-se que mais de 60% das crianças que residem nas regiões sudeste e sul conseguiram o atendimento com menos de 3 
meses desde a data da contra referência, enquanto que na zona norte 35,7% das crianças encaminhadas iniciou a terapia neste 
período. Conclusão: Nos últimos três anos, houve uma mudança significativa na distribuição dos usuários do CeAC, uma vez que a 
70,7% residem nas regiões de referência do serviço (norte e sul). 48,8% das crianças que realizaram diagnóstico no período estudado 
iniciaram a terapia fonoaudiológica a partir da contra referência. O fato de possuírem um horário pré-agendado para o 
comparecimento no NISA, parece influenciar e acelerar o processo de vagas nas regiões que possuem esse agendamento.  

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: E) SAÚDE AUDITIVA  

P-248  
 

 

TÍTULO: RUÍDO PRODUZIDO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: UM INIMIGO INVISÍVEL NA QUALIDADE DE VIDA DE 
CIRURGIÕES DENTISTAS.  

AUTOR(ES): ANDRÉIA ARAUJO DOS SANTOS , GRAZIELLA SIMEÃO MUNHOZ, MARINA PANELLI, ANDRÉA CINTRA LOPES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

Introdução: O presente estudo demonstra a interferência da qualidade de vida tem sobre a satisfação e felicidade, fator este que no 
ambiente de trabalho ganha poder e consideração. Os ruídos provocados em ambientes de trabalho como os consultórios 
odontológicos trazem incômodo e riscos a saúde auditiva a estes profissionais. A importância da conscientização e conhecimento 
sobre tal é relevante para estes profissionais, cirurgiões dentistas já que estes estão intimamente relacionados com o ruído x saúde 
auditiva. Objetivos: Investigar o nível de informação de Cirurgiões Dentistas sobre os riscos relacionados a saúde auditiva presentes 
no seu ambiente de trabalho, tendo estes profissionais mais de 5 anos de atuação na área.   Metodologia: Participaram 50 cirurgiões 
dentistas, com tempo mínimo de formação de 5 anos e atuantes em áreas diversas dentro do campo da odontologia. Foi utilizado 
questionário do tipo misto. A aplicação do questionário foi previamente agendada. O tempo de aplicação variou entre 20 a 50 minutos. 
Resultados: A idade dos participantes da pesquisa variou de 24 a 66 anos, tendo tempo de formado de 5 a mais de 20 anos. Em 
58% da amostra total foi de 40hs semanais. Foram encontrados resultados informando os efeitos auditivos, 14% dos indivíduos 
informaram zumbido, 32% informaram tonturas e 74% informaram cefaléia. Dos indivíduos que apresentavam zumbido, apenas 2% 
tinha tontura e 32% dos indivíduos que haviam informado apresentar tontura, 28% tinha cefaléia. 90% dos entrevistados acham que 
em sua atividade profissional, o ruído pode prejudicar sua audição, contudo quando perguntado sobre o que fariam para tentar 
amenizar tal risco 40% disseram que usariam protetor auricular outros 60% não souberam ao certo o que deveria ser feito. 
Conclusão: Este estudo evidenciou que os questionários aplicados se mostraram eficientes quanto a investigação da informação dos 
cirurgiões dentistas sobre a saúde auditiva, atingindo assim o objetivo proposto. Pode- se observar que os cirurgiães dentistas não 
têm informação sobre os riscos auditivos causados na sua profissão. Algumas sugestões referentes ao projeto foram dadas pelos 
sujeitos da pesquisa como a necessidade de cursos de orientação profissional a respeito do ruído e sobre suas consequências, 
materiais como teses para se orientarem e quando procurar um profissional a fim de investigarem sua audição. Tais sugestões 
evidenciam a importância da necessidade que têm em receber informações sobre a saúde auditiva. 
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TÍTULO: SAÚDE AUDITIVA NA BAHIA: O QUE TEM SIDO PESQUISADO SOBRE A AUDIÇÃO DOS BAIANOS?  

AUTOR(ES): LIDIANE DOS SANTOS SOTERO , JOICEANGELA ALVES NASCIMENTO, LIDIANE DOS SANTOS SOTERO, LUZIA 
POLIANA DA SILVA ANJOS, LUCIENE DA CRUZ FERNANDES  

INSTITUIÇÃO: UFBA  

INTRODUÇÃO: A política Nacional de Saúde Auditiva prevê o desenvolvimento de estratégias para promoção da qualidade de vida, 
educação, proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos, além da proteção e desenvolvimento da autonomia e equidade 
de indivíduos e coletividades. Cabe aos estados brasileiros estar em conformidade com esta política. Na Bahia a política de saúde 
auditiva foi implantada em 2005, porém não há estudos sobre o perfil da saúde auditiva no estado. OBJETIVO: Realizar uma revisão 
sistemática das publicações sobre saúde auditiva dos residentes do estado da Bahia. METODOLOGIA: Revisão de literatura que 
busca estudar de forma analítica os achados. Foi realizada uma busca sistemática no mês de janeiro do ano de 2013 nos bancos de 
dados Scielo, Lílacs, BVS e Google Acadêmico, usando, associado ao descritor Bahia, outros como: saúde auditiva; reabilitação 
auditiva; deficiência auditiva; prevenção; promoção; triagem auditiva; prótese auditiva; surdez; vestibular e zumbido. Fizeram parte da 
pesquisa apenas artigos científicos de livre acesso ao público. RESULTADOS: Foram encontrados 18 artigos científicos que foram 
catalogados segundo quatro tipos de classificações definidos pelos pesquisadores, a saber: Epidemiologia da audição na Bahia, que 
representou 50% dos estudos analisados, Investigações clínicas em audiologia, constando de 34% das publicações, Reabilitação 
auditiva, com 11% e por fim Estudos em prevenção auditiva, que apresentou 5% das publicações. DISCUSSÃO: Dentre os achados 
mais relevantes pôde-se observar que apenas um estudo caracterizou a perda auditiva sem associar a uma patologia específica, este 
foi realizado no ano de 2006 e buscou definir os fatores etiológicos da deficiência auditiva de um grupo baiano, evidenciou-se como 
principal fator etiológico a rubéola materna, seguida da meningite piogênica e causas idiopáticas. A maior parte das crianças tinha 
perda do tipo neurossensorial de grau profundo, porém menos da metade destas não estavam usando prótese auditiva, devido a não 
aquisição e/ou adaptação. Outras pesquisas realizadas em períodos próximos trouxeram a necessidade local de criação de 
protocolos e ações que visam verificar a adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em crianças, jovem e 
adulto. Sobre a detecção precoce da surdez, pesquisas apontam um atraso significante neste processo, visto que uma pesquisa 
realizada em 2009 apontou que esta ocorre por volta dos dois anos de idade. Associado a este fator, os estudos demonstram uma 
dificuldade no funcionamento adequado do processo de diagnóstico da perda auditiva na Bahia, visto o atraso no diagnóstico, a não 
realização da triagem auditiva neonatal pela falta de informações por parte da população envolvida (pais e profissionais de saúde), 
além da influência importante de fatores sociodemográficos das famílias, como baixa escolaridade e renda. Também foi possível 
observar em uma pesquisa realizada em 1998, que as Perdas Auditivas Induzida por Ruído (PAIR), também alvo das políticas 
públicas de saúde auditiva, com uma amostra significante de 7.925 trabalhadores, demonstrou que um em cada três trabalhadores 
desenvolveu algum grau de perda em um dos ouvidos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a Bahia possui carências e necessidades em 
saúde auditiva que merecem estudos epidemiológicos atualizados, com amostras significativas e melhor distribuídos pelo estado. 
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TÍTULO: TESTE DA ORELHINHA: PERFIL DOS BEBÊS TRIADOS EM UM PROGRAMA DO CENTRO SUL DO PARANÁ.  

AUTOR(ES): DANIELA TOTOLO RODRIGUES , CRISTIANA MAGNI, JULIANA DE CONTO, DEBORA LUDERS, ANDRÉIA 
MANEIRA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE  

Introdução: A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) é reconhecidamente o melhor método de detecção da deficiência auditiva e vem 
sendo implantada em inúmeras regiões do país. Os profissionais da área da saúde tem se preocupado com a conscientização da 
população sobre a importância da identificação e diagnóstico precoce da deficiência auditiva, acompanhado de medidas de 
intervenção médica e fonoaudiológica, o quanto antes. O projeto TOIR (Teste da Orelhinha em Irati e região) teve início em abril de 
2007 e tem parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/UGF-PR) e Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (CIS/AMCESPAR), atendendo os bebês de Irati e de mais sete municípios vizinhos na Clinica Escola de Fonoaudiologia da 
UNICENTRO, em Irati (PR). Objetivo: Caracterizar uma análise descritiva do perfil dos bebês triados no projeto TOIR no ano de 
2011. Metodologia: A coleta dos dados foi realizada através do levantamento dos prontuários de todos os bebês triados entre os 
meses de fevereiro e dezembro de 2011. Os dados analisados foram: idade, sexo, resultado do exame, reteste, segundo reteste, 
fatores de risco mais prevalentes e relação sinal/ruído entre um grupo controle e um grupo com fatores de risco. Resultados: De um 
total de 1565 bebês triados, 1186 (75,8%) passaram na triagem sem apresentar qualquer indicador de risco para a deficiência auditiva 
(IRDA) e o restante (n = 379), foi encaminhado para o reteste, constando de bebês que passaram e que falharam na triagem, e 
daqueles com presença de um ou mais IRDA. O número total de bebês que passaram na triagem após os retestes foi de 1445 
(92,3%), o índice de evasão foi de 4,1% (n =65) e 55 (3,6%) bebês foram encaminhados para avaliação otorrinolaringológica. O índice 
médio de adesão dos municípios à triagem auditiva foi de 83,5%, sendo que somente um município teve adesão de 95,5%, o que 
caracterizou uma triagem universal. O IRDA mais prevalente na amostra foi o uso de medicação ototóxica pela mãe, seguido da 
permanência do bebê em incubadora por mais de cinco dias. A média da relação sinal/ruído (S/R) das seis frequências avaliadas no 
teste de EOAT com o equipamento Otoread foi significantemente maior no grupo controle (N = 143), tanto para cada orelha como 
para ambas, comparada à média do grupo com fatores de risco. Conclusão: O projeto TOIR apresentou um aumento de 11,5% na 
adesão das famílias à triagem auditiva com relação aos quatro anos anteriores (2007 a 2010), e apesar de não se caracterizar como 
programa de triagem auditiva neonatal universal, apresentou um índice de encaminhamentos para diagnóstico de apenas 3,6%, o que 
pode ser considerado como um indicador de qualidade para o programa. 
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA COMO ATIVIDADE DE EXTENSÃO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

AUTOR(ES): HANNALICE GOTTSCHALCK CAVALCANTI , HANNALICE GOTTSCHALCK CAVALCANTI, MARINE RAQUEL DINIZ 
DA ROSA, LUCIANA PIMENTEL FERNANDES DE MELO, WAGNER TEOBALDO LOPES DE ANDRADE, MAISA NASCIMENTO 
MORAIS, LETICIA OHANNA FELIPE DOS SANTOS ANTAS, DEBORAH ZULEIDE DE FARIAS MELO, ADRIÇA GONDIM DE LIMA,  

INSTITUIÇÃO: UFPB  

Introdução: A audição é de fundamental importância para o desenvolvimento infantil por ser uma grande fonte de informações 
sensoriais, principalmente nos primeiros anos de vida, onde será primordial para aquisição e desenvolvimento da linguagem e de 
outros aspectos importantes para a qualidade de vida. Tendo em vista a importância deste sentido é fundamental a detecção de 
qualquer alteração no sistema auditivo de forma mais precoce possível. Através da Triagem Auditiva Neonatal podem-se identificar os 
neonatos que apresentam alterações auditivas desde os primeiros dias de vida, possibilitando o diagnóstico e a intervenção precoce. 
Considerando que metade das perdas auditivas é de origem idiopática, a triagem deve ser realizada de maneira universal e não 
apenas nos recém-nascidos que apresentam indicadores de risco. (LEWIS, 2010). Objetivo: Descrever o programa de extensão em 
Triagem Auditiva Neonatal de um Hospital Universitário em João Pessoa. Método: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, 
onde foram analisados o livro de nascimentos da maternidade do Hospital Universitário Lauro Wanderley e as anamneses das mães 
dos neonatos triados, no período de outubro a dezembro de 2012, pelo programa de extensão do curso de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal da Paraíba. Foram avaliados os dados relacionados à gestação, ao parto, indicadores de risco para a 
deficiência auditiva, triagem auditiva e reteste. Resultados: No último trimestre de 2012, foram realizados 103 exames do teste da 
orelhinha, destes 78,6% passaram em ambas as orelhas, 13,5% falharam em pelo menos uma das orelhas e 8,7% falharam nas duas 
orelhas, sendo assim foram encaminhados para o reteste. Dos neonatos encaminhados para reteste 39,1% compareceram e todos 
passaram em ambas as orelhas. Dos neonatos triados 45,6% apresentaram indicadores de risco para deficiência auditiva, sendo os 
fatores prematuridade e HIV prevalentes ambos com 19,1%, seguido da permanência em UTI com 17,0%. Os bebês que 
apresentaram indicadores de risco e os que não passaram no reteste, foram encaminhados para o diagnóstico e acompanhamento. 
Conclusões: Apesar de observarmos um número considerável de recém-nascidos que falharam na Triagem Auditiva Neonatal, 
poucos retestes foram realizados pela ausência das mães no dia marcado. Nos retestes realizados os neonatos passaram em ambas 
as orelhas. A presença dos indicadores de risco e o número de bebês que falharam e não fizeram resteste ressaltam a importância da 
consolidação de programas de Triagem Auditiva Neonatal Universal. O programa de extensão foi eficaz por ter apresentado o 
trabalho do fonoaudiólogo em Triagem Auditiva Neonatal a outros profissionais de saúde e a população, assim como por ter 
proporcionado uma troca de conhecimentos, porém como a extensão não funciona durante os finais de semana, feriados e período de 
férias, ressaltamos a importância da contratação de profissionais que realizem este trabalho diariamente, já que o mesmo só tem sido 
desenvolvido pelo programa descrito. A análise desse programa é importante para o aperfeiçoamento do mesmo e o desenvolvimento 
de ações de conscientização e prevenção na saúde auditiva.   
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM ADULTOS: COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO HEARING 
HANDICAP INVENTORY FOR ADULTS (HHIA) E AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA BÁSICA  

AUTOR(ES): TATIANA MENDES DE MELO , DANIELLE MARIA FREIXO ARAÚJO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE GUARULHOS  

Introdução: Considerando o crescente número de indivíduos dentro da comunidade que apresentam algum tipo de dificuldade 
auditiva, se faz necessário uma triagem auditiva de alta sensibilidade para que se possa detectar uma possível alteração audiológica. 
Atualmente, existe um movimento entre os profissionais em utilizar questionários de auto-avaliação como procedimento de triagem 
auditiva. Dentre os questionários de auto-avaliação mais utilizados, é possível citar o Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) 
que tem aplicação rápida e de fácil compreensão. Objetivo: Analisar o questionário HHIA como procedimento de triagem auditiva de 
adultos em Clínica de Fonoaudiologia, no município de Guarulhos. Metodologia: Para tanto, participaram da pesquisa 40 adultos de 
ambos os gêneros, com idade entre 18 e 60 anos. Foram aplicados o questionário HHIA e os procedimentos que fazem parte da 
avaliação audiológica básica (inspeção do meato acústico externo, audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância 
acústica). Resultados e Discussão: O questionário HHIA apresentou sensibilidade de 54,5% e especificidade de 16,7%, ou seja, o 
instrumento não identificou indivíduos com perda auditiva e não identificou corretamente indivíduos que não apresentavam problemas 
de audição. Os resultados referentes à sensibilidade e especificidade obtidos no presente estudo podem ter ocorrido, pois a 
população avaliada procurou o serviço após ser encaminhada por alguma especialidade médica ou por já ter uma queixa auditiva. 
Mas, ao considerar a necessidade da triagem auditiva junto às ações de atenção básica, por meio das equipes de Saúde da Família e 
Núcleos de Apoio às equipes de Saúde da Família, é possível pensar que o HHIA seria um bom instrumento para ser usado em 
populações que não tenham, obrigatoriamente, queixas relacionadas à audição. Conclusão: O questionário HHIA revelou baixa 
sensibilidade e baixa especificidade como procedimento de triagem auditiva na população adulta atendida no município de Guarulhos. 
Sugere-se a realização de estudos científicos que abordem o questionário HHIA como instrumento de triagem auditiva em populações 
que não tenham queixas relacionadas à audição ou que não são encaminhadas para a realização de avaliação audiológica por 
profissionais da área da saúde, como no caso de comunidades assistidas pelas equipes de Saúde da Família. 
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-NASCIDOS DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO  

AUTOR(ES): VIRGINIA BRAZ DA SILVA , ELINE ALVES FREITAS, ISABEL CRISTIANE KUNIYOSHI, FERNANDA SOARES 
AURÉLIO 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: A gestação é um fenômeno fisiológico e deve ser vista pelas gestantes e equipes de saúde como parte de uma 
experiência de vida saudável envolvendo mudanças dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. Entretanto, trata-se de 
uma situação limítrofe que pode implicar riscos tanto para a mãe quanto para o feto. O comitê multiprofissional em saúde auditiva 
recomendou que a implantação de um programa de saúde auditiva neonatal deve contemplar além da promoção à saúde da 
gestante, dos neonatos e lactentes, a prevenção de perdas auditivas por meio de medidas específicas que devem ser aplicadas após 
estudos epidemiológicos de prevalência e determinantes de perdas auditivas em neonatos. Objetivo: Caracterizar os resultados da 
triagem auditiva neonatal em recém-nascidos de gestação de alto risco, bem como identificar o fator de risco gestacional apresentado 
pela puérpera, o gênero do neonato, os indicadores de risco para audição na infância e ainda relacionar tais variáveis ao resultado da 
triagem auditiva neonatal. Métodos: Estudo transversal descritivo. Participaram 118 recém-nascidos, atendidos pelo programa de 
triagem auditiva neonatal da Clínica de Avaliação e Reabilitação da Audição – Limiar, realizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro 
em Porto Velho, Rondônia, cujas mães apresentaram gestação de alto risco. A triagem foi realizada por meio da pesquisa das 
emissões otoacústicas evocadas transientes em todos os recém-nascidos da amostra, associado à pesquisa dos potenciais evocados 
auditivos de tronco encefálico automático nos recém-nascidos de alto risco para deficiência auditiva. As variáveis de interesse foram 
coletadas no prontuário hospitalar da puérpera e do recém-nascido, além de entrevista com os pais e no banco de dados do programa 
de triagem auditiva. Resultados: A incidência de falha na triagem foi de 10,2%. Foi constatado que 55,7% dos recém-nascidos são 
do gênero masculino e 44,3% do gênero feminino. Prevaleceu entre as puérperas a infecção urinária (56,8%) como fator de risco 
gestacional, porém não foi considerado diferente da ruptura prematura de membranas (52,5%). O indicador de risco para audição na 
infância mais recorrente foi o uso de medicamentos ototóxicos (72%), o qual também não foi considerado diferente do indicador 
oxigenação extracorpórea (63,6%). Não se constatou uma associação dos resultados da triagem (passa/falha) com as variáveis 
analisadas. Conclusão: A incidência de falha na triagem auditiva em recém-nascidos de gestações de alto risco foi de 10,2%. 
Prevaleceu entre as puérperas à infecção do trato urinário, seguido de ruptura prematura de membranas como fator de risco 
gestacional e do uso de medicamentos ototóxicos seguido de oxigenação extracorpórea como indicadores de risco para audição na 
infância entre os recém-nascidos. Não encontramos uma associação do resultado da triagem com as variáveis analisadas.   
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA EM RECÉM-NASCIDOS SUBMETIDOS À ANTIBIOTICOTERAPIA  

AUTOR(ES): VIRGINIA BRAZ DA SILVA , TALITTA STÉFHANIE RODRIGUES, ISABEL CRISTIANE KUNIYOSHI, FERNANDA 
SOARES AURÉLIO, LIDIANE CRISTINA BARRAVIEIRA RODRIGUES, VIRGÍNIA BRAZ DA SILVA 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: A ototoxicidade ainda é um grande desafio para medicina nos dias atuais. Não obstante o grande número de pesquisas 
que são realizadas sobre o tema pelos mais renomados pesquisadores e centros de pesquisa em todo o mundo e pelo gradual 
avanço no conhecimento da fisiopatologia da ototoxicose, ainda não se conseguiram o satisfatório controle sobre o processo lesivo da 
orelha interna provocado pelos ototóxicos, em seres humanos. As drogas ototóxicas, principalmente os aminoglicosídeos são os mais 
utilizados devido à sua alta eficácia antimicrobianos e baixo custo. Dentre os aminoglicosídeos mais utilizados em neonatologia 
encontramos a gentamicina e a amicacina, com objetivo terapêutico e profilático, especialmente naqueles provenientes de unidades 
de terapia intensiva. Objetivo: caracterizar os resultados da triagem auditiva em neonatos submetidos a tratamento com antibióticos, 
bem como identificar o peso, a idade gestacional, o antibiótico utilizado, o tempo de administração do medicamento e ainda comparar 
os resultados da triagem com o tempo médio de administração de cada fármaco. Métodos: Estudo transversal e prospectivo. 
Participaram 184 recém-nascidos submetidos à antibioticoterapia e atendidos no programa de triagem auditiva neonatal da Clínica de 
Avaliação e Reabilitação da Audição – Limiar realizado no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto Velho, Rondônia. Os recém-
nascidos foram submetidos à triagem auditiva utilizando técnica combinada de emissões otoacústicas evocadas transientes e 
potenciais evocados auditivos de tronco encefálico automático. As variáveis de interesse foram coletadas no prontuário do recém-
nascido, em entrevista com os pais e no banco de dados da triagem auditiva (software hitrack 3.5). Resultados: Os recém-nascidos 
apresentaram em média 1992 gramas, 33,4 semanas de idade gestacional e utilizaram 2,7 tipos de antibióticos sendo que 93,5% dos 
recém-nascidos passaram e 6,5% falharam na triagem auditiva. Prevaleceu a oxigenoterapia entre os indicadores de risco para 
audição na infância. Os antibióticos utilizados foram ampicilina, gentamicina, cefepime, vancomicina, meropenen e amicacina, sendo 
o tempo médio de uso de 8,7; 8,6; 9,9; 11,3; 9,0 e 8,2 dias respectivamente. Os recém-nascidos tratados com ampicilina e 
gentamicina que falharam na triagem utilizaram os antibióticos por um período maior do que aqueles que passaram. Conclusão: A 
incidência de falha na triagem auditiva de recém-nascidos submetidos a antibioticoterapia é de 6,5%. Em 88,1% dos recém-nascidos 
ocorreram outros indicadores de risco para deficiência auditiva associados, sendo significativa a ocorrência da oxigenoterapia. Os 
recém-nascidos que foram tratados com ampicilina e gentamicina e falharam na triagem auditiva utilizaram esses medicamentos por 
um período superior àqueles que passaram.    
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DE ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS NACIONAIS NA ÚLTIMA 
DÉCADA  

AUTOR(ES): JAQUELINE MEDEIROS DE MELLO  

CO-AUTOR(ES): MARIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES, GABRIELA BOITO PELIZZER, JOELI PARPINELI FACINA,  

INSTITUIÇÃO: FACULDADE INGÁ-UNINGÁ, MARINGÁ-PR  

Introdução: Ao considerar que a triagem auditiva em escolas é uma prática de rotina do Fonoaudiólogo, o Conselho Federal de 
Fonoaudiologia apresentou a resolução de nº 274/2001 que dispõe sobre a atuação do Fonoaudiólogo frente à Triagem Auditiva 
Escolar (TAE) referente aos procedimentos, equipamentos, local de realização e condutas a serem adotadas pelo fonoaudiólogo 
mediante aos resultados da avaliação audiológica. Após tal resolução, alguns trabalhos acerca da temática TAE vêm sendo discutidos 
e estudados em pesquisas nacionais. Entretanto, as pesquisas em TAE não são comuns, devido ao reduzido número de profissionais 
atuantes na área em consequência da desvalorização dos fonoaudiólogos por meio da baixa demanda de procura deste serviço. 
Objetivo: Caracterizar artigos nacionais publicados no Brasil na última década sobre Triagem Auditiva Escolar. Método: A coleta de 
dados foi realizada por meio da identificação de artigos publicados nacionalmente do período de 2000 a 2011 em nove revistas 
nacionais sobre o tema Triagem Auditiva Escolar. Resultados: Dos nove periódicos que foram analisados da produção editada 
nacionalmente por fonoaudiólogos brasileiros na última década foram encontrados 26 artigos referentes ao tema avaliação 
audiológica realizada em âmbito escolar. As revistas com maior quantidade de publicação em ordem decrescente foram: Revista 
CEFAC (n=6), Revista Brasileira de Otorrinolaringologia (n=6), Revista Pró-Fono (n=6); Revista da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia (n=4) e Revista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (n=2). Dos 26 artigos analisados, foram 
encontrados 80 diferentes autores de nove estados brasileiros, sendo que estado com maior número de publicações referentes à TAE 
no Brasil é São Paulo com 43% dos artigos, seguido pelo estado de Santa Catarina, com 12% dos artigos. Dentre as autoras mais 
citadas, 95% delas realizaram os estudos vinculados a Instituições de Ensino Superior e as demais autoras eram ligadas a secretarias 
de saúde e clínicas particulares. Referente aos procedimentos utilizados na TAE, a Audiometria Tonal Limiar e o exame de 
Processamento Auditivo (Central) foram utilizados em 66% dos artigos, seguido pela Imitanciometria realizada em 39% dos 
procedimentos e exame de Emissões Otoacústicas em 12% das publicações. Nos artigos analisados foram encontrados 50 
descritores diferentes, sendo que o descritor mais utilizado nas publicações nacionais foi audição (n=13) seguido pelo descritor 
percepção auditiva (n=12) e criança (n=6). Conclusão: Devido ao número reduzido de artigos sobre triagem auditiva escolar percebe-
se desinteresse de autores nacionais no tema, possivelmente em decorrência de poucos fonoaudiólogos atuantes na área e baixa 
demanda por serviço de triagem auditiva. Por esta razão é de suma importância que profissionais envolvidos com saúde auditiva se 
empenhem no sentido de divulgar e conscientizar a sociedade em relação à importância da detecção precoce da perda auditiva e 
acompanhamento de escolares por meio da triagem auditiva escolar, além da cobrança pela efetivação das legislações vigentes.  
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL E TOXOPLASMOSE CONGÊNITA  

AUTOR(ES): VIRGINIA BRAZ DA SILVA , ADEILEIZANDRE DIAS DOS SANTOS  

CO-AUTOR(ES): VIVIANE CASTRO DE ARAÚJO, LIDIANE CRISTINA BARRAVIERA RODRIGUES, ISABEL CRISTIANE 
KUNIYOSHI 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO LUCAS  

Introdução: A audição é uma função complexa e sua integridade é essencial para a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. As 
alterações auditivas infantis têm causas variadas, dentre elas a toxoplasmose congênita, uma infecção causada pelo agente etiológico 
toxoplasma gondii, com incidência em todo o mundo. No Brasil a prevalência de infecção por toxoplasmose congênita é de um caso 
para cada 1.613 nascimentos e em Rondônia foi encontrada prevalência de um caso para cada 817 nascidos vivos. No recém-
nascido esta infecção varia desde casos assintomáticos a quadros clínicos graves, incluindo lesões importantes do sistema nervoso 
central. O déficit auditivo pode aparecer tardiamente, mesmo nos casos assintomáticos ao nascimento. Objetivo: Comparar os 
resultados da triagem auditiva neonatal de recém-nascidos cujas mães foram infectadas por toxoplasmose na gestação com os 
resultados de recém-nascidos cujas mães não foram infectadas, bem como identificar o risco do recém-nascido das mães infectadas 
apresentarem resultado alterado na triagem auditiva. Material e Método: Estudo de coorte prospectivo, no programa de triagem 
auditiva neonatal realizado pela Clínica de Avaliação e Reabilitação da Audição-Limiar no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro em Porto 
Velho, Rondônia. A amostra foi composta por 29 recém-nascidos de mães infectadas por toxoplasmose no período gestacional (grupo 
exposto) e 89 recém-nascidos de mães não infectadas (grupo não-exposto). Para cada recém-nascido incluído no grupo exposto 
outros três foram incluídos no grupo não exposto, pareados quanto ao gênero, idade gestacional, peso de nascimento e ocorrência de 
indicadores de risco para audição na infância. Ambos os grupos foram submetidos à triagem auditiva neonatal segundo o protocolo 
sugerido pelo Grupo de Apoio a Triagem Auditiva Neonatal Universal.  Resultados: No grupo exposto identificamos que 69% dos 
recém-nascidos passaram e 13,8% falharam na triagem auditiva. Ainda no grupo exposto identificamos que 17,2% falharam no 
primeiro teste e não compareceram para o reteste, sendo considerado seu resultado inconclusivo. No grupo não-exposto a triagem foi 
concluída em todos os recém-nascidos sendo que 97,8% passaram e 2,2% falharam na triagem auditiva. Quando comparado o 
resultado da triagem entre os grupos identificamos um número significativo de recém-nascidos que passaram na triagem auditiva no 
grupo não-exposto e que falharam no grupo exposto. O grupo exposto apresentou risco relativo de 7,41 para falhar na triagem 
auditiva quando comparado com o grupo não-exposto e o risco de falhar na triagem atribuível exclusivamente a toxoplasmose é  de 
15%. Conclusão: A prevalência de alteração na triagem auditiva é significativamente maior nos recém-nascidos cujas mães foram 
infectadas por toxoplasmose no período gestacional, sendo ainda atribuível a toxoplasmose na gestação o risco de falhar na triagem 
auditiva neonatal de 15%.  
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL EM MATERNIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO  

AUTOR(ES): THALYTA GEORGIA VIEIRA BORGES, RAQUEL LEAL FRAGA DE ALMEIDA, TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA 

CO-AUTOR(ES): PRISCILA LIMA, MARCIA RIBEIRO, MARCIA CAVADAS, MARCIA GOLDFELD 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Introdução:A audição é fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral na criança, sendo os estímulos sonoros os mais 
importantes recebidos na primeira infância. Devido a importância da audição para o desenvolvimento infantil, a detecção da surdez 
deve ser feita ainda no período critico da aquisição da linguagem. Essa detecção pode ser feita através da Triagem Auditiva Neonatal 
Universal, por meio das Emissões Otoacústicas (EOA) que avaliam a integridade das células ciliadas internas. Através das EOA, 
consegue-se identificar crianças com perdas auditivas ainda na maternidade que posteriormente são encaminhas para os serviços 
específicos de avaliação e diagnóstico auditivo.Objetivos:Verificar o percentual de recém-nascidos que realizaram a Triagem Auditiva 
Neonatal em relação ao número de nascimentos no mês de outubro e novembro de 2010 e possíveis fatores de risco para surdez, em 
maternidade publica no município do Rio de Janeiro.Métodos:Estudo descritivo, transversal.Consulta  aos prontuários dos recém-
nascidos no período estabelecido para seleção da amostra. Os critérios de inclusão foram os recém-nascidos vivos que realizaram a 
triagem auditiva neonatal na maternidade escolhida para o estudo, de ambos os sexos, nascidos nos meses de outubro e novembro 
de 2010. Foram excluídos os recém-nascidos que não faziam parte do período de nascimento avaliado, mesmo tendo realizado o 
procedimento da EOA nos meses em análise. Foram vistos 666 prontuários de bebês nascidos nesse hospital, nasceram  319 durante 
o mês de outubro e 347 em novembro. Resultados:Dos 666 recém-nascidos, apenas 227 bebês realizaram a triagem auditiva, 
correspondendo aproximadamente a 34% dos nascidos. Destes 227 triados, registrou-se 142 bebês (62,6%) sem fator de risco para 
perda auditiva e 85 (37,4%) com fator de risco associado. Na análise geral da amostra,194 bebês (85,46%) passaram na primeira 
testagem e 33 (14,54%) foram indicados para o reteste. Destes 14,54%, foi registrado evasão de 5 bebês(15,1%). Dos que 
retornaram, 20 (71,4%) passaram no segundo exame e 8 bebês (28,6%) falharam em ambas as testagens. Entre os bebês que 
falharam em ambas as testagens, 1 bebê (12,5%) apresentou fator de risco e 7(87,5%) não tinham fator de risco 
associado.Conclusão:Diante dos resultados, pode-se concluir que a realização da triagem auditiva neonatal  deve ser realizada em 
recém-nascidos com e sem risco para perda auditiva devido a grande porcentagem de bebês com falha sem presença de risco para 
perda auditiva. O estudo revela que 87,5% dos bebês que falharam não apresentavam risco para surdez, razão que justifica a TAN 
universal. Já que assim a surdez poderia ser identificada precocemente dando a oportunidade de ter uma intervenção adequada e 
com isso, menores perdas no desenvolvimento auditivo e linguístico. 

OBSERVAÇÃO:Este estudo faz parte de um estudo maior intitulado “Fluxo de pacientes entre as maternidades da Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro e o Programa de atenção à Saúde Auditiva do HUCFF – UFRJ”, aprovado 
pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, sob protocolo de pesquisa nº78/10 
CAAE:0090.0.314.000-10, projeto de dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de 
Medicina da UFRJ. 
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL: CONHECIMENTO DE MÃES E OU RESPONSÁVEIS QUANTO AO 
TESTE.  

AUTOR(ES): ALINE APARECIDA TOMIASI , SILVANA TRILÓ DUARTE, GIOVANA ROMERO PAULA, JENANE TOPANOTTI 
CUNHA, ROSANE WEIBER DA SILVA, LETICIA VIVIANE SOUZA DE MELLO 

INSTITUIÇÃO: FAG  

Introdução: A deficiência auditiva infantil vem sendo muito discutida em saúde pública, com intuito de prevenir, identificar e 
diagnosticar precocemente as mesmas, a fim de proporcionar reabilitação auditiva em indivíduos tanto com alterações de origem 
congênita quanto nos com de origem adquirida. Programas de Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) vêm sendo desenvolvidos 
com o objetivo de diagnosticar precocemente a deficiência auditiva logo após o nascimento. A informação e conscientização da 
população e dos profissionais da área da saúde, bem como, de serviços de diagnóstico e reabilitação quanto a TANU é de extrema 
importância. No entanto, a evasão ao teste ainda tem sido bastante mencionada, não aderindo ao objetivo da TANU. Desta forma, o 
conhecimento dos pais em relação à audição e ao teste é de extrema importância para o sucesso do programa. Objetivo: Investigar o 
conhecimento referente ao teste da orelhinha, bem como, a importância da audição para o desenvolvimento global do indivíduo, de 
mães e/ou responsáveis dos recém-nascidos em um hospital de Cascavel-PR. Metodologia: Participaram do presente estudo 122 
mães e/ou responsáveis dos recém-nascidos de um hospital localizado em Cascavel - PR Estes, foram submetidos a uma entrevista 
contendo perguntas sobre o teste da orelhinha e aspectos auditivos. Resultados: Foram observados que 24 (20%) dos participantes 
não sabem sobre a importância da audição para o desenvolvimento da linguagem, 113 (92,62%) não souberam informar qualquer 
causa para a deficiência auditiva, 109 (89,33%) mencionaram não ter recebido nenhuma informação dos profissionais da saúde, 62 
(51%) não disseram que a audição pode ser avaliada após o nascimento. Embora 62 (51%) das mães e/ou responsáveis relatarem 
não saber que a audição pode ser avaliada após o nascimento, 71(65%) ressaltaram que o teste da orelhinha é importante para 
detectar problemas auditivos enquanto 51 (45%) não souberam informar. Dos 122 indivíduos questionados 43 (35,25%) afirmaram ter 
ouvido falar sobre o teste da orelhinha por meio da televisão enquanto 33 (27,05%) relataram nunca ter ouvido falar, 105 (86%) 
disseram que o teste da orelhinha deve ser realizado antes da alta hospitalar, 115 (94%) relataram que levariam seu (a) filho (a) para 
realização do teste, 83 (68%) não sabem qual profissional da saúde procurar para realizar o teste, 25 (20%) ressaltaram não levar seu 
filho no teste caso o mesmo estivesse doente, 68 (56%) sabem que o teste é obrigatório, porém, 71 (58%) mencionaram não 
conhecer esta informação. Conclusão: Concluímos que as mães e/ou responsáveis não apresentaram conhecimentos relevantes 
tanto do teste da orelhinha quanto à importância da audição para o desenvolvimento de seu (a) filho (a). Para contribuir na efetividade 
do programa de TANU e reduzir o índice de evasão ao teste, torna-se importante a atuação do profissional fonoaudiólogo junto à 
equipe multidisciplinar em âmbito hospitalar, para assim conscientizar às gestantes e/ou responsáveis sobre os aspectos auditivos e o 
teste da orelhinha. 
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA NO PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR DE UM MUNICÍPIO PAULISTA  

AUTOR(ES): ELIZABETH SIQUEIRA DE OLIVEIRA , MAYARA DANIEL DOS SANTOS ROSICA, GISELE RODRIGUES DOS 
SANTOS 

CO-AUTOR(ES): JANAÍNA BORBA GARBO 

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE ITAPETININGA - AADAI  

Introdução. O Programa Saúde na Escola (PSE) foi criado pelo Decreto Presidencial nº 6286 em 5/12/2007, como uma proposição 
da política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação com a finalidade de oferecer atenção integral (prevenção, 
promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público. Com a implantação da Triagem Auditiva 
em Escolares no PSE, é possível detectar precocemente a perda auditiva na infância, realizar o encaminhamento das crianças com 
alterações nos exames para avaliação médica e audiológica completa e, posteriormente, para o tratamento adequado, reduzindo 
assim os prejuízos educacionais e sociais causados por esta patologia nos escolares. Em 2012, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Itapetininga incluiu a triagem auditiva no seu PSE, por meio de uma parceria com a Associação de Apoio aos Deficientes Auditivos de 
Itapetininga – AADAI. Objetivo. Apresentar os resultados preliminares da triagem auditiva escolar realizada em 2012 no município de 
Itapetininga. Método. Estudo observacional transversal retrospectivo, realizado por meio de análise dos formulários da triagem 
auditiva do PSE. Participaram do programa oito escolas públicas. Os procedimentos realizados por duas fonoaudiólogas foram: 
meatoscopia, triagem audiométrica tonal nas frequências 1, 2 e 4 kHz, timpanometria e reflexos acústicos ipsilaterais em 1 e 2 kHz. 
Os dados foram tratados por meio da estatística descritiva. Resultados. Foram triadas 1739 crianças, das quais 1433 passaram 
(82,4%) e 306 falharam (17,6%). Dentre os que falharam, 26,8% foi no procedimento de timpanometria,  31,4% na triagem 
audiométrica, 34% na triagem audiométrica e timpanometria e  7,8% na meatoscopia. A conduta tomada foi encaminhamento para 
avaliação audiológica completa em 44,8% dos casos de falha, encaminhamento para consulta otorrinolaringológica (26,1%) e 
encaminhamento para avaliação audiológica completa e otorrinolaringologista (29,1%). Observou-se demora no encaminhamento 
para as avaliações diagnósticas no SUS, que chegou a ser de até seis meses. Ainda estão sendo aguardados os resultados das 
avaliações completas para estimar a prevalência das alterações encontradas. Conclusão. A triagem auditiva no PSE apresentou 
ocorrência de falhas em 17,6% das crianças avaliadas. Verificou-se a necessidade de reestruturar o protocolo de encaminhamento 
para avaliações complementares no SUS, de forma a agilizar o acompanhamento dos casos que falharam.      
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TÍTULO: VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TRIAGEM AUDITIVA EM MATERNIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO  

AUTOR(ES): CAMILA FERNANDES SIZENANDO , CAMILA FERNANDES SIZENANDO  

CO-AUTOR(ES): BIANCA DA SILVA COSTA, EDILAINE ANDRADE DA SILVA, LAÍS TEIXEIRA PEREIRA, PRISCILA LIMA, MARCIA 
CAVADAS, MARCIA RIBEIRO, MARCIA GOLDFELD 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  

Introdução: A audição é fundamental para o desenvolvimento da fala e da linguagem na infância, a deficiência nessa via sensorial 
implica em um grave comprometimento de todo desenvolvimento linguístico-cognitivo, emocional e social da criança.  A deficiência 
auditiva permanente atinge de 1 a 3 em 1000 recém-nascidos (RN) acompanhados em alojamento conjunto e de 2 a 4 RN em 1000 
nascimentos acompanhados em UTI´S neonatais. A Lei Municipal no3028/2000 assegura a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) para RN, 
imediatamente após o nascimento, nas maternidades da SMSDC-RJ. A partir da suspeita de perda da audição, segundo prevê a 
Política Nacional de Atenção a Saúde Auditiva, os RN devem ser encaminhados para o serviço de alta complexidade no HUCFF-
UFRJ (Portaria nº 2073/GM e nº 587, 2004). Objetivos: Verificar a eficácia na realização a Triagem Auditiva Neonatal na 
maternidade, a relação entre número de nascimentos e o numero de falhas na TAN e possíveis fatores de risco para surdez no mês 
de outubro de 2010.Métodos: Estudo descritivo, transversal com base na análise dos prontuários de todos os RN no período 
proposto para amostra. Foram selecionados RN vivos que realizaram a triagem auditiva neonatal na maternidade escolhida para o 
estudo, de ambos os sexos, nascidos no mês de outubro de 2010. Foram excluídos todos os RN fora do período avaliado, mesmo 
que tenha realizado a TAN no mês do estudo. Foram consultados 209 prontuários. Resultados: Dos 209 recém-nascidos, 202 RN 
realizaram a triagem auditiva, correspondendo aproximadamente a 96,7% dos nascidos. . Sendo confirmada a falha em apenas 1 
recém-nascido. Destes 202 triados, registrou-se 184 bebês (88%) sem fator de risco para perda auditiva e 25 (11,9%) com fator de 
risco associado. Dentre esses fatores os mais prevalentes foram: permanência em UTI por mais de 48hrs, uso de medicação 
ototóxica e índice de apgar 0-4 no 1º min e 0-6 no 5º min Conclusão:Pode-se concluir que a maternidade apresentou eficácia na 
triagem auditiva por realizar TAN em mais de 95% dos RN, por terem realizado TAN antes da alta hospitalar, e terem apresentando 
também baixo índice de encaminhamento para o diagnóstico, isto de acordo com os critérios de controle de qualidade da TANU 
no JCIH (Joint Committee on Infant Hearing 2007) descritos no COMUSA (Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva). 
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TÍTULO: PERFIL DAS HABILIDADES AUDITIVAS DAS CRIANÇAS USUÁRIAS DE IMPLANTE COCLEAR EM UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM NATAL-RN  

AUTOR(ES): MARIA RAQUEL BASILIO SPERI , KYZE SHANNON MORAIS DE MACEDO, RENATA BRUNET FIGUEIREDO, 
FABIANA CRISTINA MENDONÇA DE ARAUJO 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

Introdução: é a partir do desenvolvimento das habilidades auditivas de detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão, 
que os indivíduos são capazes de utilizar a forma de linguagem mais comum socialmente, a linguagem oral. Objetivo: traçar o perfil 
das habilidades auditivas das crianças usuárias de implante coclear (IC) do SUVAG de Natal. Método: por meio dos testes Os Seis 
Sons de Ling, o GASP (Glendonald Auditory Screening Procedure) e a Lista de Palavras criada por DELGADO e BEVILACQUA 
(1999) foram avaliadas 11 crianças do SUVAG de Natal, portadoras de deficiência auditiva (DA) usuárias de implante coclear, entre 
05 a 12 anos. Resultado: as crianças com menor tempo de privação auditiva, maior tempo de uso do implante coclear, que realizam 
terapia fonoaudiológica e as famílias estão engajadas no processo de reabilitação auditiva apresentaram melhor desenvolvimento das 
habilidades auditivas. Conclusão: Ao traçar o perfil das habilidades auditivas das crianças usuárias de implante coclear do SUVAG 
de Natal, verificou-se que uma criança apresenta apenas a habilidade auditiva de detecção, duas crianças mostram ter a habilidade 
auditiva de discriminação, duas criança encontra-se na habilidade de reconhecimento auditivo em conjunto fechado, três crianças 
apresentam  a habilidade auditiva de reconhecimento no conjunto intermediário e somente três crianças apresentam a habilidade de 
compreensão auditiva. 

Palavras-chave: Crianças deficientes auditivas. Habilidades Auditivas. Implante Coclear. 
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TÍTULO: PERFIL E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA PARA CRIANÇAS USUÁRIAS DE 
IMPLANTE COCLEAR NO ESTADO DE SÃO PAULO  

AUTOR(ES): JULIA SPERANZA ZABEU , MARINA MORETTIN, LUZIA MARIA POZZOBOM VENTURA, MARIA CECILIA 
BEVILACQUA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU  

Introdução: Os implantes cocleares (IC) permitem a percepção dos sons da fala de modo que a criança implantada pode extrair e 
abstrair auditivamente as pistas linguísticas dos modelos de linguagem que estão ao seu redor. Desta forma, o objetivo da terapia 
fonoaudiológica é auxiliar a criança a aprender a falar, integrando à audição a sua personalidade. No Brasil, os usuários de IC tem a 
possibilidade de realizar terapia em clínicas particulares, convênio e na rede pública de saúde. Mesmo existindo tais possibilidades, 
ainda temos o grande desafio de consolidar as políticas voltadas para o atendimento da população deficiente auditiva em relação à 
reabilitação e organizar a gestão da rede de saúde auditiva em todo o país. Objetivo: Investigar a realização do processo terapêutico 
em crianças matriculadas no Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais- 
Universidade de São Paulo (HRAC- USP) após a realização da cirurgia do IC no Estado de São Paulo. Metodologia: O estudo foi 
desenvolvido no CPA (HRAC – USP). Inicialmente foi realizado um levantamento de todos os pacientes matriculados neste serviço e, 
a partir desse levantamento, foram selecionados para participar do estudo pacientes até 18 anos, que residem no estado de São 
Paulo e que consentiram em participar do estudo. Após a seleção da amostra foi realizado o contato telefônico com estes pacientes, e 
realizado 6 questionamentos: 1. Frequenta terapia fonoaudiológica; 2. Motivo de não realizar; 3. Realiza terapia na cidade de origem; 
4. Quantas vezes por semana; 5. Duração da sessão e 6. Tipo de serviço (público, particular ou convênio). Após a entrada dos dados 
da pesquisa no Excel, os dados foram convertidos para o STATA, versão 10.0, realizando uma análise descritiva dos resultados. 
Resultados: Até 16 de maio de 2012 haviam 995 pacientes inscritos no serviço sendo que destes 249 pacientes tinham até 18 anos e 
residiam no estado de SP. Foi possível o contato telefônico com 135 pacientes (54%) via telefone. Destes, 118 (87%) realizavam 
terapia fonoaudiológica, e 17 (13%) não estavam realizando no momento. Dentre os motivos de não realização destacam-se: 11 
(64%) pacientes receberam alta fonoaudiológica, 2 (12%) relataram problemas financeiros, 1 (6%) não estava satisfeito com a terapia 
frequentada, 2 (12%) aguardam vaga no serviço e 1 (6%) realiza apenas sala de recursos na escola. Quando questionados a respeito 
se realizam terapia fonoaudiológica na cidade de origem, 131 (97%) relataram realizar na mesma cidade. Quanto ao número de 
sessões, 32 pacientes (23%) realizam apenas 1 vez por semana, com a duração das sessões em sua maioria de 45 minutos. A 
respeito do local de realização, 89 (65%) realizam em serviços públicos, seguido por serviços particulares e/ou convênios. Vale 
ressaltar a necessidade de obter os dados dos pacientes que não foi contato telefônico. Conclusão: Foi possível verificar que a 
maioria das crianças usuárias de IC, residente do estado de São Paulo, e que foi possível contato telefônico, realizam terapia 
fonoaudiológica, em serviços públicos de saúde, 2 ou mais vezes por semana, na mesma cidade de origem. 
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TÍTULO: RECURSOS DO AMBIENTE FAMILIAR DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SUA ASSOCIAÇÃO COM O 
DESENVOLVIMENTO LEXICAL  

AUTOR(ES): LETÍCIA MACEDO PENNA  

CO-AUTOR(ES): PATRÍCIA SANTOS OLIVEIRA, NAIANY NASCIMENTO SILVA, RAFAELA LOBO MACHADO, STELA MARIS 
AGUIAR LEMOS, CLÁUDIA REGINA LINDGREN ALVES  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

Introdução: A participação da família no processo de estimulação e reabilitação da criança com deficiência auditiva é de extrema 
importância, uma vez que apenas o uso do dispositivo eletrônico não é suficiente para o desenvolvimento das habilidades auditivas e 
de linguagem. Objetivo: Descrever o perfil dos recursos do ambiente familiar de crianças com deficiência auditiva, usuárias de 
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e sua associação com o desenvolvimento lexical. Metodologia: Participaram do 
estudo 110 crianças com perda auditiva de grau leve a profundo, na idade de seis anos a 10 anos e 11 meses, usuárias de AASI. 
Todas as crianças foram submetidas ao Teste de Linguagem Infantil ABFW – prova de vocabulário  e os  responsáveis responderam 
por meio de entrevista estruturada, ao questionário RAF - Inventário de Recursos do Ambiente Familiar, composto por 10 questões 
que avaliam os recursos do ambiente familiar em três domínios: 1) recursos que  promovem os processos proximais (atividades 
desenvolvidas fora da escola, passeios, atividades programadas, atividades com os pais, brinquedos, jornais,revistas e livros em 
casa); 2) as atividades previsíveis que sinalizam algum grau de estabilidade na vida familiar  (horários e rotinas e convivência 
familiar). 3) práticas parentais que promovem a ligação família-escola (acompanhamento nos afazeres escolares). Para análise dos 
dados, as crianças foram divididas em dois grupos: resultado normal e alterado do DVU. Considerou como critério de normalidade 
valores acima de 71,5%, conforme sugerido pela literatura. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob 
parecer ETIC 0316.0.203.000-10. Resultados: Não houve diferença com significância estatística a associação entre resultado total do 
RAF e o desenvolvimento lexical. Em relação a pontuação total do RAF observou-se uma mediana de 58,2 pontos para o grupo de 
crianças com DVU normal e 55,4 pontos para o grupo de crianças com DVU alterado. Também foi observada uma maior pontuação 
para o grupo de crianças com DVU normal em relação ao grupo de crianças com DVU alterado para o domínio Processos Proximais, 
mas este dado não foi estatisticamente significante.  Para outros dois domínios não foi observada diferença entre os grupos. 
Conclusão: Um dos fatores que podem influenciar o processo de desenvolvimento lexical é a família. Dessa forma, compreender os 
aspectos do recurso familiar e avaliá-los é de fundamental importância no trabalho do fonoaudiólogo para direcionamento das ações 
de orientação a ser realizada com as famílias de crianças com deficiência auditiva.  
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES AUDITIVAS: SEGUNDO IMPLANTE TARDIO, ESTUDO DE CASO  

AUTOR(ES): NAILMA DE SOUZA ARRAES , NAILMA DE SOUZA ARRAES,  

INSTITUIÇÃO: PICI PROGRAMA DE IMPLANTE COCLEAR DE ITABUNA  

Introdução: A audição bilateral tem papel importante na localização sonora e na discriminação de sentenças principalmente quando 
existe mais de um interlocutor ou quando estamos num ambiente com ruído, ou seja, na escuta difícil. 
Estudos demonstram que pacientes surdos pós linguais  que realizaram o implante bilateral apresentam melhores desempenhos 
auditivos nestas mesmas situações. Baseado na teoria da maturação das vias auditivas que apresenta o seu maior desenvolvimento 
até 2 anos de idade, acredita-se que este grupo terá grande benefício com a realização precoce do implante bilateral. Alguns 
argumentos contra a realização do segundo implante coclear seria o custo maior de manutenção de dois aparelhos e a possibilidade 
de preservar um dos ouvidos para novas tecnologias que possam se desenvolver. 
Porém, após alguns anos do primeiro implante coclear, o resultado do implante na orelha contralateral piora drasticamente, impedindo 
que o paciente se beneficie de novos modelos de implante se o intervalo entre o primeiro e o segundo implante for muito longo (maior 
que cinco anos). . Existem várias razões pelas quais dois implantes podem ser melhores do que apenas um. O dispositivo oferece um 
som degradado ao ouvido. A hipótese é que, com dois implantes, as crianças ganham “dois pontos de vista” sobre um som. “O 
sucesso da cirurgia nos dois ouvidos pode variar, já que os impulsos elétricos que atingem o cérebro a partir cada orelha não são 
idênticos, assim, receber um sinal para ambas as orelhas dá outra oportunidade de experimentar e compreender o mundo auditivo. 
Método:Foi aplicada  avaliação de percepção de fala na orelha do segundo implante após três meses de estimulação das habilidades 
auditivas. Composta por: Detecção dos sons do Ling (a, u, i, s, x, m). Discriminação de palavras diferentes acusticamente e depois 
com poucas diferenças. Discriminação das vogais, extensão dos vocábulos, traço de sonoridade, ponto de articulação, tonicidade, 
extensão frasal, modo frasal e entonação frasal. O reconhecimento foi avaliado nas duas etapas: Introdutório, onde o  estímulo é 
apresentado em conjunto fechado, respostas são delimitadas e apresentadas. A avançada, em conjunto aberto, as opções de 
respostas possíveis não  definidas. A compreensão onde terá que entender os estímulos sonoros, sem repeti-los. Fala com ruído 
competitivo e localização de fala foi realizada com os dois implantes por serem atividades binaurais.  
Resultados:  
Detecção dos de Ling 
Discriminação de palavras acusticamente diferentes  
Discriminação de palavras parecidas  
Discriminação de vogais 
Discriminação de extensão de vocábulos  
Discriminação do traço de sonoridade  
Discriminação do ponto de articulação  
Discriminação da tonicidade   
Discriminação da extensão frasal    
Discriminação da entonação frasal   
Reconhecimento introdutório  
Reconhecimento avançado  
Fala no ruído  
Localização de fala 
Conclusão: Concluo que a implantação tardia deve ser avaliada criteriosamente e de forma individualizada, pois sabemos que as 
capacidades individuais podem fazer a diferença. Neste caso o resultado se mostra excelente servindo de alerta para que não 
fechemos as portas para esta oportunidade de melhora na capacidade de ouvir no sujeito surdo. 
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TÍTULO: RESULTADOS DO IMPLANTE COCLEAR EM CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA DECORRENTE DE 
CITOMEGALOVÍRUS  

AUTOR(ES): ANDRESSA FORLEVISE SBOMPATO  

CO-AUTOR(ES): LÍVIA GONÇALVES ANTUNES, LUZIA MARIA POZZOBOM VENTURA, DANIELA PROVENZA FRANCO 
GABRIELE, KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA, ADRIANE LIMA MORTARI MORET,  

INSTITUIÇÃO: HRAC - CENTRO EDUCACIONAL DO DEFICIENTE AUDITIVO (CEDAU)  

Introdução: O citomegalovírus (CMV) é um herpesvírus humano (HHV). O CMV pode infectar o feto tanto durante a infecção primária 
materna, quanto durante a reativação da infecção materna presente antes da concepção. As manifestações clínicas são quase 
exclusivas de recém-nascidos de mães com infecção primária durante principalmente a primeira metade da gestação. 
Aproximadamente 10% das crianças infectadas por via congênita são sintomáticas ao nascimento, apresentando a doença congênita 
por CMV que inclui, entre outras manifestações, a deficiência auditiva. Nestes casos o implante coclear é uma opção de tratamento. A 
literatura sugere que o prognóstico linguístico após implante coclear pode ser pior nos casos sintomáticos de crianças infectadas 
congenitamente por CMV do que em crianças com deficiência auditiva decorrente de outras etiologias devido ao acometimento do 
sistema nervoso central decorrente do CMV. No entanto, os resultados variam muito nos casos sintomáticos de crianças infectadas 
congenitamente por CMV. Objetivo: descrever os resultados do implante coclear em duas crianças com deficiência auditiva 
sensorioneural bilateral de grau profundo decorrente de Citomegalovírus submetidas ao implante coclear. Método: estudo 
retrospectivo dos resultados do implante coclear quanto à percepção auditiva da fala e à aquisição da linguagem oral de duas 
crianças (Caso 1 e Caso 2) matriculadas no Centro Educacional do Deficiente Auditivo - HRAC/USP, com idade auditiva de 23 e de 
26 meses de idade, respectivamente, com intervenção na abordagem aurioral. Foram analisados os prontuários das duas crianças 
estudadas para o levantamento dos resultados registrados no acompanhamento das crianças no serviço. Ambas as crianças foram 
submetidas ao exame sorológico no primeiro ano de vida para comprovação do citomegalovírus. Resultados: após três anos de uso 
do implante coclear, ambas as crianças alcançaram 100% de habilidade auditiva mensurada pela escala IT-MAIS; 60% e 97,5% 
(Caso 1 e 2, respectivamente) de comportamento linguístico oral mensurado pela escala MUSS; 100% de detecção dos Seis Sons de 
Ling e reconhecimento de palavras pelas vogais para ambas as crianças; uso de vocabulário de palavras isoladas para o Caso 1 e 
uso de frases simples para o Caso 2 na expressão oral; e 0% de compreensão auditiva de frases simples para o Caso 1 e 30% para o 
Caso 2. Conclusão: Conforme apresentado na literatura, os resultados do implante coclear em crianças cuja etiologia da deficiência 
auditiva foi citomegalovírus podem ser variados. Nitidamente o Caso 1 apresentou pior desempenho em percepção auditiva da fala e 
em linguagem oral do que o Caso 2, embora a idade auditiva e o tempo de uso do dispositivo das duas crianças estudadas sejam 
similares. Isto pode ter ocorrido devido ao fato de que os resultados do implante coclear dependem dos aspectos multifatoriais, entre 
eles o potencial cognitivo das crianças, a terapia fonoaudiológica especializada desde o início da intervenção, entre outros. Embora 
os resultados possam ser variados, o implante coclear na deficiência auditiva decorrente de citomegalovírus pode melhorar a 
qualidade de vida destas crianças pelo fato de possibilitar, em maior ou menor grau, o acesso à percepção auditiva da fala e a 
aquisição da linguagem oral.    
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TÍTULO: SÍNDROME DO AQUEDUTO VESTIBULAR ALARGADO: RELATO DE UM CASO DE PERDA AUDITIVA DE INÍCIO 
TARDIO  

AUTOR(ES): BYANKA CAGNACCI BUZO , ALINE OLIVEIRA BARUZZI, ANA PAULA DE OLIVEIRA G KAO, TALITA MAZZARIELLO 
ROVERI, ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA BORGES, EMELIE VILLELA DA COSTA, DANIELA SCALON OLIVEIRA  

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN - HIAE - PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE DE PARAISÓPOLIS  

A Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado (SAVA) é conhecido como a forma mais comum de anomalia da orelha interna e que 
pode ser diagnosticada radiologicamente por tomografia computadorizada de ossos temporais ou ressonância nuclear magnética da 
orelha interna. A perda auditiva neurossensorial não-sindrômica, algumas vezes mista, associada com SAVA, tem tido particular 
interesse por estar associada com futuras características clínicas, incluindo flutuação na audição, muitas vezes perda auditiva 
neurossensorial progressiva, que geralmente inicia-se na infância, podendo também apresentar sintomas vestibulares. Em crianças, o 
diagnóstico diferencial para alterações neurossensorial deve ser feito com as doenças infecciosas congênitas ou adquiridas. Além 
disso, outras causas devem ser pesquisadas como a metabólica, ototoxicidade, doenças autoimunes, traumáticas, vascular e 
hereditárias. Objetivo: Este relato de caso tem como objetivo descrever os resultados audiológicos de uma criança do sexo feminino 
acometida por SAVA. Descrição do Caso: M.C S. M, 7 anos, sexo feminino. A suspeita inicial foi da mãe que notou que a criança, no 
momento com 5 anos, passou a não responder quando era chamada e dizia não escutar a televisão no mesmo volume que os demais 
irmãos o faziam. Além disso, a fala começou a ficar levemente distorcida o que incomodou não só a mãe como a escola.  Inicialmente 
foi realizada a audiometria tonal que evidenciou perda auditiva neurossensorial bilateral sendo moderada à direita e severa à 
esquerda. Foi realizada ressonância magnética e observado alargamento assimétrico dos aquedutos vestibulares, sendo focal e 
discreto à direita e maior à esquerda. Dessa forma, o diagnóstico de perda auditiva e Síndrome do Aqueduto Vestibular Alargado foi 
concluído aos seis anos de vida. Acredita-se que a perda auditiva tenha sido de instalação insidiosa e progressiva, já que a criança 
possui linguagem oral. Resultados: Imediatamente após os exames diagnósticos, a criança foi encaminhada ao serviço de 
protetização, no qual foram adaptados dois aparelhos auditivos afim de diminuir os efeitos da perda diagnosticada. Simultaneamente 
a criança foi inserida em terapia fonoaudiológica. Embora a paciente se encontre assistida no que se refere aos atendimentos 
fonoaudiológicos e o ganho funcional se mostre satisfatório e dentro do ganho alvo, a criança ainda apresenta certa resistência em 
relação ao uso das próteses. Nota-se que com o crescimento, a mesma já percebeu a importância e necessidade do uso e por meio 
de orientações, aconselhamento e terapia fonoaudiologia, esse tem se apresentado mais constante. A flutuação da audição, assim 
como descrito na literatura tem sido acompanhada a fim de viabilizar o máximo uso e benefício das próteses auditivas. Entretanto, até 
o momento, o exame audiológico não apresentou qualquer variação. Conclusão: As alterações auditivas encontradas evidenciam 
perda auditiva neurossensorial moderada à direita e severa à esquerda ocasionada pela SAVA. O acompanhamento audiológico e 
fonoaudiológico é realizado com o intuito de monitorar a audição da criança a fim de fornecer meios para que seu potencial de 
comunicação não seja prejudicado, pelo menos pela via auditiva, maximizando a qualidade de vida e o aprendizado. 
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TÍTULO: TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DO ZUMBIDO  

AUTOR(ES): LISIANE HOLDEFER  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

 

INTRODUÇÃO: O zumbido pode trazer consequências bastante perturbadoras, dificultando as funções mentais normais de trabalho, 
lazer, descanso, situações sociais e domésticas. Dessa forma, podem existir consequências ao nível psíquico, de maneira que essas 
pessoas mostrem-se irritadiças, ansiosas, angustiadas, deprimidas e insones. OBJETIVO: Este estudo visa verificar na literatura 
científica a aplicação e eficácia da terapia cognitivo comportamental (TCC) no tratamento do zumbido.  
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO: Apesar de no Brasil encontrarmos apenas um relato da utilização da TCC no tratamento do 
zumbido esta tecnica é bastante utilizada e pesquisada internacionalmente. Estudos mostram que 50% dos pacientes com zumbido 
apresentam desordem afetiva média a moderada. Os pacientes que somatizam seus problemas no zumbido são difícieis de ajudar. 
Outros se tornam seriamente deprimidos. A TCC foi originalmente desenvolvida e avaliada  no tratamento de desordens de depressão 
e ansiedade. Ela postula que os pensamentos maladaptaivos e crenças disfuncionais, afetam o equilíbrio emocional do paciente e se 
sua cognição for modificada, seu problema emocional será automaticamente reduzido. Baseado nisso e resultados de estudos, 
características cognitivas são, fatores importantes para adaptação psicológica dos pacientes com zumbido. Características cognitivas 
como pensamentos catastróficos relacionado ao zumbido possuem um papel importante no sofrimento, severidade e incômodo 
causado pelo zumbido.  
CONCLUSÕES: Intervenções cognitivas podem ser de grande ajuda para sintomas físicos e importantes para adaptação psicológica 
dos pacientes com zumbido. O tratamento do zumbido utilizando técnicas da psicologia cognitivo comportamental mostra-se 
promissora e eficaz no tratamento do zumbido. 

 

 



 
ÁREA TEMÁTICA: F) (RE) HABILITAÇÃO AUDITIVA  

P-268  
 

 

TÍTULO: USUÁRIA DE IMPLANTE COCLEAR, REIMPLANTADA, PORTADORA DE CITOMEGALOVÍRUS: IMPLICAÇÕES NA 
REABILITAÇÃO AUDITIVA – ESTUDO DE CASO  

AUTOR(ES): ELAINE APARECIDA PEREIRA NUNES DOS SANTOS , MILCA DA COSTA GONÇALVES TELES, IVNA LIZIANE 
SANTOS DE OLIVEIRA, PRISCILA BARRETO OLIVEIRA 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  

Introdução – O Citomegalovírus (CMV) ocorre de forma direta ou indireta pelo contato interpessoal, transmissão transplacentária, 
transplante de órgãos e transfusão sanguínea. A grande maioria (90%) dos RN infectados permanecem assintomáticos no período 
neonatal, persistido um risco de 10 a 15% de manifestações tardias da doença.  Até 15% dos bebês infectados congenitamente com 
CMV desenvolverão Perda Auditiva Neurossensorial (PANS) de algum tipo e 3-5% desenvolverão (PANS) moderada a profunda de 
apresentação tardia e por vezes progressiva. Para a criança com perda auditiva uma série de limitações são impostas, sendo a mais 
óbvia não poder ouvir o mundo dos sons.  Objetivo – Apresentar um estudo de caso de uma usuária de implante coclear bilateral e 
explanar sobre as evoluções terapêuticas da reabilitação auditiva. Resultados –  M.E.J.G. 4 anos, gênero feminino, nascida a termo, 
pré natal e parto sem intercorrências. Emissões Otoacústicas presente aos 2 meses. M.E.J.G. aos 10 meses não apresentava 
respostas a sons verbais e não verbais, porém balbuciou normalmente. Diante da suspeita da perda auditiva, aos 1a e 4m, foi 
submetida a exames para diagnostico audiológico (BERA, EOA e audiometria de campo) com resultados ausentes. Com 1a e 9m foi 
diagnosticada com perda auditiva neurossensorial profunda bilateral com etiologia de CMV congênita. Foi adaptada com AASI hibrido, 
saída máxima, retroauricular bilateral.  Como provavelmente não estava ouvindo fala em níveis suficientes para se comunicar e 
apresentava dificuldades no desenvolvimento linguístico e de suas funções auditivas foi encaminhada, aos 2a, para avaliação de 
implante coclear (IC) bilateral. Uma vez aprovado os protocolos foi submetida a cirurgia de (IC). Logo após a ativação deu início a 
reabilitação auditiva. Após 5m começa a apresentar perda gradativa dos eletrodos na orelha esquerda. Foi realizado o exame Crystal 
junto com a radiografia, para detectar a preservação dos eletrodos e possível causa da perda dos mesmos. Aos 2a e 8m foi 
submetida a cirurgia de reimplante com a inserção total dos eletrodos. Seguiu em reabilitação auditiva com o objetivo de estimular as 
habilidades auditivas. Conclusão – O uso do implante coclear permitiu melhora significativa na percepção de fala e habilidades de 
comunicação da paciente. Atualmente, reconhece auditivamente uma vasta gama de conteúdos como nomes de familiares, seu 
próprio nome, animais, sons do cotidiano e alimentos, bem como oraliza algumas onomatopeias, /papa/, /mama/, /titi/, /não/ e /ai/. O 
fornecimento de audibilidade dos sons de fala, enfocando situações comunicativas, envolvendo contextos lúdicos, são elementos que 
contribuem para o sucesso da reabilitação auditiva 
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TÍTULO: POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFÁLICO DESENCADEADOS POR TONE BURST EM BEBÊS 
SEM INDICADORES DE RISCO PARA DEFICIÊNCIA AUDITIVA – ACHADOS PRELIMINARES.  

AUTOR(ES): ANNA CAROLINA RUSSI , CARINA MACCARI, SIMONE MARIOTTO ROGGIA  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

Introdução: O ideal é que a deficiência auditiva seja diagnosticada até os três meses de vida e que a intervenção fonoaudiológica 
inicie até os seis meses. A pesquisa do limiar eletrofisiológico através do PEATE com frequência específica possibilita uma estimativa 
da audição do paciente, propiciando melhores informações para que uma correta protetização auditiva seja feita, se necessário. 
Objetivo: Estudar os PEATE desencadeados por tone burst na frequência de 4kHz em bebês sem indicadores de risco para 
deficiência auditiva e que apresentem Emissões Otoacústicas Evocadas (EOE) presentes. Metodologia: A pesquisa está sendo 
realizada no Laboratório de Estudos da Voz e da Audição (LEVA) do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina 
(HU/UFSC). Até o presente momento, participaram deste estudo oito recém-nascidos com idade média de um dia de vida, que já 
haviam passado pela Triagem Auditiva Neonatal (TAN) feita com a pesquisa das EOE. Os pais ou responsáveis receberam o convite 
para que seus bebês realizassem a pesquisa do limiar eletrofisiológico através do PEATE. Foi utilizado o equipamento SMART EP da 
Inteligent Hearing System. A pesquisa por condução aérea foi feita mediante estimulação monoaural e independente, quatro eletrodos 
de superfície foram posicionados na mastoide direita, esquerda e na fronte. Os estímulos foram apresentados através de fones de 
inserção. Os parâmetros utilizados para a pesquisa foram: 2 canais EEG, envelope Blackman, 5 ciclos de duração do estímulo, 
polaridade alternada, 39,1 estímulos por segundo, janela de registro de 25ms, 2000 estímulos, 2 replicações e filtros de 30 e 3000Hz. 
Os limiares eletrofisiológicos encontrados foram comparados com o padrão de normalidade encontrado na literatura atual, ou seja, 
15dB com desvio padrão de 10dB. Destaca-se que o protocolo de registro utilizado foi o mesmo sugerido pelo estudo utilizado como 
referência de normalidade. Resultados: apenas dois neonatos apresentaram ambas as orelhas dentro dos padrões de normalidade 
sugerida na literatura utilizada. Dois bebês apresentaram limiares eletrofisiológico em 25dB na orelha direita (OD), porém com limiar 
em 40dB na orelha esquerda (OE). Já nos outros quatro neonatos pesquisados, houve presença da onda V em 30 ou 35 dB. 
Observou-se que o valor encontrado na OE mantinha-se sempre igual ou pior que o encontrado na OD, com diferença interaural de 
até 20dB. Após análise dos achados preliminares, percebeu-se que, apesar da amostra conter apenas bebês sem indicador de risco 
para deficiêmcia auditiva e que passaram na TAN, 75% dos bebês apresentaram limiares eletrofisiológicos fora do padrão de 
normalidade uni ou bilateralmente, considerando-se o padrão de normalidade citado na literatura. Conclusão: Os resultados 
preliminares encontrados sugerem a necessidade da realização de estudos normativos específicos para cada serviço, pois apesar de 
termos aplicado o mesmo protocolo de registro sugerido no estudo utilizado, os resultados obtidos na maioria dos bebês avaliados 
ficaram fora da normalidade sugerida. Além disso, sugere-se que os bebês avaliados que tiveram resultados alterados sejam 
monitorados auditivamente.  
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TÍTULO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO: UM ESTUDO DAS VARIAÇÕES DO ESTÍMULO  

AUTOR(ES): ANA CLAUDIA BIANCO GUÇÃO , FRANCINY LUQUES LEME  

CO-AUTOR(ES): ANA CLÁUDIA BIANCO GUÇÃO, ANA CARLA LEITE ROMERO, SIMONE FIUZA REGAÇONE, ANA CLAUDIA 
FIGUEIREDO FRIZZO  

INSTITUIÇÃO: UNESP  

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico é uma resposta complexa de estimulação externa que representa a atividade 
neural eletrofisiológica do sistema auditivo no nível do tronco cerebral, mapeando as sinapses das vias auditivas desde o nervo 
coclear, núcleos cocleares, complexo olivar superior-ponte até o colículo inferior-mesencéfalo. Os PEATE são considerados 
potenciais exógenos, ou seja, as características do estímulo que estão sendo utilizados influenciam diretamente na resposta obtida. 
Dentre estas características pode-se citar o tipo de estímulo, intensidade, taxa de apresentação e a polaridade. A polaridade dos 
estímulos pode ser de três tipos: rarefação (polaridade negativa), condensação (polaridade positiva) e alternada (polaridade 
negativa/positiva). O presente estudo tem o objetivo de caracterizar e comparar as diferentes variações de polaridades de estímulo 
nas diferentes taxas de apresentação em indivíduos adulto com audição normal. Este estudo é de corte transversal. Participaram 20 
indivíduos estudantes e estagiários de  um Centro de Diagnóstico e Reabilitação que não apresentavam nenhuma alteração auditiva, 
sendo do gênero feminino e na faixa etária de 15 a 30 anos de idade, onde foram submetidos à pesquisa dos PEATE, no qual foram 
apresentados os estímulos nas diferentes variações de polaridades de estímulo de rarefação e condensação, e em diferentes taxas 
de apresentação de 21,7, 27,7 e 47,7/seg. Como resultados, observou-se menores valores de latências da onda I nas três taxas de 
apresentação do estímulo e na onda V na taxa de 21,7/seg. quando utilizada a polaridade rarefeita, sendo que também na orelha 
direita e na mesma polaridade, o intervalo interpico I-III também estava com valores menores em todas as taxas de apresentação, 
assim como no intervalo I-V na taxa de 21,7/seg. Na comparação geral dos grupos nas diferentes polaridades de estímulo, houve uma 
diferença estatisticamente significante apenas na polaridade rarefeita. Conclui-se que a compreensão do comportamento da resposta 
eletrofisiológica frente às variações do estímulo é importante e pode servir de referência de normalidade para o uso destas medidas 
na prática clínica. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DOS INDICADORES DE RISCO PARA PERDA AUDITIVA NOS RESULTADOS ‘FALHA’ DA TRIAGEM 
AUDITIVA NEONATAL DE UM SERVIÇO PÚBLICO NA BAHIA  

AUTOR(ES): CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA  

CO-AUTOR(ES): DAIANE BARRETO SANTIAGO, JÚLIA DE SOUZA PINTO VALENTE, ANA LÚCIA VIEIRA DE FREITAS BORJA, 
ALICE PENNA DE AZEVEDO BERNARDI  

INSTITUIÇÃO: CEFAC  

Introdução: A audição desempenha um papel importante no desenvolvimento do ser humano. Por isso, a detecção da perda auditiva 

e a reabilitação precoces são essenciais para o desenvolvimento da fala, da linguagem, sua alfabetização (leitura e escrita), outras 

funções cognitivas durante a idade escolar, seu desenvolvimento emocional e social. Objetivo: o objetivo deste estudo foi estabelecer 

o indicador de risco para perda auditiva com maior prevalência no resultado ‘falha’ da Triagem Auditiva Neonatal do serviço de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. Métodos: a casuística desta pesquisa foi composta por 702 prontuários de 

lactentes atendidos no Ambulatório de Triagem Auditiva Neonatal, no Serviço de Fonoaudiologia do Ambulatório Magalhães Neto 

(AMN) do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (C-HUPES) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O 

estudo foi de natureza retrospectiva. Foi realizada uma análise dos prontuários de todos os lactentes avaliados no ambulatório 

supracitado no período de 2007 a 2011. Resultados: na primeira etapa, apresentaram falha na orelha direita 69 (10,33%) neonatos e 

na orelha esquerda 66 (9,91%) foram encaminhados para o reteste. No reteste, apresentaram falha na orelha direita em 17 (31,48%) 

neonatos e na orelha esquerda 13 (25,49%). Conclusão: os neonatos com boletim de apgar de 0 a 4 no 1º minuto apresentaram 

maiores índices de falha na triagem. Os indicadores de risco associados à falha na triagem foram malformações craniofaciais, apgar 

de 0 a 4 no 1º minuto e de 0 a 6 no 5º minuto, síndromes e ventilação mecânica, semelhantes aos descritos na literatura. 

 

Palavras-chave: indicador de risco; perda auditiva; triagem neonatal. 
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TÍTULO: TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL COM RECÉM NASCIDOS DE RISCO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO 
ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO E EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES E POR PRODUTO DE DISTORÇÃO.  

AUTOR(ES): IZABELLA DOS SANTOS , MARIA FRANCISCA COLELLA DOS SANTOS  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  

Introdução  A Triagem Auditiva Neonatal é fundamental para a detecção precoce dos casos de perda auditiva em recém nascidos. 
Recomenda-se que a Triagem Auditiva Neonatal para recém nascidos internados em Unidades de Tratamento Intensivo ou Semi 
Intensivo seja realizada com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático, avaliando-se o sistema auditivo em 
diferentes intensidades. Contudo, perdas mínimas não são detectadas com este procedimento. Portanto, pode-se utilizar o método 
combinado de Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico Automático com Emissões Otoacústicas para triar os recém nascidos 
que ficam em unidades de tratamento intensivo ou semi intensivo. Tal pesquisa visa analisar os resultados obtidos na triagem auditiva 
de recém-nascidos que permaneceram na unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva de um hospital escola fazendo o uso 
combinado do potencial evocado de tronco encefálico automático com as emissões otoacústicas transiente e por produto de 
distorção. Metodologia: Foram triados 52 recém-nascidos, sendo 48% do sexo feminino e 52% do sexo masculino, os quais foram 
triados em um hospital universitário antes da alta hospitalar, utilizando o método de potencial evocado auditivo e tronco encefálico 
automático e, posteriormente, o uso de emissões otoacústicas transientes e por produto de distorção. O recém-nascido deveria estar 
dormindo em sono natural. Resultados: Dentre os recém-nascidos triados, 86,56% dos recém-nascidos passaram em ambos os 
exames, para ambas as orelhas; 1,92% falhou em todos os exames em ambas as orelhas; 1,92% falhou em todos os exames apenas 
na orelha direita; 7,68% passou no PEATEA e falhou nas Emissões Otoacústicas na orelha direita; e 1,92% passou no PEATEA e 
falhou nas Emissões Otoacústicas bilateralmente. Pode-se observar que dentre os recém-nascidos que falharam apenas para as 
Emissões otoacústicas e os que falharam para todos os exames em apenas uma orelha apresentam como indicadores de risco ser 
recém-nascido pré-termo, permanência em UTI por mais de cinco dias e uso de ventilação mecânica. Os que falharam para todos os 
exames bilateralmente apresentam anomalias crânio-faciais. Conclusão: Pode-se observar a maioria dos recém-nascidos (86,56%) 
passaram em ambos procedimentos, posto que a minoria (13,44%) falhou em algum dos exames. A maioria das falhas observadas 
ocorreu na orelha direita.  
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TÍTULO: VARIABILIDADE DO REGISTRO DE LATÊNCIA E AMPLITUDE DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE LONGA 
LATÊNCIA (P300): VALORES COM E SEM SUBTRAÇÃO DOS REGISTROS.  

AUTOR(ES): HUMBERTO DE OLIVEIRA SIMÕES , ANA CLÁUDIA MIRÂNDOLA BARBOSA REIS, ANA CLÁUDIA FIGUEREDO 
FRIZZO, ANA CLÁUDIA BIANCO GUÇÃO, SIMONE FIUZA REGAÇONE  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

 

Introdução: A pesquisa dos Potenciais Evocados Auditivos permite avaliar o sistema auditivo como um todo, desde sua porção 
periférica até a sua porção mais central, como nos Potenciais Evocados Auditivos de Longa Latência, a exemplo, o P300. 
Denominado um potencial endógeno, o P300 pode ser captado tanto em Cz quanto em Fz, de forma fidedigna. Na literatura existente, 
não fica explícito a necessidade ou não da subtração do registro raro com o frequente para a marcação do P300.  Objetivo: Analisar 
a variabilidade da amplitude e latência do potencial cognitivo P300 quando analisados com e sem a subtração dos registros 
frequentes e raros, quando o estímulo foi em ambas as orelhas e quando foi realizado por orelha. Método: Estudo transversal, no 
qual foram analisados os registros de 108 indivíduos, 48 do gênero feminino e 60 do gênero masculino. A análise dos registros de 
latência e amplitude do P3 foi realizada com marcação sem a subtração do raro e frequente e com a subtração dos mesmos. Os 
indivíduos foram divididos em três grupos: Grupo A – composto por 57 indivíduos normais sendo o estímulo auditivo apresentado em 
ambas as orelhas e utilizado para captação do PEA os dois canais do equipamento; Grupo B – composto por 25 indivíduos  normais  
sendo  o estímulo auditivo apresentado em orelhas separas e utilizado para captação do PEA um canal do equipamento e Grupo C – 
26 alterados  (dislexia, TDAH, gagueira e PAIR)  sendo  o estímulo auditivo apresentado em orelhas separas e utilizado para captação 
do PEA um canal do equipamento. Para análise estatística dos resultados foram utilizados modelos de regressão linear com efeitos 
mistos. Foram comparadas a latência e a amplitude com relação ao gênero, ao diagnóstico (normal e alterado), lado e a condição 
com e sem subtração dos registros frequentes e raros. Resultados: Não foram observadas diferenças significantes, para todos os 
grupos e efeitos estudados quanto à latência.  Ao analisar a amplitude dos registros, encontraram-se diferenças significantes apenas 
para o Grupo B quando comparado os registros com e sem subtração, para o gênero masculino para orelha esquerda (p=0,0143) e 
para o Grupo  C, gênero feminino, entre as orelhas esquerda e direita (p=0,0339). Conclusão: Não houve diferença significante na 
marcação do P300 nos registros com e sem subtração, nos três grupos estudados, para latência. Quanto à medida de amplitude, não 
houve diferença significante quando o estímulo foi em ambas as orelhas; porém quando o estímulo foi eliciado por orelha houve 
diferença significante no grupo de indivíduos normais e alterados.   
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TÍTULO: PERFIL DE USUÁRIOS DE EQUIPAMENTOS DE MÚSICA ELETRONICAMENTE AMPLIFICADA E HÁBITOS DE USO  

AUTOR(ES): BRUNA MACANGNIN SEIMETZ , LETICIA SOUSA FLORES, JULIANA LEITE, VERÔNICA SALAZAR MOREIRA,  

CO-AUTOR(ES): MAGDA ALINE BAUER, ANDRÉA KRUGER GONÇALVES, ADRIANE RIBEIRO TEIXEIRA,  

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  

O uso de equipamentos de reprodução de música em elevada intensidade, pode produzir perda auditiva. Com a disseminação do uso 
de tais dispositivos, especialmente entre os jovens, é necessário conhecer como tal uso vem sendo feito, visando a adoção de 
medidas preventivas. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil dos indivíduos que utilizam equipamentos de música eletronicamente 
amplificada, bem como os hábitos de uso. O estudo foi desenvolvido em escolas da rede pública e privada de Porto Alegre e Gravataí 
(RS). Inicialmente foi feito contato com as direções ou coordenações pedagógicas das escolas, para apresentar o projeto e solicitar a 
autorização para a coleta de dados. Após esta fase, os pesquisadores dirigiam-se às salas de aula, explicavam para os alunos os 
objetivos e a metodologia da pesquisa e entregavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que deveria ser 
assinado pelos pais dos menores de idade ou pelos próprios sujeitos da pesquisa, quando maiores de idade. No dia seguinte, os 
alunos que portavam o TCLE assinado eram convidados a preencher um questionário elaborado especialmente para este estudo, 
cujo tema era o uso de equipamentos de música eletronicamente amplificada. Após o preenchimento do questionário, todos os alunos 
(inclusive aqueles que não participaram da pesquisa) eram orientados, por meio de palestra e material audiovisual, sobre os efeitos 
dos níveis elevados de pressão sonora no organismo. O projeto foi desenvolvido no período de 2010 a 2012. Fizeram parte da 
amostra 949 crianças, adolescentes e adultos jovens, na faixa etária de 10 a 22 anos (média de idade: 14,4 ± 2,38 anos), sendo 433 
(45,6%) do sexo masculino e 516 (54,4%) do sexo feminino. Constatou-se que 846 (89,1%) relataram fazer uso de equipamentos de 
música eletronicamente amplificada, sendo que 552 (65,33%) afirmaram usar os dispositivos de 5 a 7 dias por semana. Quanto ao 
tempo de uso diário, dos 778 sujeitos que responderam à questão, 233 (29,9%) afirmaram usar o equipamento menos de uma hora 
por dia, 292 (37,5%), entre uma e três horas, 156 (20,1%) entre quatro e sete horas, 65 (8,4%) entre oito e 12 horas e 32 (4,1%), mais 
de 12 horas por dia. Quando solicitado que assinalassem, em uma escala de um a cinco, qual a intensidade de uso habitual do 
equipamento, 216 (25,3%) estudantes afirmaram que utilizavam até o volume três, 261 (30,6%) no volume quatro e 377 (44,1%) no 
volume 5 (total de 854 respostas). Constatou-se que a maior parte dos sujeitos que eram adolescentes, do sexo feminino, que tinham 
como hábito utilizar os equipamentos de música eletronicamente amplificada de cinco a sete dias por semana, com tempo 
aproximado de uso de até sete horas por dia, em elevada intensidade.  
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Introdução: Com o avanço da tecnologia e as imposições do mercado de trabalho, muitos trabalhadores estão expostos 
cotidianamente ao ruído em suas atividades laborais. Este artefato físico possui uma classificação subjetiva e distingue-se de outros 
sinais acústicos pelo fato de ser ou não desejável (RUSSO, 1999). Azevedo et al. (2010)  afirmam que trabalhadores de diversas 
áreas da indústria, mesmo não apresentando alteração auditiva, têm se queixado de sintomas não auditivos, o que mostra uma 
estreita relação entre exposição a níveis elevados de pressão sonora e alteração da qualidade de vida dos trabalhadores. Sabendo, 
portanto, que o ruído provoca queixas auditivas e extra-auditivas, faz-se necessária a identificação do risco do ruído para a saúde a 
fim de se adotar medidas de prevenção das suas consequências à saúde dos trabalhadores devendo ser prioridade em todos os 
contextos laborais ruidosos, qualquer que seja a fonte do ruído. Objetivo: Identificar as queixas auditivas e extra-auditivas 
decorrentes do ruído ocupacional em trabalhadores de indústrias, localizadas na cidade de João Pessoa. Método: Foram analisados 
dados de prontuários de 1.249 trabalhadores de indústrias localizadas na cidade de João Pessoa/PB, que foram atendidos em um 
centro de referência em saúde do trabalhador da indústria, nos anos de 2011 e 2012. Os trabalhadores pertenciam a diversos ramos 
de atividade industrial, como têxtil, plástico, siderúrgico, alimentício, gráfico, de construção civil, fabricação de móveis, destilarias, 
materiais sintéticos e reciclagem. Os dados foram analisados quantitativamente por meio de percentual. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Agamenon Magalhães, sob número 133.250. 
Resultados: A amostra do estudo apresentou predominância do sexo masculino (76,4%), com idade variando entre 15 e 75 anos e 
idade média de 31,1 anos (s = 9,99). A ocorrência de queixas auditivas foi de 5% (zumbido), 2,2% (hipoacusia e otalgia) e 2% 
(plenitude auricular). A ocorrência de zumbido encontrada foi semelhante aos 7,69% observados por Rodrigues e Andrade (2013), 
mas pequena quando comparada à de outros estudos: 27,7% (NUNES et al., 2011), 40% em dentistas (CAVALCANTI; ANDRADE, 
2012), 43,33% em DJs (MACEDO; ANDRADE, 2011) e 81% em professores de academia de ginástica (ANDRADE; RUSSO, 2010). 
Já entre as queixas extra-auditivas investigadas, a cefaleia mostrou-se ocorrente em 2,2% dos sujeitos e a insônia esteve presente 
em 0,3% da população. A ocorrência de cefaleia no presente estudo mostrou-se menor do que a de outros trabalhos realizados com 
trabalhadores expostos a ruído: 11,53% (RODRIGUES; ANDRADE, 2013), 18,8% (NUNES et al., 2011), 20% (HEUPA; GONÇALVES; 
COIFMAN, 2011) e 30% (BEZERRA; BEZERRA, 2002). Conclusões: A ocorrência de zumbido, apesar de pequena, especialmente, 
quando confrontada com outros estudos de natureza semelhante, se destaca entre os sintomas auditivos mais frequentes na 
população de trabalhadores expostos a ruído ocupacional. Já entre os sintomas extra-auditivos investigados, a cefaleia foi a mais 
ocorrente. Percebe-se, desta forma, a necessidade premente de outros estudos epidemiológicos relacionados à saúde do trabalhador 
na Paraíba, considerando que, até o momento, os estudos desta natureza ainda são incipientes.  
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Introdução: A exposição ao ruído é a principal causa de perda auditiva sensório-neural em indivíduos adultos. O trabalhador, exposto 
a ruído de maior ou menor intensidade, de acordo com a função exercida e natureza do trabalho, apresentará maior ou menor 
vulnerabilidade ao desencadeamento de perdas auditivas e demais alterações auditivas e extra-auditivas (SILVA et al., 2012). Para 
minimizar este efeito, é necessário que seja desenvolvido um programa de conservação auditiva nesses ambientes. Costa (2009) 
enfatiza que o sucesso de um programa de prevenção de perda auditiva ocupacional também depende do trabalhador, por isso 
precisa estar consciente dos riscos. O estudo do perfil audiológico desses trabalhadores é de fundamental importância para que 
ações preventivas, de monitoramento e reabilitação voltadas à saúde auditiva possam ser desenvolvidas adequadamente para a 
população exposta a ruído. Objetivo: Investigar o perfil audiológico de trabalhadores da indústria expostos a ruído em João 
Pessoa/PB. Método: Foram analisados 626 prontuários de trabalhadores em indústrias localizadas na cidade de João Pessoa/PB, 
que foram atendidos em um centro de referência em saúde do trabalhador da indústria, nos anos de 2011 e 2012. Os trabalhadores, 
predominantemente do sexo masculino (70,4%), com idade média de 29,7 anos (s = 7,44) e tempo de exposição ao ruído variando de 
12 a 120 meses, com média de 49,3 meses de exposição (s = 33,50), pertenciam a diversos ramos de atividade industrial, como têxtil, 
de plástico, siderúrgico, alimentício, gráfico, de construção civil, fabricação de móveis, destilarias, materiais sintéticos e reciclagem. As 
variáveis analisadas foram tempo de exposição a ruído e tipo de perda auditiva, obtido por meio de audiometria tonal por via aérea e 
via óssea. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Agamenon 
Magalhães, sob número 133.250. Resultados: Dos trabalhadores investigados, 8,15% apresentaram alterações da orelha direita e 
11,1%, alterações na orelha esquerda. Destas, as alterações sensório-neurais foram as mais frequentes tanto para a orelha esquerda, 
quanto para a orelha direita com 70,6% e 70,4% dos casos, respectivamente. Foram verificadas correlações positivas e fracas, 
embora significantes (p < .01)  entre tempo de exposição ao ruído e alterações tanto da orelha esquerda (rho = .17) quanto da orelha 
direita (rho = .11). Já a correlação entre alterações em ambas as orelhas apresenta-se moderada (rho = .49; p < .001). Conclusões: 
Verificou-se uma correlação positiva entre as variáveis tempo de exposição a ruído e perda auditiva sensório-neural. Talvez a força 
dessa associação se deva ao pequeno número de alterações encontrados na amostra investigada.  
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Introduction: The literature investigated the effects of chronic baroque music auditory stimulation on the cardiovascular system. 
However, it lacks in the literature the acute effects of different styles of music on cardiac autonomic regulation. We aimed to evaluate 
the acute effects of baroque and heavy metal music on heart rate variability (HRV) in women. Methods: The study was performed in 
healthy women between 18 and 30 years old. We excluded persons with previous experience with music instrument and those who 
had affinity with the song styles. We analyzed HRV in the time (SDNN, RMSSD and pNN50) and frequency (LF, HF and LF/HF ratio) 
domains. HRV was recorded at rest for ten minutes. Subsequently they were exposed to baroque or heavy metal music for five 
minutes through an earphone. After the first music exposure they remained at rest for more five minutes and them they were exposed 
again to baroque or heavy metal music. The sequence of songs was randomized for each individual. Shapiro-Wilk to verify normality of 
data and ANOVA for repeated measures followed by the Bonferroni test for parametric variables and Friedman’s fllowed by the Dunn’s 
posttest for non-parametric distributions. Results: During the analysis of the time-domain indices were not changed (p>0.05). In the 
frequency-domain analysis, the LF in absolute units was reduced during the heavy metal music stimulation compared to control 
(p<0.05). No changes were observed regarding LF and HF in normalized units, HF in absolute units and in the LF/HF ratio. 
Conclusion: Acute exposure to heavy metal music affected the sympathetic activity in healthy women. 
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Background: We evaluated the acute effects of musical auditory stimulation on heart rate variability (HRV) responses to the active 
orthostatic test (AOT) in women. Method: We evaluated 12 healthy women between 18 and 28 years old and HRV, recorded at seated 
rest for ten minutes, was analyzed in the time (SDNN, RMSSD, NN50 and pNN50) and frequency (LF, HF and LF/HF ratio) domains. 
The women quickly stood up from a seated position in up to three seconds and remained standing still for 15 minutes. HRV was 
recorded at the following time: rest, 0-5, 5-10 and 10-15 min during standing. In the second protocol the subject was exposed to 
auditory musical stimulation (Pachelbel-Canon in D) for 10 minutes at seated position. Results: In the first protocol the SDNN, 
RMSSD, pNN50, LF (ms2) and HF (ms2) indexes were reduced at 10-15 minutes after the volunteers stood up, while the LF (nu) index 
was increased at the same moment compared to control. In the protocol musical auditory stimulation, the indexes were not different 
from the control but the RMSSD, pNN50, HF (ms2) and LF (nu) were different from the music period. Conclusion: Musical auditory 
stimulation attenuates the cardiac autonomic responses to the AOT. 
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Introdução: O ruído é um dos fatores que mais vem afetando a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, sendo considerado 
um problema de saúde pública. Uma exposição prolongada a níveis de pressão sonora elevados pode gerar uma perda auditiva, 
podendo lesar as células ciliadas do órgão de Corti. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cresce cada vez mais o número de 
trabalhadores acometidos por distúrbios que danificam o mecanismo auditivo. Os efeitos do ruído na saúde dependem da sua 
intensidade e duração (LEÃO; DIAS, 2010), no entanto, mesmo intensidades inferiores a 85dB são capazes de provocar alteração de 
vários sistemas orgânicos, tanto em nível auditivo (a exemplo do zumbido, dificuldade de discriminação de fala e hipersensibilidade a 
sons intensos), como extra-auditivo, como distúrbios gastrointestinais e cardiocirculatórios, do sono, do humor, comportamentais, 
neurológicos, dentre outros. Segundo a NR-6 (BRASIL, 1978), todas as empresas que, mesmo com medidas de proteção coletiva, 
apresentarem risco à saúde do trabalhador, devem fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, gratuitamente. Entre tais instrumentos, este trabalho foca os equipamentos de 
proteção auditiva (EPA), dos tipos plug e concha. Objetivo: Caracterizar o uso de equipamentos de proteção auditiva em indústrias 
de João Pessoa/PB. Método: Foram analisados 1208 prontuários de trabalhadores em indústrias localizadas na cidade de João 
Pessoa/PB, que foram atendidos no setor de audiologia do Serviço Social da Indústria (SESI) nos anos de 2011 e 2012. Os 
trabalhadores pertenciam a diversos ramos de atividade industrial, como têxtil, de plástico, siderúrgico, alimentício, gráfico, de 
construção civil, fabricação de móveis, destilarias, materiais sintéticos e reciclagem. Foram analisadas as seguintes variáveis: idade, 
sexo, uso de EPA e tempo de uso do EPA. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos do Hospital Agamenon Magalhães, sob número 133.250. Resultados: Os sujeitos foram predominantemente do sexo 
masculino (79%), com idade média de 31,3 anos (s = 10,00). Em relação ao sexo, o uso do EPI é realizado por 90,8% dos homens e 
87,8% das mulheres. O grupo foi dividido em três faixas etárias: de 0-24 anos, de 25-33 anos e mais de 34 anos. O uso do EPA é 
realizado, respectivamente, por 86,9%, 92,1% e 90,6% dos trabalhadores dos grupos etários supracitados. Já o tempo de trabalho 
com ruído também foi dividido em três grupos: até 12 meses, de 13 a 72 meses e superior a 73 meses e o uso do EPA é feito por, 
respectivamente, 92,3%, 93,1% e 92% dos sujeitos.  Conclusões: O uso do EPA se mostrou semelhante nos diferentes sexos, 
grupos etários e grupos de tempo de exposição a ruído. O presente estudo se configura como uma primeira publicação com vistas a 
um estudo epidemiológico mais completo em relação à saúde auditiva do trabalhador na Paraíba, considerando a exiguidade de 
trabalhos nessa área no estado paraibano.  
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Introdução: O ruído ocupacional é considerado a doença que mais atinge o sistema auditivo e que sem dúvida alguma é um dos 
mais graves problemas sociais que acomete o trabalhador brasileiro. O investimento em implantação de programas de conservação 
auditiva possibilita a minimização dos sintomas auditivos e não auditivos, promovendo melhor qualidade de vida ao trabalhador. Um 
trabalho intensivo de promoção da saúde auditiva e/ou prevenção de perdas auditivas, deve ser enfatizado, principalmente para 
trabalhadores expostos a níveis elevados de ruído ocupacional, além da utilização, de forma adequada, de equipamento de proteção 
auditiva individual. Objetivo: Elaborar um material educativo sobre prevenção de perdas auditivas de origem ocupacional a ser usado 
na educação continuada pela equipe de profissionais do Centro de Referência em saúde do Trabalhador- CEREST. Metodologia: 
Após reunião com profissionais do CEREST de Bauru-SP a produção do material proposto está seguindo as fases de 
desenvolvimento de “design instrucional contextualizado”, no qual encontrasse na fase de desing e desenvolvimento estruturado, a 
confecção do material está em fase de desenvolvimento por profissionais especializados, que a partir de um roteiro escrito, 
transformará o material em linguagem de multimídia. Resultados: Foi realizada uma reunião com a fonoaudióloga do CEREST de 
Bauru, para discutir sobre as necessidades que o CEREST dessa região possui, sendo relatada a falta de um material único para 
realização de seminários de prevenção e promoção de saúde. As fonoaudiólogas dos CERESTs regionais e estaduais utilizam seu 
próprio material, não tendo a homogeinização de um material hipermídia para atividades em grupo. Foi enviado um email para todos 
os Cerests regionais e estaduais, questionando sobre quais as maiores dificuldades encontradas pelas fonoaudiólogas, na área de 
saúde auditiva do trabalhador, porém foram respondidos apenas onze dos cinqüenta e oito emails enviados. Nos e-mails respondidos 
por fonoaudiólogos ou coordenadores, em alguns CERESTs foram relatados não haver um material educativo para discussões em 
grupos, não terem fonoaudiólogos especializados na área e contarem com um serviço de apoio externo na área de fonoaudiologia e a 
não notificação em PAIR pelo desconhecimento desse procedimento pelos profissionais de saúde, principalmente o fonoaudiólogo. 
Conclusão: O CD-ROM em fase de produção será composto por temas a serem utilizados nas palestras realizadas pelas 
fonoaudiólogas do CEREST, o material abordará temas como: anatomo fisiologia da audição, perda auditiva induzida por nível de 
pressão sonora elevado, exames audiológicos, diagnóstico. 

 


