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  Uma das propostas do 11º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia 

2ª Região foi realizar eventos de forma descentralizada, em parceria com instituições de 

ensino superior que oferecem o curso de graduação em Fonoaudiologia, visando 

estimular a participação de docentes, discentes e profissionais do interior paulista. Ao 

longo de 2017, tivemos a honra de promover eventos em Campinas, Marília e Ribeirão 

Preto.   

Tendo em vista a relevância da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB-USP) para formação de fonoaudiólogos no Estado de São 

Paulo, o Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região solicitou apoio à instituição para 

a promoção da VI Mostra de Fonoaudiologia na Saúde Pública do Estado de São Paulo e 

do II Fórum sobre atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas.    

   Os eventos foram organizados em parceria com o Curso de Fonoaudiologia da 

FOB-USP, no dia 24/11/17, reunindo aproximadamente 50 participantes, dentre 

docentes, graduandos e profissionais da região.  

Foram inscritos 22 trabalhos para a V Mostra de Fonoaudiologia na Saúde 

Pública do Estado de São Paulo, 5 apresentados oralmente; 12 expostos no formato 

pôster, contemplando todos os níveis de atenção; 3 desclassificados por 

descumprimento ao regulamento para inscrição de trabalhos e 2 não foram 

apresentados por ausência dos autores no evento.  
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PROGRAMA 

VI  Mostra de Fonoaudiologia  na Saúde Pública do Estado de São Paulo 
 

Objetivo: divulgar experiências de fonoaudiólogos na rede de atenção do SUS, nos diversos níveis: Atenção 
Básica, Especializada e Alta Complexidade. 
 
Público alvo: graduandos, fonoaudiólogos e profissionais das equipes da rede de atenção do SUS. 

• 8h: Recepção dos pôsteres  

• 8h30: Recepção dos participantes 

• 9h - 9h30: Mesa de abertura  

Prof. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado 
Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP) e Superintendente do Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/USP) 

 
Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris 
Prefeito do Campus USP de Bauru 
 
Profa. Dra. Magali de Lourdes Caldana 
Chefe de Departamento do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP 
 
Profa. Dra. Kátia Flores Genaro 
Representante da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 
 
Fga. Fabiana Martins 
Delegada Regional de Marília do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região/SP 
 
Fga. Elaine Herrero 
Presidente da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região/SP 
 

• 9h30 - 10h45: Apresentação oral de 5 trabalhos selecionados  

• 10h45 – 11h15: Coffee break e visita aos pôsteres  

• 11h15 – 12h30: Debates 

 

Promoção: Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região/SP 

Local: Faculdade de Odontologia de Bauru-USP 
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 Vila Universitária Bauru-SP 

     Local: Teatro Universitário "Prof. Dr. Dioracy Fonterrada Vieira" 
Apoio: 
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TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL  
 

 
 DISTRIBUIÇÃO DOS FONOAUDIÓLOGOS NA ATENÇÃO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BAURU - SP  

NO ANO DE 2017 

 
MARCANDAL GG, OLIVEIRA NA, MACHADO MAMP. 

Faculdade de Odontologia de Bauru- FOB/USP 
Atenção Básica  

 
Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) data de 1988 e, em sua forma consolidada e 
implementada, garante assistência à saúde de forma equitativa, integral e universal, que deve ser 
provida pelo Estado1. Este direito social se dá a partir de um modelo fundamentado na 
hierarquização das ações e serviços de saúde estruturadas em níveis de complexidade, 
descentralizadas e regionalizadas2. Nesse cenário o fonoaudiólogo pode estar inserido desde o 
nível primário com vistas à prevenção, habilitação e promoção de saúde da população, até os 
níveis secundário e terciário com foco especializado, mais curativo e reabilitador, portanto 3,4. 
Delinear a distribuição desse profissional na rede de atenção à saúde pode auxiliar na visualização 
da efetividade das suas ações e políticas públicas de inserção, e também evidencia a sua ausência 
no processo de acompanhamento e aprimoramento da comunicação, ou tratamento do seu 
distúrbio, em grande escala da população, quando não contratado. Objetivo: Analisar a 
distribuição de fonoaudiólogos inseridos na rede pública da cidade de Bauru - SP, em meios de 
administração direta e indireta, gestão municipal e estadual, no ano de 2017. Metodologia: Trata-
se de um estudo retrospectivo, alicerçado na análise do banco de dados secundários de domínio 
público. Foram utilizados os bancos de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde5 (CNES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística6 (IBGE), disponíveis para domínio 
público no site do Departamento de Informática do SUS7 (DATASUS) e portal do IBGE, no mês de 
outubro de 2017. As seguintes variáveis foram destacadas: 1) o número de fonoaudiólogos dos 
estabelecimentos de saúde do município com prestação de serviço ao SUS. 2) o tipo de gestão, 
administração e natureza jurídica dos estabelecimentos. 3) o nível de atenção de lotação do 
profissional. Para análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2013™. 
Segundo a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde8, os bancos de dados são de domínio 
público, não havendo identificação das pessoas, nem tampouco exposição a quaisquer riscos ou 
danos. Sendo assim, esta pesquisa não precisou ser submetida ao comitê de ética e pesquisa em 
seres humanos. Resultados: Foram encontrados 123 estabelecimentos de saúde com prestação de 
serviço ao SUS no município de Bauru. Destes, 104 eram de gestão municipal e de administração 
pública. Cinco estabelecimentos eram de gestão municipal e sua administração era realizada por 
entidades sem fins lucrativos e 14 estabelecimentos eram de gestão estadual e administração 
pública. Nestes estabelecimentos estão cadastrados 135 fonoaudiólogos, sendo 24 professores da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 49 profissionais da atenção secundária e 62 da atenção 
terciária. Discussão: Considerando o percentual adotado9, uma população de, aproximadamente, 
370 mil habitantes6 como a de Bauru, deveria contar com 37 fonoaudiólogos na atenção básica e 
hoje o município não possui nenhum. Apesar da proposta de mudança no modelo assistencial à 
saúde ser datado de 1994, com nenhum profissional de fonoaudiologia na atenção básica, Bauru 
mostra-se ainda no modelo assistencial centrado na doença e não no indivíduo. Ao analisarmos os  
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números de profissionais da atenção secundária, este dado se confirma, pois encontramos um 
número seis vezes maior de profissionais neste nível de atenção. Mais uma vez, podemos inferir 
que o fonoaudiólogo é mais reconhecido pelas práticas de recuperação e reabilitadoras do que 
por práticas de proteção e promoção da saúde. Na atenção terciária, o número elevado de 
profissionais pode ser explicado pela Política Nacional de Atenção Auditiva10 que favoreceu uma 
maior inserção da assistência fonoaudiológica no SUS. Bauru é hoje um centro de referência da 
saúde auditiva e atende 68 municípios em seu entorno. Conclusão: Apesar de Bauru apresentar 
um número elevado de profissionais com prestação de serviço ao SUS, vimos a inexistência do 
fonoaudiólogo na atenção básica. Reforça-se a necessidade contínua de discussões e produções 
científicas sobre a temática para que o acesso à assistência fonoaudiológica na atenção básica seja 
reconhecida e efetivada como direito da população. 
 
Referências 
1- Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 
2- Teixeira C. Os princípios do Sistema Único de Saúde. Texto de apoio ao Debate nas Conferências 
Municipal e Estadual de Saúde. Salvador - Ba, 2011. 
3- Brasil. Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm Acesso em: 16 out. 2017. 
4- Moreira MD, Mota HB. Os Caminhos da Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde-SUS. Rev. 
Cefac. 2009;11(3):516-21. 
5- Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em: http://cnes.saude.gov.br/ Acesso em 05 out. 2017. 
6- Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/ Acesso em 05/10/2017.  
7- Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/ Acesso em 
05/10/2017.  
8- Brasil, MS. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.  
9- Lessa FJD, Miranda GMD. Fonoaudiologia e Saúde Pública. In: Britto ATB de (Org.). Livro de 
Fonoaudiologia. São Jose dos Campos: Pulso Editorial, 2005, 460p. 
10- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.073, de 28 de setembro de 2004. Institui a Política 
Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Brasília: Ministério da Saúde; 2009.  
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AÇÕES FONOAUDIOLÓGICAS EM LINGUAGEM COM IDOSOS SAUDÁVEIS 

 
Cassol, K1,2; Stocco, Alessandra2; Tomiasi, A.P.2; Benacchio, E.1; Bozza, A1; Prestes, SCC1; 

Munhoz, GS1; Carvalho, RP1; Silva, CLF; Lopes, A.C.1 
Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru-Universidade de São Paulo 

Departamento de Fonoaudiologia do Centro Universitário Assis Gurgacz2 
Atenção Básica 

 

 
INTRODUÇÃO 
Os centros de convivência são ambientes designados a realização de atividades física, sócio - 
educativa, artística, cultural e de lazer. Deste modo, os idosos inseridos nesses espaços vivenciam 
a velhice com autonomia, de maneira ativa e saudável, com prevenção do isolamento social.(LIMA 
E MENEZES,2010). 
Neste local o fonoaudiólogo poderá atuar na eliminação dos fatores que interferem na aquisição e 
desenvolvimento de padrões de fala, linguagem e audição. Na promoção da saúde o 
fonoaudiólogo deverá realizar ações coletivas e intersetoriais, que integrem as áreas de saúde e 
educação, na construção coletiva do saber, e sua formação em agentes multiplicadores de ações 
promotoras a saúde em fonoaudiologia. (MOREIRA E MOTA 2009).  
O processo de envelhecimento é global, deteriorativo e irreversível. Dentre as alterações 
sensoriais que acompanham este processo, a deficiência auditiva, ou diminuição da função 
auditiva, conhecida como presbiacusia, é uma das mais incapacitantes. Esta privação sensorial faz 
com que o idoso diminua gradativamente o seu contato social, promovendo alterações 
emocionais muitas vezes devastadoras. (MARQUES,2017). 
Estimular as habilidades auditivas é fundamental para o idosos, porque proporciona uma melhor 
qualidade de vida e bem-estar físico 
Nesse sentido, esse relato descreve sobre a atuação fonoaudiológica na saúde coletiva que teve 
como objetivo a estimulação das funções habilidades auditivas de idosos.  
PERCURSO METODOLÓGICO  
Foram realizadas ações de fonoaudiologia com foco na intervenção da saúde auditiva do idoso, 
com uma turma de aproximadamente 15 idosos, no Centro de Convivência Nair Ventorin Gurgacz.  
Nas atividades voltadas a promoção e prevenção, foram realizadas palestras explicativas com os 
idosos de como funciona o sistema auditivo e como ocorre o processo de envelhecimento. 
Também foram realizadas atividades com o objetivo de estimular as capacidades auditivas, 
desenvolver a discriminação auditiva, detecção, localização, reconhecimento e compreensão do 
som.  
Ao todos, foram desenvolvidas aproximadamente treze ações, distribuídas semanalmente. Não 
foram aplicados critérios de inclusão e exclusão, e a amostra foi de livre demanda. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As atividades que pretendiam a promoção da saúde auditiva, bem como, a prevenção de 
alterações auditivas, tiveram como objetivo a lateralização, identificação, triagem auditiva, ou até 
identificação de alterações auditivas. Para isso, foram realizadas as atividades de “Bingo Sonoro” 
na qual eram emitidos sons ambientais, tais como, animais, sons urbanos, expressões humanas 
(choro, risada, fala, canto), onde o indivíduo ouvia o som, e identificava na cartela previamente  
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elaborada a que imagem aquele som correspondia. Essa atividade possibilitou a estimulação da 
percepção, detecção e localização do estimulo sonoro.  
Também foi possível verificar que os idosos tiveram interesse pela atividade, participaram e 
demonstraram atenção e concentração na realização da dinâmica. Além disso, essa atividade 
possibilitou a identificação de idosos possíveis candidatos com possibilidade de presbiacusia ou 
outra doença relacionada ao trato auditivo, que implica em perda auditiva, pois foi necessário 
elevar o som da atividade para que todos ouvissem, e mesmo assim, alguns idosos relataram 
dificuldade em compreender o som.  
Para esses indivíduos será organizado o encaminhamento a clínica de Audiologia do Centro FAG, 
para diagnóstico auditivo.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho possibilitou o desenvolvimento de ações Fonoaudiológicas com foco na estimulação 
das habilidades auditivas dos idosos. A partir das atividades foi possível verificar melhora na 
concentração discriminação e atenção auditiva desses indivíduos, além de ser possível a 
identificação de idosos com indicativos de perda auditiva, demostrando a necessidade de 
encaminhamentos diagnósticos. 
Também foi possível divulgar a atuação Fonoaudiologia na saúde do idoso, área de competência 
da Gerontologia, que se preocupa com a saúde e o bem-estar do idoso, promovendo uma melhor 
qualidade de vida na saúde dos mesmos. 
 
REFERÊNCIAS 
MARQUES, A, C, O.; KOZLOWSK, L; MARQUES, J, M. Reabilitação auditiva no idoso. 2004. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0034-
72992004000600017>. Acesso em: 21 jun. 2017. 
LIMA, T,A,S; MENEZES, T,M,O. Produção do conhecimento sobre idoso e centros de convivência. 
2010. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ye5AyIEoLUwJ:www.revista.ufpe.br/re
vistaenfermagem/index.php/revista/article/downloadSuppFile/2847/1246+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 21 jun. 2017. 
MOREIRA, M,D; MOTA, H,Bolli. OS CAMINHOS DA FONOAUDIOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v11n3/a21v11n3>. Acesso 
em: 19 mar. 2017. 
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ALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO COM FISSURA DE LÁBIO E OU PALATO: 
 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
AMARAL, AMP; IZIDORO AS.  

Maternidade Santa Isabel de Bauru  
Atenção Especializada 

 
 

Breve descrição dos princípios adotados: Devido a sua malformação congênita, o recém-nascido 
(RN) com fissura de lábio e/ou palato (FLP) tem a possibilidade de apresentar dificuldades no 
processo de alimentação; sendo esta uma das primeiras preocupações dos pais. O fonoaudiólogo 
é o profissional capacitado para avaliar a sucção e a introdução da dieta por via oral de forma 
segura, considerando o tipo de fissura e as adaptações ao método de alimentação. Portanto este 
trabalho visa relatar a experiência fonoaudiológica do processo inicial da alimentação em recém-
nascidos com FLP de uma maternidade. Descrição da instituição: A Maternidade Santa Isabel é 
referência de atendimento neonatal para vários municípios do interior de São Paulo e oferece 
serviços a usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) por meio do gerenciamento da Fundação 
para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp). Descrição das ações realizadas: Analisar 
evoluções de casos de recém-nascidos com FLP; relatar experiências referentes à sua alimentação 
na visão fonoaudiológica; e descrever algumas orientações dadas aos pais e profissionais 
referentes a resultados de avaliações e condutas nestes pacientes. Resultados obtidos: O 
profissional que presta atendimento referente à alimentação de recém-nascidos com FLP deve 
considerar o tipo de fissura avaliado, uma vez que está diretamente relacionado ao grau de 
inabilidade de sucção. Os anseios e dúvidas dos pais também devem ser analisados para que 
recebam orientações pertinentes e para desmistificar possíveis informações indevidas. A avaliação 
do profissional fonoaudiólogo pode incluir: a) a análise das estruturas orofaciais (anatomia e 
mobilidade); b) o teste da sucção não nutritiva, considerando os reflexos orais e desempenhos de 
sucções (padrão, ritmo e taxa de sucção), o padrão de deglutição e a respiração (tipo, modo e 
aeração); e c) a avaliação nutricional, que inclui a postura, a pega, o volume e o tempo de cada 
mamada. Os reflexos de sucção e deglutição nestes bebês são preservados, portanto é possível 
dar início ao aleitamento materno independente do tipo de fissura; avaliando as limitações 
decorrentes da própria malformação e considerando a relação do cuidador com o bebê. Um 
treinamento para a amamentação é necessário em muitos casos, pois a dificuldade na sucção que 
podem apresentar está relacionada com a configuração da fissura devido impossibilidade 
anatômica de isolar a cavidade oral, e consequentemente ocasionando falta de apoio e 
estabilização do mamilo. Nota-se que geralmente em casos com fissura somente de lábio 
unilateral, de palato mole pouco extensa ou nas fissuras submucosas não há dificuldades 
inerentes à fissura para o início ao aleitamento materno. Já as fissuras de lábio bilateral podem 
dificultar o processo de amamentação pela incursão da pré-maxila, que prejudica o selamento 
labial e diminui a pressão intraoral negativa; características estas também observadas em casos 
com fissuras de palato duro. Para favorecer o aleitamento materno as técnicas incluem 
orientações de ordenha das mamas para estimular a ejeção do leite e de posturas na oferta do 
seio materno. Posturas mais eretas, com a boca direcionada de frente para o mamilo (posição de  
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futebol americano ou tradicional invertida) apoiado com a palma da mãe facilitam a pega e 
diminuem a possibilidade de refluxo nasal do leite e a penetração do leite na tuba auditiva.  
Quando não há a possibilidade ou quando o suporte nutricional da amamentação é insuficiente 
ainda na maternidade, a mãe é orientada a ordenhar o leite materno em casa e quando com o 
volume suficiente, a ofertá-lo no copo ou na mamadeira. A amamentação artificial geralmente é 
introduzida através da mamadeira, sendo comum o uso de bicos macios de látex com o furo 
ligeiramente aumentado, no entanto é utilizado o bico que o RN se adaptar melhor. Observa-se 
também a necessidade na redução dos intervalos entre as mamadas em seio materno ou na 
mamadeira; em média, a cada duas horas, devido lentidão na extração do volume necessário para 
o aporte nutricional. As técnicas de translactação ou relactação podem favorecer a manutenção 
da pega e das sucções, bem como o aumento na produção do leite materno. O uso da sonda 
gástrica parece estar associado a outros agravos e/ou a ausência do fonoaudiólogo na 
maternidade, ou pela inexperiência de outros profissionais, pois a fissura isolada não impede o RN 
com FLP de se alimentar por via oral. Não é recomendado o uso de seringa, pois existem métodos 
mais próximos dos naturais e que são mais seguros contra engasgos. No entanto observa-se que 
dificilmente há o risco de aspirações e quando ocorre pode estar associada a outras anomalias. 
Além de todos os cuidados com o método adequado de alimentação, os pais e profissionais devem 
ser orientados quanto aos cuidados referentes à possibilidade de a) refluxo nasal, em geral com 
melhora conforme as mamadas e postura do bebê; b) regurgitação e eructação devido à ingestão 
de ar devendo ser realizadas pausas durante mamada; c) manutenção do bebê na posição ereta 
ou semissentada durante mamadas para evitar otites e engasgos; e d) higienização das cavidades 
oral e nasal com o uso de cotonetes ou gazes umedecidas em água morna ou soro fisiológico. O 
uso de métodos adequados associado a orientações e acompanhamentos de profissionais 
especializados é de suma importância para o início e a continuidade no aleitamento materno de 
maneira a não prejudicar o ganho de peso e a saúde em geral, necessária para o processo 
cirúrgico. Outro fator a se considerar durante o processo de aprendizagem ao aleitamento 
materno é o contato pele a pele que contribui para o desenvolvimento dos reflexos motores e 
influencia positivamente no relacionamento da mãe com o bebê. Portanto a estimulação da mãe 
com orientações pertinentes de profissionais, e o grau de extensão da fissura está relacionado ao 
sucesso do aleitamento materno, bem como a melhor adaptação do RN à alimentação. 
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EFICÁCIA DA REABILITAÇÃO VESTIBULAR EM GRUPO EM PACIENTES COM ZUMBIDO 

 
Mariotto, LDF; Quadros, IA; Tsunemi, MH; Agostinho, RS; Duarte, JL; A Alvarenga, KF;  

Jacob- Corteletti, LCB 
Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 

Atenção Especializada 

 
O zumbido é um som percebido na ausência de um estímulo sonoro externo. É um transtorno que 
pode produzir extremo desconforto, podendo excluir os acometidos do convívio social e até 
levarão suicídio. A Reabilitação Vestibular(RV) é um recurso terapêutico para alterações do 
equilíbrio corporal. E realizada por meios de procedimentos terapêuticos que visam melhorar a 
interação vestíbulo-visual durante a movimentação cefálica, e ampliar a estabilidade postural 
estática e dinâmica nas condições que produzem informações sensoriais conflitantes. Estudos 
sugerem que a RV pode melhorar o sintoma do zumbido, devido ao controle ou diminuição das 
possíveis alterações psiquiátricas , tanto pela própria melhora da tontura, alcançada por meio das 
estratégias terapêuticas, como por meio da compreensão dos sintomas e do tratamento pelo 
paciente. 
Objetivo: Verificar a eficácia de um protocolo de procedimentos terapêuticos de RV em grupo de 
indivíduos com sintoma de zumbido. 
Material e método: Estudo retrospectivo, aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa do HRAC- 
USP/ Bauru, com número de processo:1.755.185. Casuística: participaram da pesquisa 83 
indivíduos, sendo 18 do gênero masculino e 65 do gênero feminino, com idade entre 10 e 54 anos, 
portadores de queixa de vertigem e/ou tontura e zumbido. A RV seguiu um protocolo elaborado 
baseado em diversos protocolos que estão disponíveis em literatura nacional. O programa em 
grupo totalizou 13 sessões de 60 segundos, onde a primeira sessão foi exclusivamente utilizada 
para realizar orientações gerais sobre o tratamento, sobre a fisiopatologia dos sintomas 
apresentados pelo indivíduos, bem como enfatizado a importância da assiduidade no tratamento 
e realização dos procedimentos propostos em grupo. Além da aplicação de escalas e questionários 
que quantificaram a intensidade da tontura e zumbido pré tratamento. Para avaliar a eficácia da 
RV para o sintoma do zumbido foi utilizada a EVA, nas etapas pré e pós tratamento. O tratamento 
estatístico aplicado foi composto pelo teste de Friedmann. Foi adotado o valor de significância (p) 
maior ou igual a 0,05. 
Resultados: Na Análise da EVA houve diferença quanto ao desconforto relacionado ao zumbido 
(p=0,001). A média do resultado antes da RV foi de 6,75, com desvio padrão de +/-2,4. A média de 
resultado após o tratamento em grupo por meio da RV foi de 3,45, com desvio padrão de +/-3,0. 
Assim, a RV auxiliou na diminuição do desconforto do zumbido, uma vez que houve significância 
na análise antes e após a RV em grupo. Ressalta-se que com a adaptação do aparelho de 
Amplificação sonora individual (AASI) pode ocorrer supressão parcial ou total do zumbido, em 
função da restauração da aferência das informações acústicas associadas à plasticidade neuronal, 
modulando a reorganização cortical. Porém, a adaptação do AASI dos pacientes com perda 
auditiva ocorreu previamente à RV, por isso possivelmente o uso do AASI não influenciou na 
melhora do zumbido durante o tratamento, uma vez que os pacientes já faziam uso efetivo do 
AASI. 
Conclusão: O protocolo de RV em grupo, aplicado em pacientes com queixas vestibulares foi 
também eficaz para queixa de zumbido. 
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INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM FONOAUDIOLOGIA – TECENDO OS NÓS DA REDE DE  
ATENÇÃO À SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 
Soleman, C.; Acrani, I.O.; Afonso, A.F.V.; Alves, V.A.; Arroyo, V.C.; Magnani, M.F.; Marqueto, 

M.A.F.Q.; Matsumoto, N.C.D.; Santos, P.C.S.; Scatena, M.M.; Silva, A.C.V.; Takaku, C.; Zaqueu,  S.C.P. 
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto 

Atenção Especializada 
 

1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho engloba o serviço de Fonoaudiologia dentro da Rede de Atenção à Saúde de 
São José do Rio Preto. Portanto, apesar de ter sido inscrito no eixo temático da atenção 
especializada, traz a experiência de trabalho conjunto entre Atenção Especializada e Atenção 
Básica.  
A Rede de Atenção a Saúde do município é composta por serviços próprios, conveniados (que 
recebem recursos SUS repassados pelo município para assistência à população) e também serviços 
mantidos pelo Estado. A Atenção Básica é divida em 6 Distritos de Saúde, totalizando 27 Unidades 
Básicas de Saúde, das quais 4 são Unidades de Atenção Básica Tradicional (UBS) e 23 são unidades 
de Estratégia Saúde da Família (ESF) compostas por 52 equipes básicas, sendo a cobertura de ESF 
no município de 33,19%. O município conta com cobertura de equipes de Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família - NASF em todos os distritos de saúde, sendo 3 equipes habilitadas pelo Ministério da 
Saúde e 2 equipes mantidas pelo município. Estas equipes constituem o suporte especializado 
multidisciplinar na Atenção Básica e, até o primeiro semestre de 2017 apenas 3 distritos tinham 
cobertura de fonoaudiólogo na equipe NASF. A partir de então é que foram abertas contratações 
para que todos os distritos tivessem esse profissional na equipe, no entanto um distrito ainda não 
está contemplado por fonoaudiólogo na AB. 
A Atenção Especializada é composta por 23 (vinte e três) serviços municipais, dos quais 8 contam 
com Fonoaudiólogo na equipe. Os fonoaudiólogos estão inseridos em serviços de Reabilitação, 
serviço de Diagnóstico Audiológico, Saúde Mental infantil, Serviço de Atenção Domiciliar 
Especializado e Banco de Leite Humano. Há ainda profissional fonoaudiólogo em serviços 
conveniados de Reabilitação (AACD, Associação Renascer, APAE), e também no ambulatório de 
Fonoaudiologia do Hospital de Base, mantido pelo Estado. 
No nível terciário/hospitalar a Rede SUS conta com o Hospital Santa Casa e com o Hospital de 
Base, também com fonoaudiólogos nas equipes. 
 
2. A EVOLUÇÃO DO CUIDADO EM FONOAUDIOLOGIA NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 
A assistência em Fonoaudiologia no município como um todo tem crescido nos últimos anos em 
decorrência de investimentos na ampliação dos serviços municipais e também devido aos 
incentivos federais na constituição de equipes multidisciplinares tanto em serviços especializados 
(Centros de Atenção Psicossocial – CAPS; Programa Melhor em Casa – SAD; Centro Especializado 
em Reabilitação - CER), quanto na Atenção Básica (NASF).  
Entretanto, o cuidado em Fonoaudiologia no município de São José do Rio Preto iniciou-se muito 
antes da estruturação dessa Rede Atenção. Iniciou-se em 1986 por meio da Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social que criou o Centro Municipal de Estimulação Dr. Nelson de Carvalho Seixas 
(Centrinho). Posteriormente ampliou-se com a criação da Escola do Autista, composta por 
profissionais da área da Saúde, dentre eles o fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e  
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assistente social, cujo objetivo era o acompanhamento e reabilitação de pessoas com Autismo, 
hoje denominado, Transtorno do Espectro Autista. Ambos serviços descritos acima foram 
credenciados pelo MS como CAPS infantil em momentos distintos, e desde então, outros serviços 
foram sendo criados para o atendimento das demandas de saúde da população nas áreas de 
Reabilitação, Saúde Mental, Promoção à Saúde, o que permitiu a inserção do fonoaudiólogo em 
diferentes pontos de atenção da Rede. 
Atualmente a Rede Municipal de Saúde do município conta com 19 profissionais fonoaudiólogas 
distribuídas nos seguintes serviços: 
• Atenção Básica – o fonoaudiólogo está inserido nas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, que tem o papel de dar suporte especializado às equipes da Estratégia Saúde da 
Família e também às unidades básicas de saúde tradicionais (UBS), por meio de ações técnico-
pedagógicas e clínico-assistenciais.  
• CAPS infantil – cujo objetivo é o atendimento a crianças e adolescentes com Transtornos 
Mentais, com intenso sofrimento psíquico.  
• Núcleo Integrado em Reabilitação – NIR – serviço especializado de referência municipal para 
atendimento em reabilitação físico-funcional nas incapacidades transitórias, pré e pós operatório 
em acometimentos do aparelho locomotor, doenças ocupacionais e sensório linguísticas.  
• Núcleo Municipal de Reabilitação – NMR-CER II – serviço habilitado pelo Ministério da Saúde 
como Centro Especializado em Reabilitação tipo II para atendimento das deficiências física e 
intelectual.  
• Ambulatório de Especialidades - Diagnóstico Audiológico – o serviço municipal de diagnóstico 
audiológico contempla avaliação clínica e audiometria de pacientes acima de 6 anos de idade.  
• Serviço de Atenção Domiciliar Especializado - SAD – enfoque no atendimento do paciente 
acamado, onde são trabalhadas as demandas do paciente e principalmente o processo de 
capacitação do cuidador.  
• Banco de Leite Humano – Serviço de referência para orientação quanto ao aleitamento materno, 
e demandas relacionadas às dificuldades na amamentação. 
 
3. TECENDO A REDE PARA O CUIDADO INTEGRAL EM FONOAUDIOLOGIA 
A presença do fonoaudiólogo nos diferentes pontos da rede de atenção do município 
potencializou a assistência em Fonoaudiologia em São José do Rio Preto, porem demandou certa 
organização e protagonismo da categoria, no sentido de organização e estabelecimento de fluxos 
a fim de garantir a integralidade do cuidado nas diferentes áreas. 
No intuito de estreitar os laços entre os serviços, em meados do ano de 2013 as fonoaudiólogas de 
diferentes serviços municipais passaram a realizar reuniões periódicas para levantamento e 
discussão de demandas específicas da área, tais como materiais e espaços físicos para 
atendimento, listas de espera, fluxos dentro da Rede, monitoramento dos atendimentos 
realizados, organização de pautas a serem abordadas junto à gestão e também para discussão de 
casos atendidos em diferentes pontos da Rede municipal. 
Como resultados dessa organização, algumas conquistas relevantes valem ser destacadas, entre 
elas a organização do monitoramento do perfil dos casos atendidos nos diferentes serviços, gestão 
das demandas frente à capacidade instalada, elaboração do Protocolo de acesso aos serviços de 
Fonoaudiologia do município, discussão e seguimento de casos clínicos atendidos em diferentes 
pontos da Rede.  
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TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO – FORMATO POSTER  
   

OFICINA DE MEMÓRIA PARA IDOSOS: UMA AÇÃO INTERDISCIPLINAR 
 

Aline Faria de Sousa 
UBS JD CAMARGO NOVO 

Atenção Básica 
 
A Oficina de memória é constituída por idosos com ou sem queixas de memória da região a qual a 
UBS atende.  
A oficina é desenvolvida por meio da atuação de uma fonoaudióloga e uma terapeuta 
ocupacional. Durante os atendimentos são estimuladas habilidades motoras e cognitivas, tais 
como: memória, atenção, planejamento e resolução de problemas. Prioriza-se atividades em que 
os idosos tenham que desempenhar duplas tarefas, utilizando-se de recursos como: jogos, 
brincadeiras, músicas, charadas e interpretação de histórias. Além disso, em todas as sessões os 
participantes possuem abertura para levantar questionamentos diversos estabelecendo o diálogo 
e a troca de experiências. 
O grupo não possui um número limitado de participantes e em geral participam em torno de 5 a 
10 idosos em cada sessão.  
Como resultados observa-se a aderência dos idosos ao grupo, manutenção das habilidades 
cognitivas e motoras existentes. Em geral os idosos que frequentam assiduamente o grupo 
referem que além dos benefícios terapêuticos, o convívio social proporcionado nas sessões é um 
fator motivacional para a continuidade no grupo. 
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PERFIL DE ATUAÇÃO DOS FONOAUDIÓLOGOS DA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE  
DE SÃO PAULO [DISSERTAÇÃO] 

 
Tupinelli, GG; Molini-Avejonas, DR.  

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
Atenção Básica 

 
 

Introdução: Atualmente a Fonoaudiologia é uma especialidade integrada no sistema de saúde em 
seus três níveis de atenção, inserindo-se em Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios de 
Especialidades, Hospitais, além de realizar ações intersetoriais e em outros locais do território. 
Dessa forma, é necessário que o profissional que atua em serviço público seja capaz de identificar 
as questões de maior abrangência, no que tange a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
para fornecer a população assistência baseada no modelo de atenção, buscando meios e 
processos para atingir a eficácia e a eficiência do serviço. As especializações do fonoaudiólogo na 
área de saúde coletiva, e saúde pública, ainda são escassas. A valorização dos recursos humanos e 
a formação de profissionais, mais capazes de desenvolverem uma assistência de alta qualidade e 
resolutividade, são impactantes para a operacionalização efetiva do SUS. As universidades focam 
sua grade curricular nas especialidades, formando um profissional competente em habilidades 
específicas, mas com falhas na formação do fonoaudiólogo generalista. Este é um paradigma a ser 
rompido e desta forma, faz-se necessário ter conhecimento sobre o profissional que está atuando 
na atenção básica. Objetivo: Mapear os fonoaudiólogos inseridos na Atenção Básica da cidade de 
São Paulo e caracterizar o perfil profissional, correlacionando saberes e práticas em consonância 
com os princípios do SUS. Metodologia: Estudo de base prospectiva através da análise do banco 
de dados CNES/DATASUS e de questionário semi-estruturado auto preenchido pelos participantes. 
Resultados: Dos 1465 profissionais fonoaudiólogos cadastrados no sistema CNES/DATASUS, 309 
atuam no Sistema Único de Saúde e apenas 165 atuam na Atenção Básica, deste total, 22 
responderam ao questionário. É notável que as atividades não sejam realizadas numa mesma 
proporção, as consultas, especialmente as específicas, ainda são a estratégia predominante de 
desenvolvimento do trabalho em detrimento às atividades coletivas e compartilhadas. A 
insuficiência de profissionais no sistema de saúde público é uma possível justificativa para a 
priorização de atividades individuais (consultas e visitas domiciliares) em detrimento à atividades 
coletivas, o que afasta ainda mais o profissional de sua atuação enquanto apoiador matricial. 
Entretanto, o reconhecimento das atividades desenvolvidas é de fundamental importância, 
possibilita visualizar as lacunas existentes e, pode trazer elementos que possam contribuir para 
um desempenho gerencial mais criativo, inovador, participativo, crítico e mais próximo do 
conhecimento das reais necessidades do trabalho na atenção básica. As respostas ao questionário 
evidenciam a dificuldade em utilizar de forma instrumental conceitos que permeiam a prática em 
saúde coletiva, como Matriciamento e Clínica Ampliada, criando barreiras para compreender e 
formular ações frente à complexidade das situações-problema enfrentados. A consequência geral 
dessas dificuldades é o processo de redução da complexidade dos problemas das pessoas 
novamente à dimensão biológica, o que evidencia a necessidade essencial e estratégia de 
readequação da formação profissional para a saúde de forma geral, incluindo a Fonoaudiologia. 
Conclusão: A predominância de atividades clínicas individuais, em detrimento a grupos e reuniões, 
traz à tona a reflexão sobre a compreensão do profissional sobre sua real atuação no sistema de  
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saúde e, mais do que isso, sobre a viabilidade em realizar o trabalho de apoiador matricial sem  
uma rede devidamente organizada para suportar as demandas levantadas. É necessário 
investimento na formação para o SUS possibilitando que, mesmo em condições insuficientes, o 
profissional esteja fortalecido e empoderado para a atuação na saúde pública e coletiva. A 
abordagem teórica e prática da temática – Atenção Básica e SUS - representa a possibilidade de 
enriquecer a literatura fonoaudiológica, visto que ainda são pou¬cas as publicações que tratam a 
respeito do tema. 
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PREVALÊNCIA DE HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS E FATORES ASSOCIADOS EM CRIANÇAS DE 4:00 A 
6:00 ANOS DE IDADE NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP 

 
 

Fabíola Maria Gonçalves Félix de Mattos 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 

Atenção Básica 

 
Introdução: O hábito oral deletério consiste num ato neuromuscular complexo, que pode se 
associar com alterações no crescimento ósseo, má posição dentária, distúrbios respiratórios e 
dificuldades na fala. Por serem considerados “padrões de contração muscular aprendidos” a 
permanência destes hábitos de sucção após os três anos de idade prejudica o adequado 
crescimento e desenvolvimento infantil, além de apontar para possíveis alterações 
comportamentais.  
A prevalência de hábitos orais deletérios em crianças pré-escolares encontrada na literatura situa-
se em torno de 17 a 50%. Sendo que os elevados percentuais estão comumente relacionados a 
alguns fatores sociais, como a renda familiar e grau de escolaridade dos pais. Também há relatos 
de questões relacionadas à cultura, como no uso da chupeta, prática muito arraigada no Brasil, 
mesmo em populações orientadas no sentido de evitá-la. Este fato corrobora para uma alta 
prevalência do uso de chupetas em crianças nas capitais brasileiras (60,3%).  
Os hábitos orais deletérios mais frequentes são a sucção de dedo, chupeta, mamadeira e a 
respiração oral.  
A prevalência dos hábitos orais deletérios em crianças pequenas tem sido alvo de muitos estudos, 
principalmente quando estes se mantêm além dos três anos de idade, visto que sua manutenção 
após esta idade pode se associar com alterações comportamentais, no crescimento ósseo, má 
posição dentária, distúrbios respiratórios e dificuldades na fala, prejudicando a saúde geral da 
criança.  
Objetivos: Dimensionar a prevalência de hábitos orais em crianças de quatro a seis anos de idade, 
eleger o profissional de saúde com maior possibilidade prática de intervir para a não manutenção 
dos hábitos nocivos à saúde infantil e confirmar a importância do fator ‘escolaridade’ dos pais para 
que programas de prevenção possam ter sucesso.  
Metodologia: Realizou-se pesquisa epidemiológica do tipo transversal, em que foram distribuídos 
questionários para a identificação das queixas referentes à presença de hábitos orais deletérios 
em pré-escolares, regularmente matriculados na rede municipal de ensino do Município de Campo 
Limpo Paulista/SP, aprovada pelo CEP-Faccamp. 
Após o contato com o secretário da educação e a coordenadora das EMEI’s municipais realizou-se 
uma palestra para apresentar os objetivos da pesquisa às professoras e coordenadoras das 
escolas, com a distribuição dos questionários para serem entregues aos pais dos alunos, via 
agenda escolar e devolvidos após uma semana. Os questionários foram distribuídos às 20 Escolas 
Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) do município de Campo Limpo Paulista/SP, perfazendo 
um total de 2270 questionários entregues. 
Na coleta de dados, foi utilizado um questionário elaborado com perguntas fechadas com apenas 
uma alternativa a ser selecionada, no questionário distribuído aos pais havia a informação de que  
os dados obtidos na pesquisa seriam utilizados para posterior publicação. As perguntas eram de 
relevância para caracterizar a criança que possui hábito oral deletério abrangendo aspectos  
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referentes ao modo respiratório; tempo de aleitamento materno exclusivo; presença de hábitos  
orais deletérios de sucção de chupeta ou digital e mamadeira; além de informações sobre o 
acompanhamento profissional na atenção básica, e escolaridade dos pais. 
A metodologia estatística utilizada constou de análise descritiva com apresentação de tabelas de 
frequências para variáveis categóricas e medidas de posição e dispersão para variáveis numéricas. 
Para comparação de proporções foi utilizado o teste Qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, 
quando necessário. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi 5%. 
Resultados: Foram entregues 2270 questionários e devolvidos 1541, com taxa de devolução dos 
questionários de 67,80%. Além destes achados, torna-se importante salientar que 42,39% 
referiram ‘ronco noturno’, 37,45% ‘baba’ no travesseiro, 4,99% engasgos ao se alimentar, 8,33% 
dificuldade para engolir. Os comportamentos orais de ‘lábios abertos/entreabertos durante o dia’ 
foi observado em 30,40%, ‘voz rouca/nasal’ em 14,29% e ‘boca seca ao acordar’ em 16,74%. Estes 
comportamentos orais foram incluídos no questionário por serem indicadores de alteração no 
modo respiratório e na postura oral. O profissional de saúde da atenção básica com maior número 
de acompanhamentos foi o médico Pediatra, com 69%. O nível de escolaridade paterno 
apresentou diferença estatisticamente significativa para a manutenção do hábito de sucção de 
chupeta (p=0.0188).  
Conclusões: Concluímos com esta pesquisa que a prevalência do modo respiratório alterado foi de 
64,74% e para os demais hábitos de sucção não nutritiva foi de 53,6%, sendo o médico Pediatra, o 
profissional de saúde na atenção básica que teve o maior número de consultas para 
acompanhamento do desenvolvimento e crescimento infantil e que o nível de escolaridade 
paterna apresentou diferença estatisticamente significativa para a manutenção do hábito oral de 
sucção de chupeta nesta pesquisa.  
A pesquisa resultou na criação do Grupo de Remoção de Hábitos Orais Deletérios (GRHADE) com a 
participação de Fonoaudióloga, Dentista e Psicopedagoga; na triagem Fonoaudiológica com 
posterior encaminhamento para o Otorrinolaringologista dos alunos com queixa de alteração no 
modo respiratório e na confecção de folder com orientações sobre a importância da interrupção 
dos hábitos orais deletérios na idade correta.  
Os folders foram confeccionados pela Secretaria de Saúde do município de Campo Limpo Paulista 
e distribuídos nas escolas.  
Diante dos resultados obtidos fica a necessidade de campanhas preventivas e promotoras em 
saúde infantil, esclarecendo de forma simples, mas objetiva, quanto à importância do aleitamento 
materno, da respiração nasal e da retirada dos hábitos de sucção até os três anos de idade, já que 
a partir desta idade a sucção não nutritiva passa a ser considerado um hábito vicioso e prejudicial 
à saúde infantil. 
Saliento ainda a importância de políticas públicas que apoiem o aleitamento materno, procurando 
com isto minimizar e até mesmo evitar que situações que levam às mães a usar chupeta e 
mamadeira se propaguem. 
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TREINAMENTO EM SAÚDE AUDITIVA INFANTIL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) 
COMO ESTRATÉGIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO MONITORAMENTO AUDITIVO E DE LINGUAGEM 

INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

Fabíola Maria Gonçalves Félix de Mattos 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista 

Atenção Básica 

 
Introdução: A World Health Organization (WHO) desde 1998 recomenda a capacitação dos 
agentes comunitários de saúde (ACS) para atenção primária à audição e às afecções do ouvido 
amparado por um sistema de referência e contra-referência. As recomendações do International 
Workshop on Primary ear and Hearing Care, transformaram-se em três manuais que 
correspondem a três níveis de capacitação de ACS: básico, intermediário e avançado.  
Desde 1998, seguindo a recomendação da WHO, alguns países em desenvolvimento têm 
implementado a capacitação dos ACS utilizando estes manuais, visto que as ações educativas em 
saúde, por meio destes profissionais, têm sido apontadas como uma das principais formas de 
prevenção da deficiência auditiva infantil em países em desenvolvimento. Nestes países torna-se 
necessária a criação de estratégias que complementem os programas de identificação do 
comprometimento auditivo na população infantil e promoção da saúde auditiva. 
A atuação dos ACS pode possibilitar o diagnóstico e a intervenção na deficiência auditiva no 
período crítico de desenvolvimento da criança, sendo estes profissionais o vínculo entre a 
comunidade e o Sistema Único de Saúde (SUS) e deste modo, os ACS podem atuar como os 
identificadores e encaminhadores (quando necessário) das perdas auditivas. 
A proposta de treinamento em saúde auditiva infantil para agentes comunitários de saúde (ACS) 
que atuam no programa saúde da família (PSF) surgiu à partir da implantação do teste da 
orelhinha (EOA) no hospital e maternidade municipal, antes realizado em município vizinho. Assim 
as portas para a saúde auditiva infantil começaram a se abrir, portanto nada mais importante que 
promover ‘educação em saúde’ para os ACS do único programa de PSF existente, possibilitando 
também que estes profissionais conheçam os indicadores de risco para a perda auditiva e possam 
indicar o monitoramento auditivo e de linguagem na atenção básica. 
Objetivos: Oferecer treinamento em saúde auditiva infantil para agentes comunitários de saúde 
(ACS) que atuam no programa saúde da família (PSF) do bairro de Botujuru no município de 
Campo Limpo Paulista.  
Metodologia: A pesquisa foi aprovada pelo CEP-Faccamp. O contato inicial foi com a coordenadora 
responsável pelo PSF-Botujuru, que se reportou ao secretário da Saúde do município que aceitou e 
concordou com as informações contidas no projeto. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Os ACS receberam um convite informando sobre o treinamento, bem como sobre os objetivos do 
mesmo, deixando-os à vontade para aceitar participar do treinamento.  
Os participantes preencheram uma ficha com informações sobre idade, sexo, profissão anterior, 
escolaridade, estado civil e número de filhos. 
Participaram do treinamento 11 ACS, que realizou-se em dois encontros de 4 horas ministrado por 
Fonoaudióloga do município, em sala destinada às reuniões da equipe. Utilizou-se como 
equipamentos, computador, Data Show, caixas de som, pranchetas e canetas esferográficas azuis. 
Foi elaborado o material audiovisual para o treinamento dos ACS, envolvendo os temas: atenção  
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básica e saúde auditiva- atuação dos ACS na promoção da saúde auditiva infantil; prevalência da 
surdez e deficiência auditiva; tipos, prevenção e causas da deficiência auditiva; técnicas de 
identificação e diagnóstico da deficiência auditiva; detecção, triagem e avaliação da deficiência 
auditiva; habilitação e reabilitação auditiva e educação; aparelhos de amplificação sonora-AASI e 
aspectos gerais da deficiência auditiva.  
As ACS receberam um crachá de identificação numerado, os questionários (Alvarenga et al,2008) 
foram aplicados pré e pós-treinamento, havendo estudo comparativo ao final do treinamento. Foi 
elaborada uma apostila para ser utilizada durante o treinamento, o que facilitou o 
acompanhamento das atividades realizadas de forma interativa, pelos ACS, além da apresentação 
de dois vídeos que abordavam os temas ‘audição’ e ‘propagação do som’. 
O material didático utilizado foi a apostila da Organização Mundial da Saúde (OMS)2006 - Primary 
Ear and Hearing Care Training Resource - basic, intermediate and advanced levels, adaptada e 
validada para o Português, com ajustes feitos pela Fonoaudióloga e pela Profª Drª Maria Cecília 
Marconi Pinheiro Lima /UNICAMP. 
Após a exposição do conteúdo programado foi reaplicado o questionário inicial. Ainda durante o 
treinamento houve roda de debate para esclarecimento de dúvidas quanto ao material do 
treinamento, distribuição de casos clínicos fictícios e exercícios de fixação do conteúdo ministrado 
(atividade proposta pela OMS no seu material apostilado). 
Resultados: O treinamento obteve 100% da participação dos ACS. Os resultados referem-se aos 
momentos pré e pós-treinamento, com as porcentagens gerais e dos domínios de conhecimento, 
abordados durante o treinamento. O questionário abordou quatro (4) domínios de conhecimento, 
a saber: conceitos de audição e deficiência auditiva; prevenção: tipos e causas da deficiência 
auditiva; técnicas de identificação e diagnóstico da deficiência auditiva e aspectos gerais da 
deficiência auditiva. 
A tabela abaixo mostra os resultados finais do Treinamento em saúde Auditiva Infantil dos ACS do 
PSF-Botujuru/2016. 
 
PRÉ-TREINAMENTO Nº/% PÓS-TREINAMENTO N % 
TOTAL 220 TOTAL 220 
TOTAL (Nº de acertos) 150 TOTAL (Nº de acertos)188 
Porcentagem de acertos 83,3% Porcentagem de acertos 89,5% 
Porcentagem de NS 18,18% Porcentagem de NS 4,54% 
1º Domínio 1º Domínio  
Acertos 71,21% Acertos 78,78% 
DESCONHECIMENTO(NS) 12% DESCONHECIMENTO(NS) 4,54% 
2º Domínio 2º Domínio  
Acertos 63,63% Acertos 93,18% 
DESCONHECIMENTO(NS) 31,81% DESCONHECIMENTO(NS) 4,54% 
3º Domínio 3º Domínio  
Acertos 62,12% Acertos 80,30% 
DESCONHECIMENTO(NS) 16,66% DESCONHECIMENTO(NS) 3,03% 
4º Domínio 4º Domínio  
Acertos 77,27% Acertos 93,18% 
DESCONHECIMENTO(NS) 15,90% DESCONHECIMENTO(NS) 6,81% 
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O questionário abordou domínios de conhecimento, com respostas em: verdadeira(V), falsa (F) e 
não sei (NS). Quando a resposta para a questão foi respondida com NS, passou a ser computada 
como DESCONHECIMENTO. Esta informação foi importante para observarmos o domínio com 
maior porcentagem de desconhecimento por parte dos participantes.  
 
Conclusões: Houve aumento na porcentagem final de todos os domínios, com sensível redução do 
NS, constatando-se o empenho da Equipe de ACS, alcançando acima de 70% de conhecimento em 
todos os domínios com o treinamento da Equipe de ACS do município de Campo Limpo Paulista. 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA JUNTO AO NASF – OS BENEFÍCIOS DO ATENDIMENTO EM GRUPO 

E DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 

GIOVANNA CASTILHO DAVATZ LOPES 
Prefeitura Municipal de Nova Europa/SP 

Atenção Básica 
 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) data de 1988 e, em sua forma consolidada e 
implementada, garante assistência à saúde de forma equitativa, integral e universal, que deve ser 
provida pelo Estado1. Este direito social se dá a partir de um modelo fundamentado na 
hierarquização das ações e serviços de saúde estruturadas em níveis de complexidade, 
descentralizadas e regionalizadas2. Nesse cenário o fonoaudiólogo pode estar inserido desde o 
nível primário com vistas à prevenção, habilitação e promoção de saúde da população, até os 
níveis secundário e terciário com foco especializado, mais curativo e reabilitador, portanto 3,4. 
Delinear a distribuição desse profissional na rede de atenção à saúde pode auxiliar na visualização 
da efetividade das suas ações e políticas públicas de inserção, e também evidencia a sua ausência 
no processo de acompanhamento e aprimoramento da comunicação, ou tratamento do seu 
distúrbio, em grande escala da população, quando não contratado. Objetivo: Analisar a 
distribuição de fonoaudiólogos inseridos na rede pública da cidade de Bauru - SP, em meios de 
administração direta e indireta, gestão municipal e estadual, no ano de 2017. Metodologia: Trata-
se de um estudo retrospectivo, alicerçado na análise do banco de dados secundários de domínio 
público. Foram utilizados os bancos de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde5 (CNES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística6 (IBGE), disponíveis para domínio 
público no site do Departamento de Informática do SUS7 (DATASUS) e portal do IBGE, no mês de 
outubro de 2017. As seguintes variáveis foram destacadas: 1) o número de fonoaudiólogos dos 
estabelecimentos de saúde do município com prestação de serviço ao SUS. 2) o tipo de gestão, 
administração e natureza jurídica dos estabelecimentos. 3) o nível de atenção de lotação do 
profissional. Para análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2013™. 
Segundo a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde8, os bancos de dados são de domínio 
público, não havendo identificação das pessoas, nem tampouco exposição a quaisquer riscos ou 
danos. Sendo assim, esta pesquisa não precisou ser submetida ao comitê de ética e pesquisa em 
seres humanos. Resultados: Foram encontrados 123 estabelecimentos de saúde com prestação de 
serviço ao SUS no município de Bauru. Destes, 104 eram de gestão municipal e de administração 
pública. Cinco estabelecimentos eram de gestão municipal e sua administração era realizada por 
entidades sem fins lucrativos e 14 estabelecimentos eram de gestão estadual e administração 
pública. Nestes estabelecimentos estão cadastrados 135 fonoaudiólogos, sendo 24 professores da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 49 profissionais da atenção secundária e 62 da atenção 
terciária. Discussão: Considerando o percentual adotado9, uma população de, aproximadamente, 
370 mil habitantes6 como a de Bauru, deveria contar com 37 fonoaudiólogos na atenção básica e 
hoje o município não possui nenhum. Apesar da proposta de mudança no modelo assistencial à 
saúde ser datado de 1994, com nenhum profissional de fonoaudiologia na atenção básica, Bauru 
mostra-se ainda no modelo assistencial centrado na doença e não no indivíduo. Ao analisarmos os 
números de profissionais da atenção secundária, este dado se confirma, pois encontramos um 
número seis vezes maior de profissionais neste nível de atenção. Mais uma vez, podemos inferir  
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que o fonoaudiólogo é mais reconhecido pelas práticas de recuperação e reabilitadoras do que 
por práticas de proteção e promoção da saúde. Na atenção terciária, o número elevado de 
profissionais pode ser explicado pela Política Nacional de Atenção Auditiva10 que favoreceu uma 
maior inserção da assistência fonoaudiológica no SUS. Bauru é hoje um centro de referência da 
saúde auditiva e atende 68 municípios em seu entorno. Conclusão: Apesar de Bauru apresentar 
um número elevado de profissionais com prestação de serviço ao SUS, vimos a inexistência do 
fonoaudiólogo na atenção básica. Reforça-se a necessidade contínua de discussões e produções 
científicas sobre a temática para que o acesso à assistência fonoaudiológica na atenção básica seja 
reconhecida e efetivada como direito da população. 
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PERFIL FUNCIONAL DE PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
CLASSIFICADOS PELA CIF 

 
Antonio D.H.; Sigolo J.R.; Santos Y.A.; Paula L.R.A. Silva; A.P.R. 

APAE - Bauru 
Atenção Especializada 

 
 

Introdução: 
De acordo com a OMS (2006), o Acidente Vascular Encefálico (AVE) refere-se ao desenvolvimento 
rápido de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de 
duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, provocando alterações nos planos 
cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão. 
O sinal mais comum de um AVE, o qual ocorre com maior frequência na fase adulta, é a fraqueza 
repentina ou dormência da face, braço e/ou perna, geralmente em um lado do corpo, confusão 
mental, alteração cognitiva, dificuldade para falar ou compreender, engolir, enxergar com um ou 
ambos os olhos e caminhar. 
No Brasil o AVE representa a primeira causa de morte e incapacidade no país, o que cria grande 
impacto econômico e social. Dados provenientes de estudo prospectivo nacional indicam 
incidência anual de 108 casos por 100 mil habitantes, taxa de fatalidade aos 30 dias de 18,5% e 
aos 12 meses de 30,9%, sendo o índice de recorrência após um ano de 15,9%, Brasil, Ministério da 
Saúde (2013). 
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) considera múltiplos 
aspectos da funcionalidade. Essa ferramenta auxilia na classificação das funcionalidades tanto em 
pessoas saudáveis como em vítimas de quaisquer patologias ou agravos a sua saúde, OMS (2001). 
A equipe multidisciplinar da APAE de Bauru classifica, através da CIF, todos os pacientes recém-
admitidos no serviço. Este processo se dá por intermédio de um sistema informatizado de coleta 
dos dados, utilizando um software que sistematiza a classificação, nos padrões da CIF, no modelo 
Domínios, Ambiente, Estruturas e Funções (DESB), protocolado na OMS sob nº147790. Este 
programa permite a inclusão de diferentes escalas de avaliação da CIF, contemplando todos os 
domínios avaliados e fornecendo dados quantitativos e qualitativos, a serem utilizados para 
subsidiar a elaboração do plano de tratamento do paciente.  
Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, o fonoaudiólogo é responsável por promoção da 
saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/recuperação funcional), 
monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva 
periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação e fluência da 
fala, na voz, nas funções orofaciais e na deglutição. No caso específico da Fonoaudiologia, a CIF 
auxilia nas ações relacionadas com os distúrbios da comunicação humana. É fundamental 
portanto, para o paciente vítima de AVE o atendimento por equipe multidisciplinar, e o 
profissional fonoaudiólogo é parte determinante para o sucesso terapêutico. 
Objetivos:  
Traçar o perfil funcional através da CIF, dos usuários com sequelas de AVE encaminhados para 
reabilitação multidisciplinar na APAE de Bauru no ano de 2016. Descrever o perfil sócio 
demográfico, e os principais fatores etiológicos. 
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Metodologia: 
Tratou-se de um estudo transversal de caráter descritivo, onde foram analisados os prontuários de  
todos os usuários encaminhados para reabilitação física da APAE de Bauru no ano de 2016 com 
diagnóstico de AVE ou AVC. 
Foi traçado o perfil funcional dos usuários, através da utilização das dimensões da CIF: Funções e 
estrutura do corpo, Capacidade de participação e Desempenho. Onde a extensão da limitação foi 
classificada em níveis de 1 a 4, sendo nível 1 = limitação leve de 5 a 24%, nível 2 = limitação 
moderada de 25 a 49%, nível 3 = limitação grave de 49 a 95% e nível 4 = limitação completa de 96 
a 100%. 
Foram coletados dados sócio demográficos como idade, gênero e renda, e fatores etiológicos 
como tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e uso de álcool e drogas.  
A pesquisa foi autorizada pela diretoria técnica da APAE – Bauru e pela Plataforma Brasil, sendo 
emitido parecer favorável, número 2.029.325 (CAAE 66582617.1.0000.5512)  
 
Resultados:  
Foram avaliados 43 pacientes, sendo 29 mulheres (67,44%) e 14 homens (32,56%), 34 indivíduos 
apresentaram diagnóstico de AVE do tipo isquêmico (79,06%), 5 hemorrágicos (11,62%) e 4 não 
determinados (9,32%). 
Por classificação sócio econômica, 24 sujeitos foram classificados em categoria baixa inferior, 11 
em baixa superior, 8 não constavam avaliação. 
As idades variaram de 34 a 93 anos, sendo encontrados 4 pacientes com idades entre 30 a 39 
anos, 5 pacientes entre 40 a 49 anos, 8 pacientes entre 50 a 59 anos, 13 pacientes entre 60 a 69 
anos, 8 pacientes entre 70 a 79 anos e 5 pacientes com mais de 80 anos. 
Os fatores etiológicos foram auto referidos pelos pacientes ou cuidador, sendo os mais 
prevalentes pela ordem: hipertensão arterial sistêmica (HAS) com 37 pacientes, tabagismo com 18 
pacientes, diabetes mellitus (DM) com 14 pacientes, uso de álcool com 12 pacientes, e uso de 
drogas com 1 pacientes. 
 
Os domínios da CIF mais frequentes foram pela ordem: a fala com 22 pacientes, funções da voz 
com 18 pacientes, expressão de linguagem com 17 pacientes, comer com 17 pacientes, estruturas 
da boca com 16 pacientes, e deglutição com 14 pacientes.  
Porém os domínios com maior gravidade (níveis 3 e 4) foram: expressão de linguagem com 8 
pacientes (47%) e deglutição com 4 pacientes (28%). 
 
Conclusão: 
Em nossa amostra houve predomínio de AVEs do tipo isquêmico, em mulheres de classes sociais 
mais baixas, com idades variando entre 34 a 93 anos, sendo que o percentil mais frequente foi de 
idades entre 60 e 69 anos. 
Os domínios mais frequentemente afetados pela ordem foram a fala, funções da voz, expressão 
de linguagem, comer, estruturas da boca, e deglutição. Com maior gravidade nos grupos 
expressão da linguagem e deglutição.  
Os principais fatores etiológicos encontrados foram hipertensão arterial, tabagismo, diabetes 
mellitus e uso de álcool. Porém, em sua grande maioria, os sujeitos apresentaram associação 
entre fatores etiológicos.  
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Integração Ensino-Serviço como estratégia na formação para o SUS:  
Relato de Experiência 

 
Bozza, A1; Cassol, K1; Prestes, SCC1; Munhoz, GS1; Carvalho, RP1; Oliveira, MAR2; Lopes, AC1 

Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru-Universidade de São 
Paulo1 

CEREST2 
Atenção Básica 

 
 

No contexto atual da saúde do trabalhador, é fundamental que a Vigilância em Saúde do 
Trabalhador (VISAT) possa, por meio de mecanismos de investigação, análise e intervenção sobre 
os processos, os ambientes, as organizações e as relações de trabalho, promover a saúde dos 
trabalhadores e a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho.  
As elevadas cargas e os processos de trabalho insalubres e perigosos, os equipamentos e as 
tecnologias ultrapassadas, os ambientes de trabalho inóspitos, as novas formas de organização e 
divisão do trabalho, a flexibilidade nos contratos e a consequente perda de direitos de proteção 
ou garantias, entre vários fatores, aumentam o adoecimento, a invalidez e a exclusão dos 
trabalhadores do mercado de trabalho (Minayo-Gomes, Thedim-Costa, 1997). 
Considerando a multicausalidade, ou seja, a contribuição de um conjunto de fatores de risco na 
produção da doença; deve-se incluir, em suas equipes, outros profissionais além do médico, uma 
vez que os diversos riscos são assumidos como inerentes ao trabalho. Na Visat devem ser 
utilizados mecanismos de investigação, análise e intervenção sobre os processos, os ambientes, as 
organizações e as relações de trabalho buscando a promoção da saúde e a prevenção de acidentes 
e de doenças relacionadas ao trabalho.  
A parceria entre a disciplina de Saúde Coletiva IV: Fonoaudiologia do Trabalho, da graduação da 
FOB-USP e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)/CEREST surgiu a partir do Pró-Saúde com 
diversos projetos relacionados à inserção dos alunos nos serviços de saúde, estreitando as 
relações e facilitando a integração entre docentes, acadêmicos, trabalhadores e gestores de saúde 
do município. O objetivo deste relato de experiência é refletir sobre a atuação dos alunos de 
graduação em fonoaudiologia no processo de Vigilância em Saúde do Trabalhador realizado em 
pareceria com o CEREST. 
Assim, este relato de experiência que aborda as estratégias e ações adotadas na VISAT com a 
integração ensino-serviço, com a finalidade de facilitar o processo de formação profissional na 
área da saúde, em consonância com as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  
Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo pactuado, articulado e integrado de 
estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de formação na área da saúde com 
trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se aí os gestores, cuja 
finalidade é a qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, a excelência da forma- ção 
profissional e o desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços, em beneficio da 
saúde e segurança no trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores. 
Até o presente momento, a disciplina Saúde Coletiva IV: Fonoaudiologia do Trabalho, atuando em 
cenários de práticas diversificado envolvendo, por ano, cerca de 40 alunos dos cursos da  
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graduação em fonoaudiologia, 6 profssionais do CEREST, 1 docente, 4 alunos de pós-graduação e 5 
fonoaudiológos do programa de prática profissionalizante em Perdas Auditivas Relacionadas ao 
Trabalho, todos buscando trabalhar as ações propostas de forma integrada, ampliando, assim, 
uma nova concepção de trabalho multidisciplinar em saúde.  
A inserção dos acadêmicos nos serviços tem demonstrado ser uma excelente oportunidade para 
conhecer o funcionamento integral do CEREST, seus princípios, bem como os serviços prestados e 
as necessidades dos usuários, possibilitando maior integração da teoria com a prática, a 
multidisciplinaridade e a possibilidade de compartilhar saberes. Desse modo, deve ser estimulada 
continuamente a atitude de querer aprender e a pró-atividade em busca da autonomia, 
evidenciada por muitos dos alunos que propõem e desenvolvem estratégias e ações de inserção 
profissional no cenário desta integração.  
Espera-se, a partir das diversas ações realizadas, promover maior efetividade nas atividades de 
promoção de saúde, bem como integração da equipe de saúde e qualificação do ensino. Nesse 
sentido, destaca-se a necessidade de se trabalhar continuamente as diferentes concepções de 
saúde e de modelo assistencial com os atores envolvidos: docentes, estudantes, trabalhadores, 
gestores e usuários. Também deve ser ampliado o número de docentes integrados às equipes de 
saúde, a fim de relacionar conteúdos específicos com a atenção básica e especializada, bem como 
ser ampliada a carga horária de atividades junto aos diversos cenários de práticas. Além disso, 
deve ser incentivada a reflexão e a discussão sobre o papel do preceptor e dos demais 
trabalhadores na formação dos estudantes e a responsabilidade dos docentes com os serviços de 
saúde.  
MINAYO-GOMES, C.; THEDIM-COSTA, S. M. A construção do campo da Saúde do Trabalhador: 
percurso e dilemas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 21-32, 1997. 
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO CMEI: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Cassol, K1,2; Rosário, Ana Elisabete F.P.2; Maffini, Natália Laís2; Sotoriva, Letícia Eidt2; Benacchio, 

E.1; Soares, AC; Bozza, A1; Prestes, SCC1; Munhoz, GS1; Carvalho, RP1; Lopes, AC.1 
Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru-Universidade de São 

Paulo1 
Departamento de Fonoaudiologia do Centro Universitário Assis Gurgacz2 

Atenção Básica 
 

NTRODUÇÃO 
Segundo Luzardo e Nemr (2006) a Fonoaudiologia, atualmente, volta a conquistar espaço junto à 
educação, assumindo esse ambiente como um vasto campo de atuação. O fonoaudiólogo na 
escola pode atuar na prevenção e na promoção de saúde, com vistas à criação de condições 
favoráveis e eficazes para que as capacidades de cada criança possam ser desenvolvidas ao 
máximo.  
Para Simões e Assencio-Ferreira (2002) e Nascente e França (2005) os educadores são 
fundamentais para o desenvolvimento pleno da criança inserida na escola, visto que, algumas 
vezes, há alunos que não apresentam o desempenho escolar esperado, atribuindo-lhes uma 
condição de dificuldade de aprendizagem. Quando o professor mantém uma formação 
continuada, com uma equipe de apoio multidisciplinar, modificam-se as estratégias utilizadas 
pelos professores, assim como, a orientação para o encaminhamento das crianças que necessitam 
de uma intervenção clínica.  
Nesse sentido, o professor é o agente principal de identificação das alterações infantis, sejam elas 
de aprendizagem, fonoaudiológicas, e outras. Para isso, esse profissional além de estar bem 
capacitado e assistido por uma equipe especializada, deve também, ter atenção a sua saúde 
global. 
Entretanto, as condições do ambiente de trabalho, características da atividade e falta de 
preparo/treinamento para o uso adequado da voz são fatores que podem contribuir para o abuso 
vocal, causando alterações emocionais, psicológicas e vocais em diferentes níveis de frequência e 
severidade, gerando o afastamento temporário ou permanente da sala de aula, prejudicando o 
andamento pedagógico (SERVILHA e PENA, 2009).  
Embora a fonoaudiologia tenha seu campo de trabalho bem definido na área educacional, é 
comum perceber dúvidas por parte da comunidade escolar, sobre sua real atuação com as 
crianças e equipe pedagógica. Nesse contexto, verifica-se a importância de analisar qual a 
percepção dos professores do Centro Municipal sobre a atuação fonoaudiológica em seu 
ambiente.  
PERCURSO METODOLÓGICO  
A ação da fonoaudiologia em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do município de 
Cascavel ocorreu entre os meses de Março à Junho, semanalmente, totalizando, 11 ações 
realizadas. Houve dois momentos em que as atividades foram destinadas exclusivamente aos 
professores. 
Num primeiro momento os professores foram convidados a participarem de uma palestra sobre 
voz, e em outro momento, foi proposta uma reunião com o intuito de repassar informações e  
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orientações sobre os alunos observados que apresentavam dificuldades. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Esse estudo pretendeu analisar a percepção dos professores do CMEI sobre a atuação 
fonoaudiológica escolar. Foi possível verificar que, ao final da palestra, não houve 
questionamentos por parte dos professores, embora, muitos não soubessem claramente sobre os 
principais hábitos de higiene e cuidados vocais, como por exemplo, o uso do café e do leite 
interferirem na qualidade vocal e que esses deveriam ser evitados antes do profissional utilizar a 
voz, bem como, sobre a maçã ser aliada na limpeza do trato vocal.  
No outro momento, destinado a uma devolutiva sobre as observações realizadas nos alunos com 
dificuldades anteriormente citados pelos professores, ressaltou-se novamente sobre a atuação 
fonoaudiológica no âmbito escolar, bem como repassadas orientações sobre como estimular a 
linguagem oral, retirada de hábitos deletérios e o acompanhamento do desenvolvimento da 
audição e da linguagem. Para isso foram utilizados folders e conversa explicativa.  
As opiniões expressas sobre as contribuições da atuação da fonoaudiologia nas intervenções 
cotidianas, demonstram a necessidade de um profissional inserido no Centro Municipal de 
Educação Infantil e a necessidade de um trabalho em conjunto com os professores. Porém, para 
que haja um trabalho efetivo, existe a necessidade de palestra informativa para toda a equipe 
pedagógica pontuando e delimitando a função do fonoaudiólogo no âmbito escolar, bem como, 
esclarecendo aos professores sobre o auxílio para a melhora do seu desempenho possibilitando 
resultados mais eficazes em sala de aula.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Esta experiência propôs a verificação e a análise da percepção e conhecimento dos professores 
sobre a atuação da Fonoaudiologia no contexto Escolar. Foi possível observar no decorrer das 
ações realizadas que a atuação do fonoaudiólogo na educação é um assunto relativamente novo. 
Observou-se que os professores mantêm atenção no momento das atividades e realizam 
questionamentos demonstrando uma carência de informação sobre a função do fonoaudiólogo, o 
que dificulta uma visão mais abrangente de um trabalho cooperativo entre os profissionais. 
Essa experiência possibilitou a reflexão da prática fonoaudiológica no Centro de Educação Infantil, 
agregando conhecimento aos professores e oferecendo subsídios para a inserção de profissionais 
da área da saúde para uma ação conjunta no trabalho com os alunos, assim como, experiência as 
acadêmicas que desenvolveram atividades em prol dos estímulos das habilidades fonoaudiológicas 
e vivenciaram a rotina escolar e adquiriram conhecimentos profissionais na área educacional.  
REFERÊNCIAS 
COSTA, Marilydia Gonçalves. Fonoaudiólogo e o professor de educação infantil uma relação viva. 
1999. 
LUZARDO, Raquel; NEMR, Kátia. Instrumentalização fonoaudiológica para professores da educação 
infantil. Revista CEFAC, v. 8, n. 3, 2006. 
MARANHÃO, Poliana Carla Santos; PINTO, S. M. P. C.; PEDRUZZI, Cristiane Monteiro. 
Fonoaudiologia e educação infantil: uma parceria necessária. Rev. CEFAC, v. 11, n. 1, p. 59-66, 
2009. 
SERVILHA, Emilse Aparecida Merlin; PENA, Joyce. Tipificação de sintomas relacionados à voz e sua 
produção em professores identificados com ausência de alteração vocal na avaliação 
fonoaudiológica. Rev CEFAC, v. 12, n. 3, p. 454-61, 2010. 
SIMÕES, Adriana Rotger; KUPTY, Henry J. Fatores que podem ocasionar distúrbio de voz causando 
o absenteísmo do professor. Metropolitana de Relato Profissional (ISSN 2447-8032), v. 1, n. 2, p. 
02-15, 2015. 
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REABILITAÇÃO VESTIBULAR INDIVIDUALIZADA EM PATOLOGIA DO SISTEMA  

VESTIBULAR PERIFÉRICO 

 
Mariotto, LDF; Quadros, IA; Agostinho, RS; Duarte, JL; Lopes, AC; Alvarenga, KF; Jacob- Corteletti, LCB  

Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo 
Atenção Especializada 

 
Introdução: A Vertigem Postural Paroxística Benigna (VPPB) é uma das patologias do ouvido 
interno mais especificamente do sistema vestibular. É uma das causas mais comuns de vertigem 
severa e de curta duração. Foi descrita por Barany, em 1921, e sistematizada por Dix e Hallpike, 
em 1952. Os cristais de carbonato de cálcio (CaCo3) conhecido como cristais do labirinto, são 
partículas pequenas (de 3 a 30 microns) combinadas com uma matriz proteica, podendo ser 
chamados de Otólitos ou Otocônias e que ficam aderidas na membrana gelatinosa existente nas 
cavidades labirínticas (sáculo e utrículo), permitindo a percepção das acelerações lineares da 
cabeça. Por Inúmeras causas (entre elas a degeneração relacionada á idade, uso de ototóxicos, 
traumas, doenças diversas etc..) podem provocar o deslocamento destes otólitos da membrana 
gelatinosa, que ficaram flutuando no liquido labiríntico (endolinfa) ou podem ficar aderidos a 
massa gelatinosa da cúpula dos canais semicirculares. O quadro clínico da VPPB terá início quando 
esses Otólitos migrarem em quantidade suficiente do Utrículo para os Canais Semicirculares, que 
por sua vez são estruturas labirínticas de percepção angular da cabeça em todos os planos do 
espaço, e que cujos estímulos não dependem desses Otólitos. O diagnóstico da VPPB é realizado 
por médico ou fonoaudióloga por meio de manobras diagnósticas( Dix-Hallpike e Head Roll). Como 
resposta vestibular, observa-se vertigem e/ou nistagmo(N) posicional do tipo rotatório, vertical ou 
horizontal com duração que varia de acordo com o substrato fisiopatológico: ductolitiase (inferior 
a um minuto) ou cupulolitíase (superior a um minuto) e pode ocorrer uni ou bilateralmente. A 
Reabilitação vestibular tem sido altamente eficaz no tratamento desta patologia. 
 
Objetivo: Relatar a avaliação e reabilitação vestibular individualizada (RVI) em um caso de 
ductolitíase dos CSC Lateral (CSCL) e CSCP bilateral 
Relato de caso: JLB., 62 anos, gênero masculino. Queixa de perda auditiva, zumbido à esquerda, 
vertigem, oscilopsia, cinetose. A avaliação auditiva revelou perda auditiva à esquerda 
sensorioneural severa. A avaliação funcional do sistema vestibular mostrou: Nistagmo(N)semi-
espontâneo (NSE), unidirecional, horizontal à direita, sem latência, não fatigável, não paroxístico e 
sem vertigem; N rotatório à manobra de Dix-Hallpike e N horizontal à Manobra Head Roll 
bilateralmente, com duração inferior a 1 minuto. Na prova clínica Head impulse(HIT) não foi 
observado presença de sacadas corretivas. Nas provas do equilibrio estático de Romberg e 
Romberg-Barré foi observado latero-pulsão do corpo para direita. Os achados da avaliação 
vestibular foram sugestivos de disfunção vestibular periférica bilateral por ductolitiase de CSCL e 
CSCP e disfunção vestibular central pelo N direcional, unidirecional e dissociação Nistagmo 
vertiginosa.  
Resultados: A RVI ocorreu em duas sessões de 40 minutos. Na primeira, foi realizada a manobra de 
Reposição canalicular de Epley (MRCE) à direita, onde já no primeiro reteste o paciente não  
 
 
 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 
apresentou N ou vertigem. Ao iniciar reposição canalicular à esquerda, apresentou fortes sintomas 
neurovegetativos seguido de vômito, interrompendo a intervenção terapêutica. Na segunda 
sessão, foram realizadas as manobras de MRCE e Head Roll à esquerda. No reteste observou 
ausência de sintomas, N e redução da intensidade de zumbido. Foi solicitado pelo médico exames 
por imagem devido achados centrais na avaliação vestibular e, está em acompanhamento da 
vertigem e audição na Clínica de Fonoaudiologia da FOB/ USP- Bauru. O paciente foi inserido em 
grupo de RV. 
Conclusão: O diagnóstico preciso com planejamento terapêutico adequado, promoveu melhora 
rápida e efetiva da sintomatologia vestibular decorrente da disfunção vestibular periférica e 
central. 
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CAMPANHA DA VOZ NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Benacchio, E¹; Cassol, K²; Matos, A¹  

Mestranda em Fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru- Universidade de São Paulo¹  

Doutoranda em Fonoaudiologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru- Universidade de São Paulo¹ 
Atenção Básica 

 
As campanhas relacionadas à saúde chegaram ao Brasil por volta de 1910, com o intuito de 
abranger um grande número de pessoas, informando sobre as questões de saúde. Desta forma as 
campanhas ficaram conhecidas como ações a serem desenvolvidas para incentivo de auto cuidado 
e prevenção de doenças (DORNELAS, GIANNINI, FERREIRA, 2015).  
No Brasil as ações educativas em saúde são realizadas em diversas áreas, com foco na 
Fonoaudiologia, ciência que vem buscando seu espaço, a profissão vem buscando construir e 
conciliar a prática no desenvolvimento tecnológico em conjunto com o acréscimo do conteúdo 
formal, colaborando com a melhora da conjuntura de vida dos cidadães (GOULART et al., 2010).  
Dentro da Fonoaudiologia, a campanha da voz é uma ação com maior abrangência da população, 
profissionais e mídia. Mesmo com essa abrangência tão grande são poucos os artigos que 
descrevem sobre a campanha e a analise de reportagens da televisão (DORNELAS, GIANNINI, 
FERREIRA, 2015).  
Desta forma, a fonoaudióloga responsável, atuante de forma presente na área educacional, 
realizou a campanha da voz em uma cidade pequena no interior do Paraná, realizando a 
campanha em âmbito escolar, na única escola municipal da cidade. Conseguindo abranger de 
forma geral, quase a população integral de crianças do Pré até o 5 ano.  
Foram realizadas diferentes atividades alusivas a saúde vocal, separadas por idade. Os alunos do 
pré II até o 1º ano participaram do teatro de fantoches. 
Os alunos do 2 até o 5° receberam orientações via mini palestras e participaram de um quis com 
perguntas sobre “saúde vocal”. Já os professores, coordenadores, direção e demais colaboradores 
participaram de uma palestra com o tema “Higiene Vocal”, aonde receberam informações sobre 
toda anatomia da laringe, higiene vocal, importância dos cuidados básicos destinados a 
profissionais da voz e informações sobre aquecimento e desaquecimento vocal.  
Todos os integrantes da escola receberam um botton, com os dizeres “SOU AMIGO DA MINHA 
VOZ”, aonde puderam usa-ló durante toda semana, que era destina a VOZ. 
Todas essa ações foram realizadas durante um dia programado dentro do calendário escolar, 
houve colaboração de toda equipe. 
Os alunos de quartos e quintos anos, participaram de um concurso de desenho com o tema “SOU 
AMIGO DA MINHA VOZ”, aonde foram orientados a criar desenhos conforme as orientações que 
receberam. O desenho escolhido foi por meio de votação da equipe escolar. Os alunos foram 
premiados com uma camiseta.  
Através dos diversos relatos, trazidos pelos alunos após o termino da atividade, certificamo-nos de 
que as atividades foram aceitas por eles. Cumprindo então a intenção da campanha. 
Houve também relato dos pais, aonde comentaram sobre serem corrigidos pelos filhos realizavam 
abuso vocal em casa. Professores narram sobre terem diminuído os gritos em sala e terem 
ingerido mais água, explanando diminuição dos abusos vocais e cuidados com a higiene vocal. 
Demonstrando assim eficácia nas ações realizadas, cumprindo com o papel da fonoaudiologia  
escolar. Além da divulgação da importância do Profissional dentro da Escola, orientando e gerando  
 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 
prevenção e promoção de saúde. 
Espera-se que após todas as atividades realizadas, não sejam alusivas somente no mês de abril, ou 
no dia da campanha, e sim que as crianças e professores sigam desenvolvendo ações para melhora 
da higiene vocal. Tornado todos os membros da escola, reflexivos, sobre a importância da saúde 
vocal, dentro e fora do ambiente de trabalho e ou estudo.  
 
DORNELAS R, GIANNINI SPP, FERREIRA LP. Dia Mundial da voz em noticia: análises das reportagens 
sobre a campanha da voz no Brasil. Codas, São Paulo, v. 25, n.5, p. 492-7, 2015.  
GOULART et al. Fonoaudiologia e promoção da saúde: Relato de Experiencia Baseado em visitas 
domiciliares. Rev.Cefac, São Paulo, v.12, n.5, p.842-849, São Paulo, 2010. 
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O EFEITO DAS ESTRATÉGIAS DE MEMÓRIA EM PACIENTES IDOSOS 
 COM QUEIXAS DE ESQUECIMENTO 

 
Costa, Renata de Oliveira Santos  

OS Santa Catarina 
Atenção Especializada 

 
Objetivo: O objetivo desse estudo foi introduzir estratégias para melhorar a memória das 
pacientes com mais de 60 anos participantes do grupo Oficina de Memória, da URSI Cidade 
Ademar, com queixa de esquecimento nas suas atividades diárias. 
Materiais e Métodos: Foram realizados dezesseis encontros, por uma hora, uma vez por semana e 
trabalhadas estratégias relacionadas à lógica, raciocínio, enfocando funções executivas, 
visuoespaciais, linguagem, nomeação, noções de abstrato e concreto, orientação espacial e 
localização. 
Resultados: Obtivemos bons resultados com todas as participantes, constatados na pontuação do 
MEEM, Bateria Breve (teste do relógio e demais itens de memória) e no MoCa. 
Os resultados alcançados ao longo do trabalho foram: ganhos de até três pontos no MEEM, de 
dois a cinco pontos no MoCa, manutenção da pontuação no MoCa de uma das participantes. Na 
Bateria Breve, todas apresentaram resultados dentro do esperado e no teste do Relógio 
melhoraram significativamente a pontuação. 
Conclusões: Concluímos que as integrantes do grupo se beneficiaram muito com esse tipo de 
intervenção. A abordagem utilizada para todas as atividades foi sempre de enfocar os ganhos e 
não as perdas motivando, assim, as participantes. Os resultados demonstraram que melhoraram 
não somente a memória, como também a atenção, localização espacial, estratégias de 
memorização, autoestima e sociabilização. Sendo assim, conseguiram perceber que as estratégias 
as auxiliaram nas suas atividades diárias melhorando sua funcionalidade e diminuindo os 
esquecimentos. Portanto, verificamos que esses encontros podem ser benéficos a outros idosos 
que apresentem queixas de esquecimento nas atividades diárias e nos motivam a continuar 
desenvolvendo esse trabalho formando novos grupos. 
 
Palavras- Chave: memória; envelhecimento; estratégias; esquecimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



[Digite texto] 

 

 

 

 
 

O CUIDADO INTERDISCIPLINAR NOS CASOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
 EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RELATO DE CASO 

 
karulyne Olivia Alves 

CER- II 
Atenção Especializada 

 
Introdução 
A cidade de São José do Rio Preto, localizada na região noroeste do estado de São Paulo, possui 
população estimada de 431.963 habitantes segundo IBGE em 2014. O primeiro serviço publico 
destinado à atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de São José 
do Rio Preto foi a Escola do autista na década de 1990. Consistia em um serviço multidisciplinar 
com abordagens tanto da área da saúde quanto da educação. A partir do ano de 2007, com a 
instituição da Rede de Atenção Psicosocial (RAPS) e criação dos Centros de Atenção Psicossocial 
Infantil (CAPSi), a Escola do Autista passou a funcionar na lógica dos CAPSi. O objetivo desses 
serviços é a atenção psicossocial, prioritariamente em grupo. Atualmente o município conta com 3 
(três) unidades de CAPSi onde são realizados atendimentos a pessoas com autismo, e também 
conta com o apoio do ambulatório de autismo da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 
(FAMERP), cujo objetivo é o diagnóstico dos casos mais complexos.  
Por meio da Portaria MS 2304 de 2016, o município de São José do Rio Preto teve um serviço 
municipal habilitado pelo MS como CER-II para atendimento das deficiências física e intelectual. A 
reabilitação intelectual mais especificamente é o objeto deste estudo e engloba os casos de 
atrasos do desenvolvimento global, atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM), TEA 
e deficiências intelectuais provenientes ou não de síndromes. Este serviço conta com uma equipe 
multidisciplinar, com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, 
nutricionista, enfermeiros, neuropediatra, psiquiatra, fisiatra, ortopedista e assistente social, os 
quais trabalham com o objetivo de estimulação, promoção, habilitação e resgate das habilidades 
funcionais dos usuários atendidos no serviço. 
Relato de Caso 
LMDS, 1 ano e 9 meses, sexo masculino, chegou no Centro Especializado de Reabilitação II do 
município de São José do Rio Preto encaminhado pelo pediatra de sua unidade de saúde de 
referência com hipótese diagnóstica de atraso global do desenvolvimento, após avaliação de 
equipe multidisciplinar composta por neuropediatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, 
enfermeira e fisioterapeuta foi concluída hipótese diagnostica de TEA, segundo critérios do 
Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais 5 (DSM-5). Paciente apresenta 
dificuldades severas da comunicação, fala, sociabilidade, simbolismo e função de objetos, foi 
então decidido a utilização da metodologia Picture Exchange Communication System, PECS – 
adaptado. 
A equipe para treino da comunicação alternativa é constituída dependendo da necessidade do 
usuário, questões físicas, patológicas, sociais e culturais também são consideradas. Neste relato de 
caso participaram do treino fonoaudiologia e terapia ocupacional. 
Vale ressaltar que a comunicação alternativa não é um limitador e/ou bloqueador da fala, pelo 
contrário, ela pode ajudar a estimular a verbalização de sons, e palavras. O trabalho em grupo de 
profissionais que compõem a equipe multdisciplicar é de grande valia para o paciente já que 
possibilita uma visão mais ampla e concisa do caso. 
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II Fórum sobre atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas 

PROGRAMA 
 

 
Objetivo: debater a situação atual do SUS e propor estratégias para garantir direitos e ampliar a 
atuação fonoaudiológica qualificada nesse cenário.  
 
Público alvo: graduandos, fonoaudiólogos e profissionais das equipes da rede de atenção do SUS. 
 

• 13h30: Contextualização do evento 

 Fga. Elaine Herrero – Presidente da Comissão de Saúde do CRFa. 2ª Região 

• 14h – 15h: Mesa “Atuação fonoaudiológica qualificada para o SUS”  
 
✓ O papel da IES na formação do fonoaudiólogo para atuar no SUS 

Profa. Dra. Maria Aparecida M. P. Machado  
Docente do Departamento de Fonoaudiologia da USP Bauru 
 

✓ A realidade atual do SUS e seus desafios para o fonoaudiólogo 
Profa. Dra. Edinalva Neves Nascimento 
Supervisora de Projetos sobre Políticas Públicas em Saúde da Secretaria da Saúde de 
Marília. Integrante do Grupo Condutor da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da 
Região de Saúde de Marília (DRS-IX) 
 

✓ A Epidemiologia para a prática fonoaudiológica no SUS 
Fga. Shirlene da Silva Teixeira 
 
 

• 15h – 16h00: debate final e encaminhamentos 
 

Promoção: Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região/SP 

 
Local: Faculdade de Odontologia de Bauru-USP 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 Vila Universitária Bauru-SP 
     Local: Teatro Universitário "Prof. Dr. Dioracy Fonterrada Vieira" 

 

                                                                                Apoio: 
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Considerações finais 
 

 A VI Mostra de Fonoaudiologia na Saúde Pública do Estado de São Paulo e o II Fórum 

sobre a atuação fonoaudiológica no SUS: desafios e propostas reuniu aproximadamente 

50 participantes, dentre docentes, graduandos e profissionais da rede de atenção de 

Bauru e região.  

 Foram inscritos 22 trabalhos para a VI Mostra de Fonoaudiologia na Saúde Pública do 

Estado de São Paulo, 5 apresentados oralmente e 12 expostos no formato pôster, 

contemplando todos os níveis de atenção.  

 Dentre os trabalhos inscritos, a maior parte foi de cunho acadêmico. Destacamos a 

importância da produção e divulgação de trabalhos que retratem experiências nos 

diversos cenários do SUS. 

 A Mostra de trabalhos suscitou discussões que abordaram: 

• Limitação da inserção do fonoaudiólogo no SUS, em especial na Atenção Básica; 

• Dificuldades da gestão em ampliar a contratação de fonoaudiólogos no SUS; 

• Necessidade de maior mobilização dos fonoaudiólogos para fortalecimento da 

categoria; 

• Importância da articulação coletiva para negociação com a gestão, demonstrando, 

inclusive, o impacto na redução de custos para o SUS;  

• Ampliação do entendimento da abrangência do Sistema Único de Saúde, que  

inclui o Sistema de Saúde Suplementar (rede privada). 

 Com relação às discussões do Fórum, denotaram a necessidade de maior mobilização 

do corpo docente, discente e profissionais da rede local e adjacente para maior 

envolvimento nos espaços de discussão sobre a atuação fonoaudiológica no SUS. 
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Destacou-se nas discussões que, muitas vezes, as políticas de governo conflitam com 

as de Estado, fato que gera tensão e limita a prática do fonoaudiólogo no SUS. 

 Por fim, apontamos como desafio para o fonoaudiólogo a discussão contínua dos 

processos de trabalho, o desenvolvimento de ferramentas para a atuação nos diferentes 

ciclos de vida e a qualificação profissional por meio da educação permanente.  

 


