Fonoaudiologia

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
•

•

•

O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de resposta

A resposta do estudante deve conter, para cada um dos itens solicitados:
a) pelo menos um dos seguintes aspectos: propriedades imunológicas e/ou
vínculo mãe-bebê e/ou maturação gastrointestinal e/ou melhor desempenho
neurocomportamental e/ou propriedades nutricionais e/ou ser menos
alergênico do que o leite artificial;
b) pelo menos dois entre os seguintes aspectos: dificuldades na coordenação
da sucção/deglutição/respiração; dificuldade em manter-se acordado durante a
mamada; dificuldade em relação à presença do reflexo de procura e sucção;
dificuldades em realizar e manter a pega efetiva (abocanhar a aréola);
dificuldade de realizar a ordenha (abrir e fechar a boca e movimentar a língua
para frente e para trás); flacidez de língua, lábios e/ou músculos bucinadores;
c) pelo menos um dos seguintes aspectos: aquisição e o desenvolvimento dos
padrões oromiofuncionais adequados; fortalecimento da musculatura orofacial;
vedamento labial; mobilidade e tonicidade da musculatura orofacial (lábios,
língua e bucinadores); sucção e deglutição efetivas.

Padrão de resposta
a) Na resposta do estudante, deve estar presente a indicação de
adequação dos níveis linguísticos de acordo com o esperado para a
idade, com comentários que justifiquem esta resposta, retirados do caso.
O estudante deverá mencionar pelo menos dois dos seguintes níveis
linguísticos: semântico, pragmático, morfológico, sintaxe, lexical, fonético
e/ou fonológico.
b) A hipótese diagnóstica é de alteração fonológica. Justificativa: não há
outras alterações, linguísticas ou não, que possam justificar outra
hipótese diagnóstica.
c) Pelo menos duas das seguintes devem ser citadas: avaliação
audiológica; avaliação de motricidade oromiofuncional; avaliação
articulatória; avaliação de processamento auditivo.
d) Orientação à família é fundamental. Além destas, o estudante pode citar
orientação à escola, a cuidadores e/ou outras pessoas que convivem
com a criança.

Padrão de resposta
O estudante deve apresentar o fechamento do caso, se referindo a todas as
ondas presentes e com limiares eletrofisiológicos normais no segundo exame.
EOA presentes com timpanometria normal, indicando superação do
componente auditivo. Os valores aumentados de latências absolutas e
interpicos são compatíveis com a prematuridade. Os demais achados
encontram-se sugestivos de normalidade ou perda auditiva neurossensorial de
grau leve. O estudante deve concluir que a diferença entre os resultados dos
dois exames se dá em função da imaturidade das vias auditivas do tronco
encefálico. O primeiro resultado encontrado no PEATE se deve provavelmente
à imaturidade das vias auditivas do tronco encefálico. A ausência das ondas do
PEATE nos primeiros meses de vida pode não indicar alteração auditiva,
entretanto, isto não é uma regra. Mais frequentemente são encontrados
casos com presença de respostas com valores de latências absolutas e
intervalos interpicos aumentados quando comparados à criança a termo. Neste
caso, devemos monitorar as vias do tronco encefálico por meio de PEATE e
avaliação do comportamento auditivo.
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