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Reconectar o usuário ao mundo dos sons fortalecendo seus vinculos familiares, sua interação social e proporcionando novamente o 
prazer da comunicação entre seus interlocutores.

AMBIÇÃO

EXAMES AUDIOMÉTRICOS I APASCAMP

CONTEXTO E PÚBLICO

Organização Mundial de Saúde (2011) relata que 28 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema auditivo, o que revela 
um quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de brasileiros, possuem problemas ligados à audição.

As Academias de Audiologia, Otorrinolaringologia e Pediatria afirmam que aproximadamente 0,1% das crianças no mundo nascem 
com deficiência auditiva severa e profunda. 

Com base nestes dados realizaremos o diagnóstico em usuários que apresentem queixas auditivas nos diversos graus da deficiencia 
auditiva, que apresentam distanciamento social devido a dificuldade de comunicação de entender o que é falado pelo outro 
comprometendo sua inteligilidade aos sons. 

Iremos utilizar as salas para realizar os exames em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos sem ou com mobilidade reduzida.  

Estamos localizados na região Sul, Rua Salvador Lombard Neto,10 no bairro Vila Teixeira próximo ao supermercado Santa Catarina 
ao lado da SORRI Campinas. 

150 atendimentos a usuários no ano de 2018;

150 diagnósticos audiológicos realizados no ano de 2018;

5 palestras sobre promoção da saúde auditiva, prevenção e tratamento de alterações auditivas de 2018;

150 exames audiométricos realizados no ano de 2018 ;

150 exames imitanciométricos realizados no ano de 2018.
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SOLUÇÃO

RAZÕES PARA APOIAR

EXAMES AUDIOMÉTRICOS I APASCAMP

Os problemas auditivos, os distúrbios de comunicação, bem como a surdez, são deficiências invisíveis. Seus portadores demandam 
acesso à comunicação e à inserção na sociedade, podendo assim exercer plenamente sua cidadania.
Pesquisadores de diferentes áreas afirmam que a perda auditiva acarreta no comprometimento do desenvolvimento das habilidades 
de linguagem e da fala, prejudicando o desempenho escolar, impactando ainda no desenvolvimento emocional e social e na dinâmica 
familiar.

A linguagem é uma atividade cognitiva e se manifesta na criança, de modo natural, desde o primeiro ano de vida e é através dela que se 
pode construir conhecimentos. 

Porém, quando desvia do seu curso normal, podem surgir problemas alimentares, de crescimento e de aquisição de fala, acarretando 
prejuízos de relacionamentos e comunicação, podendo levar ao isolamento e até mesmo à depressão. Dos exames de audiometria 
realizados na instituição 64,5% apresentam alterações e necessitam ser encaminhados para uso de aparelhos auditivos. Conseguir 
realizar o diagnóstico também dos usuários com deficiência física assegura uma vida saudável promovendo assim o bem estar dos 
mesmos.

Cronograma de execução do projeto passo a passo podemos falar do fluxo de atendimento.

PROPONENTE

Apascamp é uma organização sem fins lucrativos, que busca atender a pessoa com distúrbio de comunicação, o deficiente 
auditivo/surdo, promovendo a inclusão social e o apoio sócio familiar aos usuários.

Surge de um grupo de pais e amigos de deficientes auditivos que no início desejou conseguir apenas aparelhos auditivos aos seus 
filhos. Nestes 31 anos de experiência com cadastro de mais de 50.000 usuários busca aperfeiçoar o diagnóstico da deficiência 
auditiva, bem como realizar ações que assegurem a reabilitação, visando garantir o direito à participação, integração e inclusão social.

Mensalmente são prestados atendimentos a 600 pessoas no programa de Saúde Auditiva (diagnóstico) realizando 2768 
procedimentos/mês e no programa de Reeducação Auditiva (terapia) 82 usuários e seu grupo familiar.

Durante este período estabelecemos parcerias com empresas que nos auxiliaram em reformas, doações de aparelhos, materiais de 
bens duráveis, materiais terapêuticos, entre outros. Podemos citar a UNIMED Campinas, as empresas de aparelhos auditivos 
(Siemens, Phonak, Starkey, Widex, Cliaud) Poupatempo, colégio Objetivo, Motorola e Brasil Foundation.

Vamos atender a todos os usuários que apresentam queixas auditivas sem ou com mobilidade reduzida facilitando a entrada da 
cadeira de rodas nas salas. Porque só após esta reforma eles poderão realizar exames de diagnóstico da deficiência Auditiva.

Atividade/ Mês

Elaboração do projeto

Validação do projeto 
por Engenheiro

Contratação da equipe 
de construção

Compra de materiais

Execução da construção

Preparação das salas com
equipamentos e calibração
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INVESTIMENTO

EXAMES AUDIOMÉTRICOS I APASCAMP

CONTRAPARTIDA

Equipe técnica especializada contendo 7 fonoaudiólogas, 1 médico otorrinolaringlogista, 4 pedagogas, 1 assitente social, 1 
psicóloga. 

Equipamentos: 2 Audiômetros, 1 Imitânciometro, 1 Potencial Auditivo Evocado de Tronco Encefálico e Emissões Otoacústicas.  

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

Após a construção, precisaremos, para manutenção do projeto, a calibração dos equipamentos, compra de novas 
olivas para a realização da imitânciometria, compra de 1 otoscópio e materiais de escritório de uso contínuo.

CONTATOS
(19) 3242-9900
apascamp@apascamp.org.br 

facebook.com/APASCAMP/
www.apascamp.org.br

http://facebook.com/APASCAMP/
http://www.apascamp.org.br
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