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RESUMO 

 

 
Acredita-se que para educar devemos criar várias maneiras de acesso a 

informação. Com esse propósito, a Telessaúde em suas diferentes vertentes, 

envolve atividades como promoção de saúde, educação e assistência. Entre elas a 

Teleducação Interativa, educação mediada por tecnologia que permite levar a 

informação para locais distantes. O Projeto Jovem Doutor, utiliza recursos de 

Teleducação Interativa, com o objetivo de incentivar estudantes a realizarem 

trabalhos cooperados que promovam a melhoria da saúde e da qualidade de vida 

das comunidades. Objetivo: Implementar um modelo de educação interativa em 

saúde sobre o tema “Saúde Auditiva”, fundamentado na dinâmica do Projeto Jovem 

Doutor. Material e Métodos: O trabalho foi realizado na Escola Estadual Ada 

Cariani Avalone, na cidade de Bauru. As atividades foram desenvolvidas em etapas. 

Primeiramente foi desenvolvido o modelo educacional em saúde auditiva com a 

elaboração dos materiais educacionais como as aulas presenciais, oficinas 

presenciais, ambiente virtual de aprendizagem, apresentados aos alunos na 

plataforma Moodle (AVA). Na etapa seguinte, foi realizada a multiplicação do 

conhecimento, com o envolvimento dos alunos da escola e também a comunidade. 

Para mensurar a efetividade da proposta foram utilizados os instrumentos: 

questionários de avaliação do conhecimento prévio, questionário situação-problema 

aplicados em dois momentos, pré e pós-capacitação, a Ficha de Pesquisa 

Motivacional (FPM), e Questionário de Impacto, aplicado após 3 meses de 

realização do programa. Resultados: Os resultados demonstraram que o programa 

de capacitação foi eficaz, pois proporcionou aos alunos o conhecimento sobre o 

tema Saúde Auditiva. Por meio de ações direcionadas, esse conhecimento foi 

multiplicado à comunidade acadêmica, como também, aos familiares, num total 802 

pessoas. Com relação ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, 100% dos alunos 

realizaram as atividades propostas e avaliaram a plataforma Moodle (AVA), como 

um “Curso Impressionante” em relação a análise da pesquisa motivacional. Os 

professores avaliaram como impactantes o interesse dos alunos em cuidar da 

audição, conscientizar outros colegas, mas não houve mudança de comportamento 

com relação ao uso dos fones de ouvido. Conclusão: Assim, foi possível concluir 

que o modelo de educação interativa em saúde sobre o tema “Saúde Auditiva” foi 

implementado de forma eficaz, alcançando um índice de satisfação altamente 

positivo, caracterizada pelo reconhecimento da necessidade da mudança de 

comportamento no cuidado com a saúde auditiva. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Telessaúde. Audição. 

 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Interactive Educational Model for Adolescents headphone users 

 
Believed to to educate must create several ways to access the information. 

For this purpose, the Telehealth in its various aspects, involves activities such as 

health promotion, education and assistance. Including the Interactive Tele-education, 

education mediated by technology which allows to the information to distant sites. 

The Young Doctor Project uses interactive Tele-education resources, in order to 

encourage students to carry out cooperative work to promote improved health and 

quality of life of communities. Objective: To implement an interactive model of 

education in health on "Hearing Health", based on the dynamics of Young Doctor 

Project. Methods: The study was conducted in the State School Ada Cariani 

Avalone in the city of Bauru. The activities were developed in stages. It was first 

developed the educational model in hearing health with the development of 

educational materials such as face-to-face workshops, virtual learning environment 

presented to the students in Moodle (AVA). In the next step, the multiplication of 

knowledge was carried out with the involvement of the students and also the 

community. To measure the effectiveness of the proposed instruments were used: 

evaluation questionnaires prior knowledge, problem situation questionnaire applied in 

two stages, before and after training, the Survey Form Motivational (FPM), and 

Impact Questionnaire, applied after 3 months for implementing the program. 

Results: The results showed that the training program was effective because it 

provided students with the knowledge on the topic “Hearing Health”. Through 

targeted actions, this knowledge was multiplied to the academic community, but also 

to the families, totaling 802 people. Regarding the Virtual Learning Environment, held 

100% of the proposed activities and reviewed the Moodle platform (AVA) as a 

"Awesome Course" for analysis of motivational research. Teachers evaluated as 

impacting students' interest in taking care of hearing, educate colleagues, but no 

behavior change regarding the use of headphones. Conclusion: Thus, it was 

concluded that the interactive model of education in health on "Hearing Health" was 

implemented effectively, achieving a highly positive satisfaction, characterized by the 

recognition of the need for care in behavior change on health hearing. 

Keywords: Health Education. Telehealth. Audition. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Vivemos numa época em que a qualidade de vida é um tema discutido em 

todo o mundo. Ao falarmos de saúde, buscamos uma compreensão ampla do que 

seja “ser saudável” (ANDRADE JÚNIOR; SOUZA; BROCHIER, 2004).  

Como pensar em Saúde Pública num país com aproximadamente 190 

milhões de habitantes? (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). Essa questão nos leva a refletir sobre a importância da 

participação dos órgãos governamentais nesse conceito de saúde e no envolvimento 

da população em todo esse processo.  

Com essa perspectiva programas que envolvam a promoção de saúde 

podem ser determinantes como estratégia mediadora entre pessoas e ambientes, 

combinando escolha pessoal e responsabilidade social em saúde para criar um 

futuro mais saudável (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986). 

Um exemplo importante nesse contexto é a política de Saúde Auditiva do 

Ministério da Saúde como a primeira portaria publicada em 14 de novembro de 2000 

(PORTARIA, SAS/MS n. 432) que, posteriormente, foi ampliada para Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva em 2004, por meio da Portaria GM/MS n. 

2073 de 28/09/2004.  

Juntamente a todas essas políticas públicas, no Brasil, o Ministério da Saúde 

tem incentivado a criação de programas educacionais que direcionem a promoção 

da saúde (BRASIL, 2007).  

Essas propostas podem ser caracterizadas como Educação em Saúde, um 

campo importante de conhecimento e de práticas do setor da saúde, que 

historicamente, tem se ocupado em promover saúde, atuando na prevenção de 

doenças. 

Especificamente em Audiologia, existe importante preocupação relacionada 

à conscientização das pessoas no cuidado com a audição. Como pensar na saúde 

auditiva em um mundo extremamente barulhento? Diante disso estão surgindo 

programas, como o Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, com o 

objetivo de alertar a população mundial sobre os riscos da exposição ao ruído.  



1 Introdução 

 

16 

Quando se fala em perda auditiva induzida por Ruído (PAIR), logo se pensa 

em perda auditiva ocupacional. Entretanto, as pessoas estão expostas a ruídos 

intensos todos os dias, no trânsito, no trabalho, na escola e nas atividades de lazer. 

Além do prejuízo à audição, vários sintomas vêm sendo observados, como falta de 

concentração, irritabilidade, taquicardia, entre outros.  

Entretanto, uma grande preocupação hoje é a popularização da exposição 

ao ruído. O que estava direcionado a ambientes específicos, em tempos atrás, se 

tornou um evento diário e, principalmente, extensivo a todas as idades.  

A miniaturização dos Equipamentos Sonoros Individuais (ESI), sua 

popularização e, o baixo custo, tornou-os acessíveis a todas as classes sociais. Em 

consequência disso, o nível de pressão sonora e o tempo de exposição são fatores 

determinantes para prejudicar a audição.  

Somada a essa preocupação, estudos estão sendo realizados com objetivos 

direcionados na promoção de saúde auditiva, demonstrando ser um importante 

aliado na conscientização dos jovens nesse contexto e, principalmente, na mudança 

do comportamento (SANT’ANA, 2012; FALSETTI, 2013). Mesmo que ainda 

incipientes, estudos como estes, caracterizam a relevância dos programas 

educacionais que envolvam a prevenção em saúde auditiva. 

Viu-se então, a necessidade de desenvolver um programa para capacitação 

de adolescentes, por meio da dinâmica do Projeto Jovem Doutor da Disciplina de 

Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, abordando 

a importância do uso adequado dos equipamentos sonoros individuais, com o intuito 

de prevenir a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). 

Assim, acredita-se que as propostas de Educação em Saúde são caminhos 

importantes para adquirir o conhecimento, e que a estratégia da Telessaúde por 

meio da Teleducação Interativa possa fazer com que a comunidade se envolva e 

conheça mais sobre os aspectos de prevenção e a intervenção relacionados a 

saúde auditiva, como também, os cuidados com a audição, para que não haja 

prejuízos futuros. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Para Piaget (1997), no processo de construção do conhecimento faz-se 

necessário esclarecer o que significa conhecimento, e como ele difere da 

informação. Informação é o que se refere aos fatos, aos dados encontrados em 

publicações, nos meios eletrônicos e mesmo no que as pessoas passam e trocam 

entre si. O conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do 

processamento, da interpretação, da compreensão e da informação. É o significado 

que atribuímos e representamos em nossas mentes sobre a nossa realidade. É algo 

construído por cada um, muito próprio e impossível de ser passado, a informação 

que advém desse conhecimento, porém nunca o conhecimento em si (MORAN, 

2000). 

Uma determinada informação precisa ser interpretada pelo estudante. Este 

processo de interpretar, ou seja, de dar sentido à informação, requer ações do 

conhecimento. Transformar a informação em conhecimento não é algo que acontece 

de forma instantânea. É preciso que as informações sejam trabalhadas 

conjuntamente em várias situações de aprendizagem, de modo que o aluno possa 

estabelecer relações, diferenciar, experimentar, analisar, atribuir significado e 

sistematizar os conceitos envolvidos num processo contínuo de (re)construção do 

conhecimento (PIAGET, 1997). 

A educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes 

destinados ao desenvolvimento humano. Há uma interseção entre estes dois 

campos, tanto em qualquer nível de atenção à saúde quanto na aquisição contínua 

de conhecimentos pelos profissionais de saúde (PEREIRA, 2003). Segundo Verdi e 

Capoani (2005), desde a década de 1940, na literatura internacional, começava 

aparecer o termo promoção de saúde. Autores apontavam o termo promoção da 

saúde em artigos referindo-se a prevenção da doença, a recuperação dos enfermos 

e a reabilitação. Promover a saúde significava proporcionar condições de trabalho 

decentes, educação, cultura e lazer com apoio de políticos, empresários, 

educadores e médicos. 
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Os conceitos de Promoção de Saúde passaram por processos evolutivos. 

Uma das interpretações apresentadas refere-se ao comportamento dos indivíduos e 

seus estilos de vida, tendo como foco ações de saúde que visam à transformação de 

hábitos e estilos de vida dos indivíduos, abrangendo o ambiente familiar, os 

aspectos culturais e sociais do indivíduo. A promoção da saúde prioriza aspectos 

educativos ligados a fatores comportamentais (VERDI; CAPOANI, 2005). 

As direções propostas pela Organização Mundial da Saúde (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1986) para a ‘nova’ saúde pública e promoção da saúde, 

trazem a necessidade de aproximar as classes sociais construindo uma comunidade 

ativa. A saúde é vista como um fenômeno influenciado por fatores físicos, 

socioeconômicos, culturais e ambientais (OLIVEIRA, 2005). A atual visão de 

promoção de saúde é abrangente, superando a prática corrente que entende a 

promoção de saúde apenas como ações voltadas à mudança de comportamento e 

prevenção das doenças. Esta visão implica reconhecer que o objeto de atuação dos 

profissionais de saúde constitui-se em três vertentes: a recuperação dos danos 

causados pelas doenças, a aplicação de métodos de prevenção e o repasse de 

informações para o autocuidado e manutenção da saúde. 

Entretanto, a partir dessa noção ampliada de saúde, observando-se a 

prática, verifica-se que atualmente persistem diversos modelos ou diferentes 

paradigmas de educação em saúde, os quais condicionam diferentes práticas, 

muitas das quais reducionistas, o que requer questionamentos e o alcance de 

perspectivas mais integradas e participativas. Uma educação em saúde ampliada 

inclui políticas públicas, ambientes apropriados e reorientação dos serviços de 

saúde para além dos tratamentos clínicos e curativos, assim como propostas 

pedagógicas libertadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade 

e da cidadania, orientando-se para ações cuja essência está na melhoria da 

qualidade de vida e na ‘promoção do homem’ (SCHALL; STRUCHINER, 1999).  

Educação em saúde é um campo de conhecimento e de prática do setor 

saúde que historicamente tem-se ocupado em promover a saúde e em atuar na 

prevenção de doenças. Podemos dizer que o conceito atual e que predomina nas 

reflexões teóricas é o da educação em saúde como um processo teórico-prático que 

visa integrar os vários saberes: científico, popular e do senso comum, possibilitando 
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aos sujeitos envolvidos uma visão crítica, maior participação responsável e 

autônoma frente à saúde no cotidiano (REIS, 2006). 

Segundo Moisés (2003), a Educação em Saúde pode ser definida como uma 

prática social que preconiza não só a mudança de hábitos, práticas e atitudes, a 

transmissão e apreensão de conhecimentos, mas a mudança gradual na forma de 

pensar, sentir e agir através da seleção e utilização de métodos pedagógicos 

participativos e problematizadores. Sendo assim, educar e aprender em saúde 

torna-se um processo contínuo de indagação, reflexão, questionamento e 

principalmente, de construção coletiva, articulada e compartilhada. 

As práticas educativas devem valorizar a construção coletiva do 

conhecimento, onde educador e aluno assumem papel ativo na aprendizagem, o 

aluno passa a ser agente no processo educativo (FIGUEIREDO; RODRIGUES-

NETO; LEITE, 2010). 

A aplicação de tecnologias interativas para a construção de novos modelos 

educacionais terão resultados se planejadas e desenvolvidas para estimular 

aprendizagem do indivíduo nas diferentes esferas (conhecimento, raciocínio, 

decisão e comportamento).  

Em um contexto mais próximo, como modelo do uso de tecnologias 

interativas na educação, um exemplo são os Projetos em Telessaúde em Audiologia 

do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, seguindo a linha de pesquisa 

Telessaúde em Fonoaudiologia, com a produção de materiais educacionais que 

começaram a ser desenvolvidos desde 1990 em forma vídeo, CD-ROM, DVD, 

website entre outros e que estão sendo adaptados por meio do uso da tecnologia de 

informação e comunicação (BLASCA et al., 2014).  

 

 

2.2  TELESSAÚDE 

 

Hoje em dia, vivemos um contraste na área de saúde. Regiões que são 

grandes centros de referência em diagnóstico e tratamento, centros de promoção e 

divulgação do conhecimento, e outras regiões onde o acesso à tecnologia não existe 

e, como consequência, todo o conhecimento ainda são precários (BLASCA, 2012). 
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Somado a esses fatores, a distribuição desigual dos serviços públicos de 

saúde, das instituições educacionais e dos profissionais qualificados, torna difícil o 

acesso a serviços especializados e à educação profissional permanente. Para 

muitos uma alternativa para este cenário é a Telessaúde (WEN, 2008; FERRARI et 

al., 2010).  

As atividades relacionadas à Telessaúde englobam práticas educativas, 

formativas e assistenciais. 

No Brasil a Portaria nº 35 de 04 de Janeiro de 2007 instituiu, no âmbito do 

Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Telessaúde, com o objetivo de 

desenvolver ações de apoio à assistência à saúde e, sobretudo, de educação 

permanente de Saúde da Família, visando a educação para o trabalho e a 

perspectiva de mudanças de práticas que resulte na qualidade do atendimento da 

Atenção Básica do Sistema Único de Saúde. Contudo, o Ministério da Saúde, por 

meio da Portaria no 2546, de 27 de Outubro de 2011, promulgada pela Portaria no 

2554, de 28 de Outubro de 2011, redefiniu e ampliou o Programa Telessaúde Brasil, 

que passou a ser denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, com 

uma proposta mais abrangente na perspectiva da melhoria da qualidade do 

atendimento, da ampliação do escopo de ações ofertadas pelas equipes, nas 

mudança das práticas de atenção e da organização do processo de trabalho, por 

meio da oferta de Teleconsultoria, Segunda Opinião Formativa e Telediagnóstico 

(BLASCA, 2012). 

As atividades planejadas dentro da telessaúde são hoje um instrumento que 

permite oferecer ampla variedade de programas de capacitação a distância e 

assistência especializada. É uma ciência que emprega modernas tecnologias de 

informática e telecomunicação, para criar ferramentas que podem ser usadas 

nacionalmente como recurso estratégico para otimização do sistema de saúde.  

A implantação de programas de telessaúde vêm gerando experiências e 

informações de apoio aos serviços que são unidades prestadoras de serviços de 

saúde à população (WEN, 2006). Para isso, a Telessaúde abarca vertentes 

importantes na sua dinâmica de atuação. 

O desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação tem 

sido um importante aliado a educação. A interação num ambiente virtual de 
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aprendizagem auxilia os alunos a organizar suas idéias e compartilhar seus 

conhecimentos (MEHLECKE; TAROUCO, 2003). Uma prática pedagógica 

competente, que acompanhe os desafios da sociedade moderna, exige uma inter-

relação entre metodologias de ensino e o uso da tecnologia inovadora (MORAN, 

2000). 

A Teleducação Interativa é uma expansão do contexto da educação a 

distância ou educação on-line, e representa uma forma de educar por meio da 

criação de uma rede de colaboração associada com processos que usam materiais 

educacionais baseados em interatividade. Na Teleducação Interativa, o educador 

define o conteúdo educacional a ser ministrado de forma presencial ou não 

presencial. É uma forma educacional que se potencializa com o uso do computador, 

difusão da internet e implementação de novos recursos, tais como jogos e realidade 

virtual, entre outros. Nesse contexto, inúmeros são os benefícios mediados pela 

tecnologia, tais como: facilidade de acesso às informações, rapidez de atualização 

de conteúdo, aprendizagem colaborativa e supervisionada, facilidade de distribuição 

e flexibilidade na busca da informação (WEN, 2003).  

A Teleducação Interativa tem uma característica própria que pressupõe 

grande autodisciplina e auto-aprendizado. O estudante ultrapassa o papel de agente 

passivo, repetidor exclusivo dos ensinamentos do professor, e torna-se criativo, 

crítico, pesquisador e atuante, produzindo conhecimento e transformando a 

realidade (WEN, 2003). 

Outra face da telessaúde é a teleassistência, que reúne aplicações que 

disponibilizam a assistência não presencial. Abrange o uso de informação eletrônica 

e tecnologias de comunicação e informação para promover educação e troca de 

informações de diagnóstico e terapêutica (interconsulta) entre profissionais da área 

odontológica, e futuramente entre profissional – paciente, sem que haja 

deslocamento físico e limitações de horários (WEN, 2008). 

A Teleassistência/Teleconsulta supõe o envio e a discussão de informações 

sobre um caso clínico à distância, através de meios eletrônicos (TESSIER, 2000; 

FRICTON; CHEN, 2009). A utilização dessa tecnologia permite ultrapassar barreiras 

entre locais distantes dos grandes centros especializados de saúde, com a 

diminuição de custos de infraestrutura, translado e equipamentos, o que incide 

favoravelmente no custo da saúde pública. Este tipo de tecnologia permite, junto 
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com o Telediagnóstico, a interação entre profissionais da mesma área ou de 

diferentes especialidades com interconsultas em tempo real. 

A Telessaúde é mais do que uma alternativa inovadora, é uma ferramenta 

que permite o acesso à saúde e, principalmente, à educação em saúde, 

minimizando as distâncias, otimizando o tempo e reduzindo os custos. Sendo assim, 

algumas universidades brasileiras têm usado a tecnologia como estratégia de 

ensino, pesquisa e extensão (SILVA et al., 2011). 

No Brasil, a Telessaúde em Fonoaudiologia foi regulamentada com a 

Resolução nº 366, do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), publicada em 25 

de Abril de 2009 no Diário Oficial da União (D.O.U.). No entanto, os projetos em 

Telessaúde em Fonoaudiologia surgiram na década de 1990, desenvolvidos pelo 

Departamento de Fonoaudiologia em parceria com o Centro de Pesquisas 

Audiologicas do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo. O Departamento de Fonoaudiologia da FOB/USP foi 

inovador, na elaboração e desenvolvimento de propostas educacionais em 

Audiologia, priorizando a formação profissional, orientação ao paciente e, 

principalmente, a Educação em Saúde. Assim, a Teleducação em Audiologia tem 

impulsionado a realização de projetos de pesquisa e de extensão, proporcionando 

maior conhecimento e dinamismo nos processos de diagnóstico audiológico e 

intervenção em saúde auditiva (FERRARI et al., 2010). Um fator determinante no 

desenvolvimento de grande parte destes trabalhos deu-se em 2004, quando foi 

realizado um acordo de cooperação entre a Disciplina de Telemedicina do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina – USP com o Departamento 

de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP. Esta parceria tem 

apresentado importantes trabalhos como; o desenvolvimento de materiais didáticos 

para pacientes e profissionais ligados à saúde auditiva, e também, a realização de 

seminários, palestras e cursos nacionais e internacionais por videoconferência 

(FERRARI et al., 2010). 

A elaboração dos materiais educacionais iniciou-se com uma proposta de 

orientação a pais e pacientes, no formato de fita de vídeo, intitulado “Estratégias 

Educacionais na Deficiência Auditiva” que deu início a criação de materiais didáticos 

informatizados (BEVILACQUA; MORET; BARBOSA, 1992), em seguida o CD-ROM 

“O Som e o Silêncio” (FREITAS et al., 1996). Desde então, o Departamento de 
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Fonoaudiologia vem desenvolvendo, em conjunto com pesquisadores, trabalhos que 

focam nesta área (BLASCA; BEVILACQUA, 2002; SPINARDI et al., 2009; BLASCA, 

CAMPOS, 2010; BLASCA et al., 2011). 

A Telessaúde em Audiologia no Brasil, embora recente, já obteve resultados 

favoráveis tanto na área de educação como da assistência, evidenciando que o uso 

da tecnologia de informação e comunicação acarretará em impacto positivo no futuro 

da Audiologia Brasileira (FERRARI et al., 2010; NORTHERN, 2012). 

Importante abordagem dos trabalhos de Teleducação em Audiologia do 

Departamento de Fonoaudiologia, se caracteriza pelo aspecto de informação, 

formação e orientação de alunos, profissionais, pacientes, familiares e comunidade, 

numa dinâmica essencial de hierarquização do conhecimento (BLASCA et al., 2014). 

Embora o indivíduo adquira o conhecimento por diversos meios, 

determinados fatores propiciam uma maior interação e retenção deste 

conhecimento. Aprende-se mais em função do que se vê do que por meio dos outros 

sentidos. Por isso, pode-se afirmar que os ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) são ferramentas potenciais para este propósito, pois, ao navegar no 

ambiente, o aluno não só estará visualizando, participando, interagindo e 

cooperando, como também, construindo o conhecimento (MEHLECKE; TAROUCO, 

2003). 

O uso da tecnologia está transformando as relações humanas no âmbito 

social, econômico e também na educação. Nesse aspecto, está sendo utilizada na 

construção do conhecimento, desafiando os educadores a buscar a utilização 

adequada dessas novas tecnologias. Nos sistemas de ensino a tecnologia mostra-se 

como um importante apoio pedagógico, mas torna-se necessário uma análise 

detalhada dessa nova ferramenta de ensino (ANDRADE, 2011). 

Novas propostas educacionais direcionam a utilização de importantes 

ferramentas e ou plataformas educacionais. Nesse contexto, existem diferentes 

ambientes de aprendizagem para o ensino mediado por tecnologias à escolha do 

educador, de acordo com o objetivo a que se propõe (BLASCA, 2012). 

Como exemplo de tecnologia utilizada na educação, temos o Ambiente 

Virtual Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environmen), um 

software livre e gratuito. O Moodle é um ambiente de aprendizagem desenvolvido 
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pelo australiano Martin Dougiamas, em 1999. Educador e cientista, Martin Dougiamas 

desenvolveu o Moodle em sua pesquisa de doutorado, com base no conceito das 

teorias construtivistas, que possuem a interação e a colaboração como premissa para 

o processo de construção do conhecimento. Este software oferece uma estrutura 

administrativa (dados cadastrais, relatório, lista de presença, calendário), acadêmica 

(dicas, pesquisa, disciplinas, glossário, roteiros de estudo), bem como ferramentas de 

interação (e-mail, chat, wiki e fórum), possibilitando uma ampla gama de canais de 

comunicação entre os participantes, que podem ser selecionadas pelo professor, de 

acordo com seus objetivos pedagógicos (SANTOS, 2010).  

O fato de o Moodle se revelar um software LMS (learning management 

system) livre, gratuito, de código aberto e, portanto com capacidade de 

customização e de desenvolvimento, aparece igualmente como fator subjacente à 

sua proliferação nas escolas (SANTOS, 2010).  

No Brasil instituições públicas e privadas, como por exemplo, a Faculdade 

de Odontologia de Bauru-FOB-USP, Centro de Informática de Ribeirão Preto-USP e 

projetos coorporativos tem utilizado a plataforma Moodle, assim como cerca de 3 mil 

projetos educacionais em aproximadamente 120 países.  

A plataforma Moodle pode, também, tornar-se um importante meio de 

comunicação entre todos os elementos de uma comunidade educativa, aumentando 

as oportunidades de interação e de comunicação entre os diversos membros, 

podendo ser utilizadas de forma vantajosa, útil e produtiva no suporte a atividades e 

projetos desenvolvidos entre outros elementos do contexto escolar (SANTOS, 2010). 

Se por um lado as tecnologias trazem grande flexibilidade ao quebrar as 

barreiras do tempo (atividades assíncronas) e do espaço (atividades a distância), os 

contatos pessoais entre alunos e professores fortalecem o grupo e estimulam o 

processo de aprendizagem por meio da troca de experiências. 

 

 

2.3  JOVEM DOUTOR  

 

O Projeto Jovem Doutor tem como estratégia a formação de jovens educadores 

para incentivar a cultura sobre saúde nas suas comunidades, e promover a formação 
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de uma consciência em relação às boas práticas e atitudes. O Projeto Jovem 

Doutor, idealizado pelo Professor Doutor Chao Lung Wen, Titular da Disciplina de 

Telemedicina - FMUSP e desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP), foi iniciado no mês de maio de 2007, em parceria com a 

Prefeitura de Tatuí/SP. Tem como objetivo promover a difusão de conhecimentos 

sobre Saúde e Atenção Primária, além da inclusão digital e, acima de tudo, a 

promoção da cidadania (www.jovemdoutor.org.br; www.projetohomemvirtual.org.br). 

O Projeto Jovem Doutor é uma atividade multiprofissional, que utiliza 

recursos de Telemedicina, de educação à distância e do Projeto Homem Virtual, 

com o propósito de incentivar os estudantes dos ensinos médio e superior a 

realizarem trabalhos cooperados, que promovam a saúde e melhorem a qualidade 

de vida de comunidades necessitadas, por meio de uma ação sustentada (WEN; 

SILVEIRA; BÖHM, 1999). 

Além destes aspectos, o Jovem Doutor é uma ação da universidade para a 

sociedade, que estabelece um processo de compromisso social em diversas regiões 

e segmentos profissionais. As temáticas abordadas são selecionadas e 

desenvolvidas em conjunto com os moradores das comunidades, de acordo com as 

necessidades locais, criando um elo de responsabilidade e motivação (WEN; 

SILVEIRA; BÖHM, 1999). 

O Projeto não é voltado aos jovens médicos, mas sim aos jovens estudantes 

do ensino fundamental, médio e superior, com a proposta de um conhecimento 

divertido, por meio da educação interativa (WEN, 2011a).  

Trata-se de um modelo de educação em saúde cuja finalidade é capacitar 

jovens estudantes a respeito de diversas temáticas da área da saúde, para que 

estes possam disseminar o conhecimento aprendido em sua comunidade (BLASCA 

et al., 2010). Baseando-se no fundamento do aprendizado vivencial, os jovens 

doutores adquirem novos conceitos e experimentam novas experiências, 

compartilhando com outras pessoas. Nessa proposta, alunos, amigos, pais e 

professores acabam se envolvendo nessa dinâmica, chamada de cadeia produtiva 

de saúde.  

No contexto do aprendizado em saúde, experiências importantes são 

vivenciadas pelos jovens doutores objetivando o desenvolvimento de habilidades 

http://www.projetohomemvirtual.org.br/
http://www.projetohomemvirtual.org.br/


2 Revisão de Literatura 

 

28 

para a liderança, inclusão digital, o desenvolvimento de um papel social na sua 

própria comunidade, aprendizagem sobre a dinâmica da universidade e, 

principalmente, sobre as profissões (WEN, 2011b).  

O Projeto Jovem Doutor em Fonoaudiologia vem sendo desenvolvido desde 

2008, com diferentes temáticas, numa proposta direcionada à multiplicação do 

conhecimento, mais especificamente, os transtornos de aprendizagem, enfatizando 

um aspecto bastante complexo que envolve a inclusão do paciente no âmbito 

escolar.  

Até o momento o Projeto Jovem Doutor em Fonoaudiologia englobou os 

módulos sobre audição, voz, síndromes genéticas, anomalias craniofaciais, fissura 

labiopalatina, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, com a ampliação para outras 

temáticas fonoaudiológicas. Todos os trabalhos tiveram como proposta a melhoria 

do ensino, otimizando o papel do aluno perante a comunidade (CORRÊA, 2014).  

É uma oportunidade de exercício de cidadania e de iniciação científica, com 

aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula, sob a orientação dos 

professores (FERRARI et al., 2010), envolvendo alunos do ensino fundamental e do 

ensino médio em assuntos para a promoção da saúde e disseminação do 

conhecimento.  

Nesse contexto já foram envolvidas mais de 3000 pessoas, entre alunos, 

professores e comunidade, numa parceria entre Escola e Universidade, em que a 

disseminação do conhecimento foi o ponto essencial para a construção de uma 

sociedade mais digna, onde o preconceito e a discriminação possam dar lugar ao 

entendimento, a aceitação e o companheirismo (BLASCA, 2012).  

Podemos citar como exemplo o trabalho realizado por Corrêa et al. (2012), 

que utilizando a metodologia do projeto “Jovem Doutor” capacitou jovens do ensino 

médio que se tornaram multiplicadores das informações, ao transmitir os 

conhecimentos adquiridos sobre saúde vocal para o restante da comunidade 

acadêmica, seus familiares e parentes, bem como para a comunidade em que a 

escola está inserida, estabelecendo assim, uma rede colaborativa de aprendizagem. 

Corroborando com a proposta, o projeto “Jovem Doutor” utilizou como estratégia de 

educação em saúde recursos de Teleducação Interativa para transmitir esse 
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conhecimento aos alunos do ensino médio e estes, por sua vez, fizeram a 

disseminação do conhecimento para a comunidade.  

Blasca (2012) analisou a eficácia de um Programa de Capacitação em 

Saúde Auditiva – Aparelho e Amplificação Sonora Individual por meio de 

Teleducação Interativa, direcionado a profissionais que trabalham com deficientes 

auditivos para expandir o intercâmbio técnico-científico na área da deficiência 

auditiva. O programa de capacitação mostrou-se eficaz, o qual através da 

Teleducação Interativa possibilitou o intercâmbio técnico-científico entre os 

profissionais dos centros de referência com outros profissionais em centros 

distantes. 

 

 

2.4  SAÚDE AUDITIVA 

 

Apesar do ruído ser um som indesejado e a música ser um som agradável, 

autores relatam que a Perda Auditiva Induzida pela Música (PAIM) é parecida com a 

Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), já que são caracterizadas pelo entalhe 

nas frequências de 4000Hz a 6000Hz, e ambas dependem do tempo de exposição 

(SANT’ANA, 2012). 

O tempo de exposição e a intensidade são fatores relevantes para 

desencadear uma Perda Auditiva por vezes temporária, podendo se tornar 

permanente com o aparecimento de sintomas como zumbido, tonturas e irritação, 

entre outros, pois há lesão de células ciliadas, caracterizando assim uma perda 

auditiva neurosensorial. Os equipamentos eletrônicos como rádios portáteis, 

gravadores e CD players com fones de ouvido são utilizados cada vez mais pelos 

adolescentes por muitas horas durante o dia. Esses equipamentos produzem uma 

intensidade sonora nos fones de ouvido que varia entre 60 a 120 dB(A), podendo 

levar a perda da audição quando usados num volume alto por um longo período de 

tempo (BORJA et al., 2002).  

Habitualmente a perda auditiva induzida por ruído é causada a trabalhadores 

expostos a ruído excessivo, entretanto há uma preocupação com os jovens com 

perda auditiva resultante do uso excessivo de equipamentos eletrônicos individuais 

como MP3 (BORJA et al., 2002). 
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É consenso entre os pesquisadores que a perda auditiva começa a se 

manifestar a partir dos 50 anos, sobretudo em razão do envelhecimento natural. O 

problema é que essa faixa etária está sendo modificada e, pessoas mais jovens, 

também passaram a relatar dificuldades para ouvir. Foi o que mostrou uma pesquisa 

do New York City Department of Health (EUA) ao revelar que um quarto das 

pessoas com idade entre 18 e 44 anos declarou ter perda auditiva. Destas, 23% 

confirmaram que usavam fones de ouvido em volume alto no mínimo cinco dias por 

semana durante quatro horas seguidas. Com esses dados, o estudo concluiu que 

esse público tem mais do que o dobro de chances de manifestar perdas auditivas 

(USO..., 2014). 

De acordo com Rabinowitz (2000), a PAIR é a segunda forma mais 

comum de deficiência auditiva neurosensorial, após a presbiacusia (Perda 

auditiva relacionada à idade) e pode ser prevenida, evitando o ruído excessivo e 

com o uso de proteção adequada. Dos mais de 28 milhões de americanos com 

algum grau de deficiência auditiva, 10 milhões têm perda auditiva causada em parte, 

pelo excesso de ruído no local de trabalho ou durante atividades recreativas. A 

Perda auditiva induzida por ruído é um déficit auditivo neurosensorial que 

começa nas frequências mais altas (3.000-6.000Hz), e se desenvolve 

progressivamente como resultado à exposição contínua a níveis sonoros 

elevados. 

Programas de prevenção à Perda Auditiva Induzida por Ruído 

Ocupacional, têm se mostrado eficazes ao longo dos anos, porém pouco se tem 

feito diante do aumento da incidência da (PAIR) em crianças e jovens. Estudos 

revelam que 1% das crianças em idade escolar, 13% entre 6 e 16 anos, e 40% 

dos jovens entre 16 e 25 anos já apresentam algum grau de perda auditiva 

induzida por ruído (ROSSI-COSTA, 2012). 

Nas grandes cidades, onde o ruído ambiental é maior, as pessoas 

costumam aumentar o volume de seus equipamentos sonoros individuais para 

“ouvir melhor”. Isto acontece principalmente entre os adolescentes que utilizam 

seus ESI com intensidade entre 75 a 120 dB durante horas, quando o máximo 

permitido seria 85 dB, por 8hs (100dB por 15 min., 120 dB por apenas 1 minuto). 

Se esse hábito for mantido por mais de 5 anos, a perda auditiva certamente 

ocorrerá, sendo irreversível (ROSSI-COSTA, 2012).  
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A Lei nº 11.291, de 26 de Abril de 2006, obriga que os fabricantes de 

equipamentos portáteis sonoros individuais informem seus clientes de que o uso do 

equipamento acima de 85 dB pode acarretar dano ao sistema auditivo. 

Um estudo realizado na Universidade Tuiuti do Paraná, revelou que os 

jovens têm consciência sobre os danos causados pelo uso contínuo de aparelhos 

eletrônicos portáteis, mas não possuem nenhum tipo de prevenção ou preocupação 

sobre o assunto (KRAFT, 2010). 

Atualmente muitas pessoas optam por utilizar os fones de ouvido, tornando o 

uso do acessório cada vez mais comum. Os fones de ouvido oferecem riscos aos 

usuários, se utilizados de forma inadequada. Controlar o volume na hora de ouvir 

música nos fones ajuda a manter a saúde dos ouvidos. Ouvir música em um volume 

excessivo por muito tempo pode causar problemas nas células auditivas, que não se 

regeneram. A capacidade de audição vai se perdendo aos poucos, até que o usuário 

se encontre impossibilitado de ouvir como antes. A lesão por ruído é a segunda 

maior causa de perda de audição no mundo, mas pode ser evitável. As lesões 

causadas pela exposição a níveis de pressão sonora elevados podem ser 

permanentes. Após ouvir um barulho muito alto, a sensação de ouvido “tapado”, que 

vem acompanhada de um zumbido, indica que houve danos às células. Nesse caso, 

os sintomas costumam sumir no dia seguinte, mostrando que esses danos não 

foram permanentes, ou seja, a audição voltará a funcionar como antes. Porém se o 

abuso for contínuo, poderá levar a perda definitiva da audição (PERSONARE, 

c2013). 

Um levantamento realizado no Hospital das Clínicas de São Paulo em 2008 

apontou que 35% dos casos de problemas auditivos diagnosticados em crianças e 

jovens estão relacionados a ruídos e por exposição prolongada a sons 

potencialmente lesivos. A médica da instituição citada, Tanit Ganz Sanches (Grupo 

de Pesquisa em Zumbido do hospital), lembra que os jovens costumam ouvir seus 

aparelhos em volumes tão altos que podem ser ouvidos por outras pessoas. 

Segundo ela, muitos jovens não acreditam em problemas futuros de audição porque 

não estão sentindo nada no presente. 

Pesquisadores mencionam que a proximidade dos fones de ouvido leva a 

um aumento de pressão e intensidade sonora, que pode causar lesões ao aparelho 
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auditivo. Além da perda auditiva, o uso desses aparelhos pode causar infecções de 

ouvido, devido aos fones sujos e compartilhados (LOPES; FUSINATO, 2009). 

Estudos relatam queixas auditivas como zumbido, dor, sensação de ouvido 

tapado e perda de audição, sendo o zumbido a principal queixa dos usuários de 

equipamentos sonoros individuais, após o uso contínuo (MCNEILL et al., 2010; 

CHIARELLI; MOMENSOHN-SANTOS, 2011; LUZ; BORJA, 2012). 

Um estudo realizado por Barcellos e Dazzi (2014), selecionou 30 indivíduos 

usuários de MP3 players, 15 no grupo controle (intensidade média de 85 dBNA) e 15 

no grupo experimental (intensidade média de 110 dBNA). Os grupos foram expostos 

as intensidades determinadas por 15 minutos e posteriormente, realizaram o exame 

de Emissões Otoacústicas por Produto de Distorção e Emissões Otoacústicas 

Transientes. Os resultados demonstraram que ambos os grupos apresentaram 

alterações. O grupo controle apresentou alteração na frequência de 1,5k Hz nas 

Emissões Otoacústicas Transientes e na frequência de 6k Hz no Produto de 

Distorção. O grupo experimental apresentou alteração nas frequências de 2, 3, 4k 

Hz e na amplitude média de todas as frequências, nas Emissões Otoacústicas 

Transientes e nas frequências de 3 e 6k Hz no Produto de Distorção. De acordo com 

os resultados os pesquisadores concluíram que a alteração temporária das células 

da cóclea pode tornar-se uma lesão permanente caso a exposição seja contínua.  

Nos programas de prevenção a dinâmica do envolvimento dos jovens é de 

extrema importância. Os trabalhos de BORJA et al. (2002), referem que os jovens e 

adolescentes estão expostos à música amplificada nas suas atividades de lazer, 

como também no dia-a-dia, no trânsito, na escola, em casa, mas principalmente que 

o som intenso, ou a música podem lesar células do ouvido, levando a perda auditiva.  
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Implementar um modelo de educação interativa em saúde sobre o tema 

“Saúde Auditiva”, fundamentado na dinâmica do Projeto Jovem Doutor. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desenvolver um programa educacional interativo sobre o tema saúde 

auditiva voltado aos estudantes do Ensino Fundamental II;  

 Analisar a efetividade do programa educacional quanto ao nível de 

conhecimento e aspecto motivacional dos alunos; 

 Analisar o impacto do projeto junto aos professores. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo está inserido na Linha de Pesquisa - Telessaúde em 

Fonoaudiologia do Programa de Pós Graduação do Departamento de 

Fonoaudiologia da Faculdade Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.   

Este estudo foi enviado para análise do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru/Universidade de São Paulo, 

e aprovado com o parecer 682.356 (Anexo A - Parecer consubstanciado do CEP). O 

estudo foi realizado em parceria entre o Departamento de Fonoaudiologia da 

FOB/USP, Disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo e a Escola Estadual Professora Ada Cariani Avalone na cidade de Bauru. 

 

 

4.2  CASUÍSTICA 

 

O Projeto foi apresentado a todos os alunos do 7º. Ano do ensino 

fundamental II, sendo que, 35 alunos demonstraram interesse. Ao iniciarmos o 

estudo, compareceram 12 alunos, permanecendo apenas 8 no final do estudo. No 

Primeiro encontro presencial, foi entregue o cronograma aos alunos, assim como o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento (Anexo B). 

Os alunos deveriam comparecer a todas as dinâmicas apresentadas, ou seja, às 

aulas presenciais, acesso ao ambiente virtual (plataforma Moodle), oficinas e 

encerramento. Os que não compareceram em alguma dessas etapas foram 

excluídos do estudo. 

A Tabela 1 demonstra a caracterização dos alunos que participaram do 

programa de capacitação em Saúde auditiva. 
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Tabela 1 - Caracterização dos alunos participantes do programa  

N Sexo Idade em anos 

1 M 12 

2 F 12 

3 F 11 

4 F 13 

5 F 11 

6 F 12 

7 F 13 

8 F 12 

N= numero de sujeitos; M= masculino; F= feminino. 

 

O Gráfico 1 mostra o detalhamento da frequência dos alunos participantes 

do programa de capacitação em Saúde Auditiva. 

 

 

Gráfico 1 - Frequência dos alunos nas atividades propostas 

 

 

4.3  PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA 

 

Visando uma melhor compreensão do estudo, as atividades desenvolvidas 

serão apresentadas em etapas. 

1o. Encontro Acesso a
plataforma

2o. Encontro Oficina Apresentação
em sala

Apresentação
final

al
u

n
o

s 

atividades 

 Frequência dos Alunos 
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Esse trabalho faz parte de um projeto realizado em parceria com a Disciplina 

de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

Departamento de fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. 

A metodologia deste projeto estabeleceu como meta aplicar e envolver a 

dinâmica do Projeto Jovem Doutor, que tem como importante característica, a 

aproximação da Universidade junto à comunidade (WEN, 2011b). 

O Fluxograma abaixo descreve a atividades.  
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Figura 1 - Modelo Educacional Interativo para adolescentes usuários de fones de ouvido 
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4.3.1  1ª. Etapa - desenvolvimento do modelo de educação em saúde auditiva 

 

4.3.1.1 Organização da estrutura básica 

 

Previamente ao estudo, foi realizada uma visita à Escola Estadual 

Professora Ada Cariani Avalone, com o objetivo de apresentar à Direção e 

Coordenação do Ensino Fundamental II a proposta do Projeto Jovem Doutor. A 

escola foi escolhida por participar de outros projetos em parceria com o 

Departamento de Fonoaudiologia da USP/Bauru. Após autorização da direção e 

assinatura do Termo de Assentimento o projeto foi iniciado.  

 

 

4.3.1.2  Elaboração do material educacional 

 

Para a realização dessa proposta foram desenvolvidos os materiais 

educacionais sobre o tema saúde auditiva. Sendo eles:  

 Atividade presencial 

A atividade presencial foi composta por Aulas Expositivas e Oficinas 

Presenciais. 

As Aulas Expositivas foram realizadas com o objetivo de capacitar os alunos 

a respeito da prevenção da perda auditiva ocasionada pelo uso de  Equipamentos 

Sonoros Individuais (ESI), por meio da apresentação do conteúdo educacional da 

área.  

Para realização desta etapa ocorreram 2 encontros presenciais, cada um 

com duração média de 3 horas, na própria escola, utilizando material educacional 

elaborado com o programa Microsoft® Office PowerPoint. O material educacional 

utilizado englobou recursos da Teleducação Interativa e do Projeto Homem Virtual.  

Para o desenvolvimento do material utilizado, foram selecionados artigos 

científicos referentes aos temas nas bases de dados, PubMed, Scopus, Web of 

science. A partir dessa seleção foram elaborados os materiais abrangendo os 
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seguintes tópicos: Audição, Ruído, Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) e por 

música (PAIM ), Tipos de fone de ouvido, Cuidados e Prevenção. 

Foram realizadas 2 Oficinas Presenciais objetivando maior interação do 

estudante com o conhecimento sobre o tema proposto. Foi realizado um Quizz na 

primeira Oficina com duração de 2 horas envolvendo os alunos, com perguntas 

elaboradas pela pesquisadora, referentes aos temas abordados nas Aulas 

Presenciais. No segundo momento, também com duração de 2 horas, os alunos 

confeccionaram cartazes, junto com a pesquisadora, referentes aos conteúdos 

estudados nas aulas presenciais e na plataforma Moodle. Este material foi utilizado 

na etapa final do projeto. 

 Ambiente virtual de aprendizagem 

Para a realização desta pesquisa, foram desenvolvidos materiais 

educacionais que apresentassem relevância dentro do contexto da Saúde Auditiva. 

Por meio da Teleducação Interativa foram elaborados objetos de aprendizagem em 

computação gráfica e tutor eletrônico.  

Moodle: Para esse estudo foi utilizada a plataforma interativa de 

aprendizagem, denominada de Moodle (1.9.19), disponibilizada pela Faculdade de 

Odontologia de Bauru – FOB/USP pelo Departamento de Tecnologia Educacional. 

O conteúdo teórico foi elaborado pela pesquisadora baseado no tema 

proposto, sustentado pela literatura científica. Os conteúdos educacionais incluíram 

textos, imagens e vídeos, agrupados em módulos segundo a sua objetividade e 

organizados em forma de tópicos, de maneira que os assuntos abordados não 

fossem demasiadamente extensos. O estilo de redação utilizado seguiu um padrão 

informal para facilitar o entendimento do público alvo. 

Por meio do Moodle foi possível gerenciar a participação dos alunos, ou 

seja, realizar o registro de todos os dados, que incluíram os cadastros de usuários, 

os cadastros de cursos, os cadastros das avaliações e os registros das respostas e 

as interações armazenadas em um sistema gerenciador de banco de dados.  

O Moodle sobre o tema Saúde Auditiva foi construído com cinco módulos: 

Fisiologia da Audição, Perda Auditiva, Tipos e graus de Perda Auditiva, Ruído, 

Prevenção e Cuidados com a Audição, sendo que ao final de cada módulo foram 
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incluídas observações, com o objetivo de reforçar o entendimento do conteúdo 

recém-apresentado, à medida que o participante percorria cada módulo.  

Enquete: Com o propósito de interação e contato entre os participantes e 

tutor (pesquisadora), foram disponibilizadas na palataforma Moodle questões 

referentes ao módulo estudado. Essa ferramenta interativa proporcionou o 

esclarecimento de dúvidas, como também, a discussão de diferentes opiniões sobre 

o tema de forma assíncrona.  

O primeiro acesso a plataforma Moodle foi realizado pelo site ead.fob.usp.br  

da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, mediante uso de senha e login 

particular criado pelo aluno, com auxílio da pesquisadora após o cadastro no 

programa de capacitação.  

Após esse primeiro acesso realizado na própria escola, onde a pesquisadora 

orientou os alunos, o local, horário e tempo de acesso foram livres a critério do 

participante.  

De acordo com o cronograma de programação, cada aluno tinha 15 dias 

para realizar as atividades no programa. Nesse processo, o participante teve a 

oportunidade de direcionar o seu próprio aprendizado, acessando os conteúdos 

quantas vezes fosse necessário. 

 

 

4.3.2  2ª. Etapa - multiplicação do conhecimento 

 

Após o período de capacitação, os estudantes realizaram a proposta de 

disseminar o conhecimento adquirido para os alunos da escola, como também, 

criaram estratégias de envolvimento da comunidade, por meio de uma ação 

sustentada. Assim, Para realização desta etapa, os alunos ensaiaram as dinâmicas 

que seriam apresentadas, com o auxilio da pesquisadora, sendo que cada aluno 

redigiu sua própria fala, de acordo com cada assunto abordado. Nesta etapa os 

alunos foram intitulados “Jovens Doutores” e receberam uma camiseta com o logo 

do Projeto Jovem Doutor – Bauru, para realizar as apresentações. 
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 Atividade prática para alunos do Ensino Fundamental II 

Os alunos se apresentaram em cada sala de aula do Ensino Fundamental II, 

realizando uma dinâmica de jornal falado, com o objetivo de chamar a atenção dos 

seus colegas para o tema. Estas apresentações foram realizadas durante 2 dias, um 

dia no período da manhã e no outro no período da tarde. A pesquisadora esteve 

presente a todas as apresentações. 

 Apresentação à comunidade - Show de Talentos 

A escola, professores e coordenação, juntamente com os alunos, 

organizaram uma atividade chamada Show de Talentos. Essa atividade teve como 

proposta envolver alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e, também, a 

comunidade num evento de música, som, audição e saúde auditiva. As atividades 

foram realizadas num sábado no período da manhã, onde todos os materiais foram 

construidos pelos jovens doutores. Nesta etapa foram utilizados os cartazes 

confeccionados pelos estudantes durante as Oficinas. 

Uma vez realizada as 2 etapas, os “Jovens Doutores” participantes 

receberam um certificado pelo trabalho desenvolvido e foram presenteados com um 

café da manhã na Escola no dia da apresentação final. O programa teve duração 

média de 3 meses de intervenção direta com a escola, envolvendo desde a 

apresentação do projeto à coordenação, assinatura dos termos, aulas presenciais e 

não presenciais, multiplicação do conhecimento, num total de 20hs. 

 

 

4.3.3  3ª. Etapa - avaliação do programa de capacitação 

 

Para realizar a avaliação do Programa de Capacitação em Saúde Auditiva 

foram utilizados os seguintes  instrumentos:  

 Questionário para avaliar o conhecimento prévio 

O questionário utilizado foi adaptado do material elaborado por Luz e Borja 

(2012), e algumas questões foram adequadas à realidade dos alunos. O 

questionário apresenta 14 perguntas onde os alunos deveriam responder de duas 

maneiras: múltipla escolha e sim/não. As perguntas de 1 a 7, foram referentes aos 
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equipamentos sonoros (ESI), de 8 a 12 referentes aos aspectos auditivos e 13 e 14 

referentes ao conhecimento prévio, aplicado antes e após o programa de 

capacitação (Anexo C). 

 Questionário Situação-Problema 

O Questionário Situação-Problema foi elaborado pela pesquisadora e 

mensurou o conhecimento teórico do aluno em dois momentos distintos, antes e 

após o programa de capacitação. A avaliação do desempenho dos alunos na 

situação pré e pós-capacitação tornou-se fundamental para analisar a efetividade do 

programa, aproximando o contexto com o cotidiano e estimulando reflexões na 

aprendizagem do aluno. 

O questionário foi constituído por 5 situações problematizadoras de múltipla 

escolha, com 3 alternativas cada uma, das quais apenas 1 é correta. As questões 

foram elaboradas a partir de situações rotineiras dos jovens (Apêndice A). 

 Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) 

A FPM é uma adaptação do instrumento Web Site Motivational Analysis 

Checklist (WebMAC) Professional (Anexo D). Este instrumento foi construído para a 

avaliação de website e, após adaptação, tornou-se aplicável para a avaliação 

subjetiva motivacional de cursos e programas que envolvam a Educação a Distância 

(EaD). A Ficha de Pesquisa Motivacional – FPM (PAIXÃO, 2008) avaliou 

subjetivamente os aspectos motivacionais do programa de capacitação por meio da 

plataforma Moodle, sendo composta por 32 enunciados. Numericamente, cada 

enunciado é pontuado da seguinte maneira: (3) concordo completamente, (2) 

concordo parcialmente, (1) discordo parcialmente, (0) discordo completamente. Os 

enunciados da FPM são agrupados em 4 domínios: “ESTIMULANTE”, 

“SIGNIFICATIVO”, “ORGANIZADO” E “FÁCIL DE USAR”. O domínio 

“ESTIMULANTE” é contemplado pelos enunciados 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29; o 

domínio “SIGNIFICATIVO”, pelos enunciados 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30; o domínio 

“ORGANIZADO”, pelos enunciados 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31 e o domínio “FÁCIL 

DE USAR” é atendido pelos enunciados 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, e 32. Cada domínio 

pode alcançar um total de 8 enunciados. Desta forma, cada domínio tem uma 

pontuação máxima de 24 pontos e mínima de 0 pontos.  
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Após realizada a pontuação de cada domínio individualmente, eles foram 

agrupados conforme a expressão: V= E+S; XS= O+F. 

Pontuação V (V=E+S): é a soma dos domínios “ESTIMULANTE” e  

“SIGNIFICATIVO” e reflete a dimensão Valor, ou seja, o quanto é valioso este 

programa de capacitação. 

Pontuação XS (XS=O+F): é a soma dos domínios “ORGANIZADO” e “FÁCIL 

DE USAR” e reflete a dimensão Expectativa pelo Sucesso. 

Para finalizar a pontuação, os autores do WebMAC recomendam a utilização 

de uma projeção cartesiana. A abscissa (eixo X) é a pontuação corresponde a 

dimensão “Valor” e a ordenada (eixo Y) é a pontuação correspondente a dimensão 

“Expectativa pelo Sucesso”. Se os pontos ou uma grande quantidade dos pontos 

individuais se localizarem dentro da área em cinza, significa que o tutor eletrônico, 

enquanto material educacional on line, é um “Curso Impressionante”, avaliando-o 

positivamente (Anexo D). 

 

 
Fonte: PAIXÃO, 2008. 

Figura 2 -  Modelo do gráfico da projeção cartesiana para “Valor” e Expectativa pelo Sucesso”  
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 Escala do impacto do projeto 

Um questionário para a avaliação do impacto do programa de capacitação 

(Apêndice B) foi utilizado com o objetivo de verificar se houve mudança no 

comportamento dos alunos que participaram do projeto, como também, dos alunos 

que receberam as informações propostas no programa. 

O questionário foi elaborado com 06 questões numa escala de avaliação 

dinâmica de zero a três de progressão de valores, sendo que o valor 0 corresponde 

à menor pontuação e o valor 03 à maior pontuação dentro da análise do impacto do 

programa de capacitação para o professor.  

O questionário foi respondido pelos professores na última visita dos 

pesquisadores à Escola Estadual Profa. Ada Cariani Avalone para a coleta de 

dados. 

Vale ressaltar que esse questionário foi elaborado pela pesquisadora e 

avaliado por profissionais que atuam na área de Saúde Auditiva do Departamento de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da USP. 

 

 

4.4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise de dados foi realizada pelo modo estatístico descritivo e indutivo. 

Na estatísitca indutiva, para os dados quantitativos foi o utilizado o teste de Wilcoxon 

Matched Pairs e para os dados qualitativos o teste estatístico de McNemar. O nível 

de significância foi p<0,05. Foram analisados os dados do questionário de avaliação 

do conhecimento e o questionário situação-problema antes e depois da aplicação da 

metodologia do Jovem Doutor em Saúde Auditiva para Jovens. 
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5  RESULTADOS 

 

 

De maneira didática, os resultados serão apresentados de duas formas. 

Primeiro será descrita a criação dos Materiais Educacionais para a Atividade 

Presencial e para o Ambiente Virtual de Aprendizagem e, posteriormente serão 

apresentados os resultados referentes aos Questionários, Ficha de Pesquisa 

Motivacional e Avaliação de Impacto do Projeto. 

 

 
5.1  PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA 

 

5.1.1  1ª. Etapa - desenvolvimento do modelo de educação em saúde auditiva 

 

 Atividade presencial 

A Atividade Presencial foi intitulada “Saúde Auditiva para Jovens”. 

No quadro abaixo estão descritos os Temas abordados nas aulas 

presenciais (Quadro 1).  

 

- Audição 

Como o som é processado? 

Anatomia e Fisiologia da Audição  

Perda Auditiva: tipos e graus 

- Ruído 
O ruído nosso do dia-a-dia 

Níveis de ruído x Tempo de exposição 

- Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) e 
por música (PAIM ) 

Perda Auditiva Induzida por Ruído x Trauma 
Acústico 

Perda Auditiva Induzida pela Música  

- Tipos de fone de ouvido 
Inserção 

Circum Aural 

- Cuidados e prevenção  

Quadro 1 - Apresentação dos Temas abordados nas aulas presenciais 
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A Figura 3 apresenta imagens da Aula Presencial. 

 

 

Figura 3 - Imagens da Aula Presencial 

 

Ainda nesta etapa foram realizadas Oficinas Presenciais, onde os alunos 

confeccionaram cartazes que foram utilizados na etapa final do trabalho. 

A Figura 4 apresenta imagens das Oficinas Presenciais. 

 

 

Figura 4 - Imagens das Oficinas Presenciais 
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 Ambiente virtual de aprendizagem 

O acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem foi realizado através da 

Plataforma Moodle, no site da FOB – USP. 

A Figura 5 mostra imagens do acesso a Plataforma Moodle, no site da FOB-

USP (ead.fob.usp). 

 

 

Figura 5 - Imagens do acesso a plataforma 

 

Os conteúdos foram construídos em cinco módulos intitulados “Saúde 

Auditiva para Jovens”, descritos no Quadro 2. 

 

Mod.1 – Fisiologia da Audição 

Mód.2 – Perda Auditiva 
Tipos e graus de Perda Auditiva 

Mód.3 – Ruído 

Mód.4 – Prevenção 

Mód.5 – Cuidados com a Audição 

Quadro 2 - Módulos construídos na palataforma Moodle 
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As Figuras de 6 a 8 apresentam imagens dos Módulos construídos na 

plataforma Moodle. 

 

 

Figura 6 - Imagens da página inicial e módulos 1 e 2 construídos na plataforma Moodle 
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Figura 7 - Imagens do módulo 3 construído na plataforma Moodle 
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Figura 8 - Imagens dos módulos 4 e 5 construídos na plataforma Moodle 

 

 

5.1.2  2ª. Etapa - multiplicação do conhecimento 

 

Nesta etapa foram realizadas pelos alunos as dinâmicas de multiplicação do 

conhecimento. 

 Atividade prática 

Os alunos se apresentaram em todas as salas de aula do Ensino 

Fundamental, no período da manhã e da tarde, em uma dinâmica nomeada de 

Jornal falado (Figura 9). 
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Figura 9 - Imagens da atividade prática 

 

 Apresentação a comunidade – show de talentos 

Os Jovens Doutores participaram do show de talentos realizado pela escola, 

em conjunto com professores, coordenação e alunos do Ensino Fundamental I, 
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Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Neste dia, estavam presentes, alunos, 

professores, comunidade em geral. Foram envolvidos neste projeto, 635 alunos, 35 

professores, 132 funcionários, pais e amigos da comunidade. No total 802 pessoas 

receberam o conhecimento através das ações sustentadas (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Imagens do show de talentos 
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5.1.3  3ª. Etapa -avaliação do programa de capacitação 

 

 Questionário de avaliação do conhecimento 

A Tabela 2 apresenta o resultado da análise comparativa do desempenho no 

questionário de avaliação do conhecimento, em percentual, nos momentos pré e 

pós-capacitação, no que se refere ao uso dos equipamentos sonoros individuais 

(ESI). 

 

Tabela 2 - Comparação dos resultados do desempenho dos alunos para os questionários pré e pós-
capacitação referentes ao uso dos ESI 

Questões Respostas 
Pré-

capacitação 
% Capacitação % Teste p 

Q1 
Uso EPI 

SIM 8 100 8 100 
McNemar 1,0 

NÃO 0  0  

Q2 
Tempo 
de uso 
diário 

0,5 3 42,9 2 25,0 

Wilcoxon 0,317 1h 2 28,6 4 50,0 

4 h 2 28,6 2 25,0 

Q3 
Posição 

do 
volume 

0% 1 14,3 1 12,5 

Wilcoxon 0,083* 50% 0 0 4 50,0 

100% 6 85,7 3 37,5 

Q4 
Sabe 

volume 
máximo 

do equip. 

SIM 6 75,0 6 75,0 
McNemar 1,0 

NÃO 2 25,0 2 25,0 

Q5 
Equip. 
avisa 

som está 
acima 

SIM 2 25,0 4 50,0 
McNemar 1,0 

NÃO 6 75,0 4 50,0 

Q6 
Tipo fone 

ouvido 

Inserção 6 75,0 6 75,0 
Mcnemar 1,0 

Circum aural 2 25,0 2 25,0 

Q7 
Ouve 
bem 

SIM 4 50,0 2 25,0 
McNemar 0,5 

NÃO 4 50,0 6 75,0 

Q= Questão; *p<0,05(estatisticamente significativa).  
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Ainda em relação ao questionário de avaliação do conhecimento, foi 

realizada a análise dos aspectos auditivos apresentado nas questões 8 a 12, como 

demonstrado na Tabela 3. 

A Tabela 3 apresenta o resultado da análise comparativa do desempenho no 

questionário de avaliação do conhecimento, em percentual, nos momentos pré e 

pós-capacitação no que se refere aos aspectos auditivos, utilizando o teste 

estatístico de Mcnemar. 

 

Tabela 3 -  Comparação dos resultados do desempenho dos alunos para os questionários pré e pós-
capacitação, referentes aos aspectos auditivos 

Questões Respostas 
Pré-

capacitação 
% 

Pós-
capacitação 

% p 

Q8 
Ouve bem 

SIM 6 75,0 7 87,5 
1,0 

NÃO 2 25,0 1 12,5 

Q9 
Pede p/ 
repetir 

SIM 4 50,0 3 37,5 
1,0 

NÃO 4 50,0 5 62,5 

Q10  
Sintomas 

Zumbido 3 37,5 4 50,0 1,0 

Dor 2 25,0 2 25,0 1,0 

Tontura 0 0 2 25,0 0,480 

Sensação de 
ouvido tapado 

3 37,5 1 12,5 0,625 

Diminuição da 
audição 

1 12,5 0 0 1,0 

Outros 1 12,5 1 12,5 1,0 

Q11 
Dificuldade em 
amb. ruidoso 

SIM 3 37,5 3 37,5 
1,0 

NÃO 5 62,5 5 62,5 

Q12 
Desconforto 

SIM 2 25,0 2 25,0 
0,125 

NÃO 6 75,0 6 75,0 

Q= questão 

 

A Tabela 4 apresenta o resultado da análise comparativa do desempenho no 

questionário de avaliação do conhecimento, em percentual, nos momentos pré e 

pós-capacitação no que se refere ao conhecimento prévio, utilizando o teste 

estatístico de Mcnemar. 
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Tabela 4 - Comparação dos resultados do desempenho dos alunos para os questionários pré e pós-
capacitação, referentes ao conhecimento prévio em saúde auditiva 

Questões Respostas 
Pré-

capacitação 
% 

Pós-
capacitação 

% p 

Q13 
Prejuízos após 
exposição a 
ruído 

SIM 
NÃO 

6 
2 

75,0 
25,0 

7 
1 

87,5 
12,5 

1,0 

Q14 
Musica alta 
prejudica 
audição 

SIM 
NÃO 

5 
3 

62,5 
37,5 

8 
0 

100 0,248 

Q= questão 

 

 Questionário situação - problema 

O questionário de situação problema foi utilizado neste estudo para 

mensurar o conhecimento teórico prévio dos participantes (pré-teste), bem como o 

conhecimento adquirido ao longo do programa de capacitação (pós-teste), numa 

proposta de análise de resolução de problema. 

A Tabela 5 apresenta o resultado da análise comparativa do desempenho no 

questionário situação-problema, em percentual, nos momentos pré e pós-

capacitação, utilizando o teste estatístico de Mcnemar. 

 

Tabela 5 - Comparação dos resultados do desempenho dos alunos para os questionários pré e pós-
capacitação referentes ao questionário situação-problema 

Questões 
Acertos pré-
capacitação 

% 
Acertos pós-
capacitação 

% Valor p 

Q1 6 75,0 6 75,0 1,0 

Q2 7 87,5 5 62,0 0,5 

Q3 7 87,5 7 87,5 1,0 

Q4 5 62,5 8 100 0,248 

Q5 2 25,0 7 87,5 0,221 

Q= questão 

 

 Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) 

A Ficha de Pesquisa Motivacional (PAIXÃO, 2008) foi avaliada por cada 

aluno no que diz respeito às dimensões (estimulante, significativo, organizado e fácil 

de usar). Foi aplicada após o acesso ao conteúdo inserido na plataforma, com 

duração de 20 minutos. O Gráfico 2 apresenta as respostas individuais dos alunos 

em relação a plataforma Moodle.  
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Gráfico 2 - Pontuação obtida por dimensão avaliada por cada aluno 

 

A Tabela 6 apresenta uma análise descritiva dos valores da média, mediana, 

mínimo, máximo e desvio padrão por dimensão avaliada da Ficha de Pesquisa 

Motivacional. 

 

Tabela 6 -  Valores da média, mediana, mínimo, máximo e desvio padrão (DP) por dimensão avaliada 
da Ficha de Pesquisa Motivacional 

Domínio Media Mediana Min. Máx. DP 

Estimulante 20,625 20,5 19 23 1,187735 

Significativo 18,25 19 15 20 1,982062 

Organizado 21,375 22 19 23 1,59799 

Fácil de usar 18,125 17,5 15 21 2,295181 

DP= desvio padrão 

 

Foi elaborada uma projeção cartesiana para avaliar a plataforma moodle 

segundo o proposto pelos autores do WebMAC Professional (SMALL; 

ARNONE,1999). 

De acordo com a Figura 11, 100% dos alunos avaliaram a plataforma 

Moodle como um “curso impressionante”, devido à pontuação dos alunos 

constatando no eixo X (Valor) e no eixo Y (Expectativa pelo Sucesso). 

0
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Figura 11 - Plano cartesiano com os pontos de interseção segundo avaliação dos alunos da 
Ficha de Pesquisa Motivacional (FPM) 

 

 Questionário de avaliação do impacto 

O questionário de avaliação de impacto foi elaborado para avaliar os 

aspectos relacionados ao impacto do programa de capacitação para os professores. 

A Tabela 7 apresenta a pontuação para cada questão em porcentagem. 

Para as questões de 1 a 4, observou-se que os professores classificaram como 

impactantes as questões referentes a disseminação do conhecimento adquirido 

durante o projeto de capacitação em Saúde Auditiva. 

 

Tabela 7 - Porcentagem das respostas dos professores para cada questão (Q1 a Q4) 

QUESTÕES 
RESPOSTAS 

Nunca (0) Quase nunca (1) Quase sempre (2) Sempre (3) 

Q1 Interesse em cuidar da 
audição 

 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50%) 

Q2 Buscam conscientizar 
outros colegas 

  6 (75%) 2 (25%) 

Q3 aplicam os conteúdos 
aprendidos 

  8 (100%)  

Q4 Houve mudança do 
comportamento em sala 

  4 (50%) 4 (50%) 

Q= questão 
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A Tabela 8 apresenta a pontuação para cada questão em porcentagem. 

Para as questões de 5 e 6, observou-se que em relação à mudança de hábitos, não 

houve impacto significativo.  

 

Tabela 8 - Porcentagem das respostas dos professores para cada questão (Q5 a Q6) 

QUESTÕES 
RESPOSTAS 

Nunca (0) Quase nunca (1) Quase sempre (2) Sempre (3) 

Q5 Diminuição do tempo de 
uso dos fones 

 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 

Q6 Continuam a usar fones 
com vol. elevado 

 1 (12,5%) 7 (87,5%)  

Q= questão 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A Educação em Saúde promove mudanças de hábitos, práticas e atitudes, 

através da utilização de métodos pedagógicos participativos e problematizadores. 

Educação em saúde não só inclui políticas públicas como também propostas 

pedagógicas inovadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e 

da cidadania, com o objetivo de prevenção e promoção da saúde, trazendo como 

consequência melhoria da qualidade de vida. 

A escola torna-se um ambiente propício para desenvolver ações em 

Educação e Saúde, pois a participação ativa dos adolescentes nesses projetos 

contribui para o fortalecimento das ações de promoção da saúde e prevenção 

(SILVA; MELLO; CARLOS, 2010). 

É sabido que a exposição contínua a níveis de pressão sonora elevados 

pode trazer danos irreversíveis à audição. Os adolescentes utilizam seus 

equipamentos sonoros individuais (ESI) com sons elevados, por longo período de 

tempo sem perceber que isto pode causar riscos a audição, tendo em vista que a 

perda auditiva vai se instalando a longo prazo, tornando-se permanente e 

irreversível. 

A falta de conhecimento e preocupação dos adolescentes sobre o tema é 

evidenciado, pois não possuem nenhum tipo de prevenção ou preocupação sobre o 

assunto, embora saibam que pode haver risco a audição (KRAFT, 2010; SANT’ANA, 

2012). 

Tendo em vista a falta de informação dos jovens viu-se a necessidade de 

desenvolver um Programa de Capacitação em Saúde Auditiva para adolescentes 

usuários de fones de ouvido, utilizando a dinâmica do projeto Jovem Doutor, que 

proporciona aos estudantes do ensino fundamental, superior e médio, ações de 

cidadania com a comunidade. O projeto utiliza recursos de Teleducação Interativa, 

proporcionando maior interação e participação dos alunos (WEN, 2003; BLASCA, 

2012). 

Trabalhos que objetivam a capacitação em saúde auditiva ainda são poucos 

na literatura nacional. Numa análise mais detalhada, foram encontrados projetos de 
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capacitação em saúde auditiva para agentes comunitários de saúde do programa 

saúde da família, profissionais da área da saúde, familiares entre outros, utilizando 

material educacional e vídeo - conferência. Os resultados demonstraram eficácia 

dos programas (ALVARENGA, 2008; MELO et al., 2011, BLASCA, 2012). 

Para executar a proposta do Projeto Jovem Doutor em saúde auditiva, foi 

elaborado material educacional envolvendo a Teleducação Interativa, a qual 

proporciona inúmeros benefícios mediados pela tecnologia. Muitos trabalhos foram 

realizados utilizando recursos de Teleducação Interativa proporcionando a 

capacitação de jovens e adolescentes em diferentes temáticas com o objetivo de 

disseminação do conhecimento (SILVA et al., 2011; BLASCA, 2012; CORRÊA et al., 

2012; MAXIMINO, 2012; FALSETTI, 2013). 

Ainda na primeira etapa, após a organização da estrutura básica, foi 

realizado a elaboração do material educacional para a realização das aulas 

presenciais, as quais foram realizadas na própria escola. Além do conteúdo teórico, 

foram utilizados também imagens e vídeos, assim como, tecnologia do Homem 

Virtual, proporcionando maior interação dos alunos com o conteúdo apresentado. A 

participação efetiva dos alunos, com perguntas, colocações pertinentes ao tema, foi 

fundamental para a interação com o pesquisador e também, para motivar os alunos 

a continuar no Programa. Outros autores concordam que o contato com o 

pesquisador durante a aula presencial, somado aos recursos áudio - visuais, 

proporcionam maior interesse por parte dos alunos contribuindo assim para um 

melhor resultado durante o processo de capacitação (SEQUEIRA, 2009; MELO et 

al., 2011; PICOLINI, 2011). 

Nas oficinas presenciais, houve participação dos alunos, na qual eles 

escolheram as dinâmicas que seriam apresentadas à comunidade, proporcionando 

mais segurança na etapa de disseminação do conhecimento. Os alunos 

confeccionaram cartazes e realizaram um “Quizz”, ou seja, jogo de perguntas e 

respostas, onde foi possível solucionar dúvidas referentes ao tema. Este resultado 

vem de encontro com o que foi proposto por Corrêa (2014). 

Após realizar as atividades presenciais, os alunos tiveram acesso ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Para esta atividade foi utilizada Teleducação 

Interativa, proposta pelo projeto Jovem Doutor, o qual propicia maior interesse, 

motivação e aprendizado para o aluno (BLASCA, 2012). Todos os alunos acessaram 
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a plataforma Moodle (AVA), sendo que o primeiro acesso ocorreu na escola, junto 

com a pesquisadora. O material educacional possibilitou complementar o conteúdo 

apresentado nas aulas presenciais. Ao final os alunos responderam a uma enquete, 

sendo possível verificar que 100% dos alunos concluíram as atividades propostas no 

AVA. Esse comprometimento dos participantes é muito importante para garantir o 

êxito do programa, de acordo com o descrito por Picolini (2011). 

Para realizar a segunda etapa, de multiplicação do conhecimento, foram 

propostas atividades distintas. Primeiro foi realizada uma atividade prática para os 

alunos do ensino fundamental II, em que os alunos se apresentaram em todas as 

salas de aula (Figura 9). Num segundo momento houve a apresentação a 

comunidade, através de um show de talentos realizado na escola (Figura 10). 

Neste dia, estavam presentes, alunos, professores, comunidade em geral. 

No total 802 pessoas receberam o conhecimento através das ações sustentadas. De 

acordo com a proposta do Projeto Jovem Doutor, o objetivo além de capacitar os 

jovens é também a multiplicação deste conhecimento adquirido. Para tal, houve 

grande envolvimento dos alunos, que se empenharam durante o programa de 

capacitação para que a comunidade tivesse acesso as informações. Trabalhos 

utilizando a proposta do Jovem Doutor, foram realizados em diferentes temáticas no 

Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP. Esses trabalhos já capacitaram 

mais de 3000 pessoas, entre pais, professores, alunos e comunidade (BLASCA, 

2012; CORRÊA et al., 2012; BLASCA et al., 2013). 

Uma vez discutidos os aspectos relacionados à elaboração do programa, 

cabe agora, analisar os resultados obtidos pelos participantes por meio dos 

instrumentos de avaliação. 

Na etapa posterior, foi realizada a mensuração do programa de capacitação. 

Nesse contexto foram utilizados os questionários de avaliação do conhecimento, o 

questionário situação problema, a Ficha de Pesquisa Motivacional e o questionário 

de avaliação de impacto. Nessa etapa, é reconhecida a complexidade envolvida no 

processo de avaliação e suas diferentes finalidades. 

O questionário de avaliação do conhecimento foi realizado em dois 

momentos, pré e pós-capacitação e dividido em três categorias, Equipamentos 

Sonoros Individuais (ESI), Aspectos Auditivos, Conhecimento Prévio. 
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Na Tabela 1, que se refere aos ESI, foi observado que após o período de 

capacitação, 50% dos adolescentes passaram a utilizar seus ESI, durante uma hora 

por dia, no volume igual ou menor que 50%. Assim como 75% passaram a perceber 

dificuldade para escutar. Esses dados são de grande importância, tendo em vista 

que, o tempo de exposição e a intensidade são fatores relevantes para desencadear 

uma Perda Auditiva. Segundo Rossi-Costa (2012), o máximo permitido por 8hs, 

seria 85dB. 

Com relação ao uso dos fones de ouvido, 75% dos alunos referiram usar 

fones de inserção. Por serem discretos, mais estéticos que os fones externos 

(circum-aural), são atualmente os mais populares, de acordo com Rabinowitz (2010). 

O uso dos fones de inserção, se não estiverem bem ajustados, pode fazer com que 

o adolescente aumente a intensidade do seu ESI. Porém, se utilizados da maneira 

correta, na intensidade adequada, não trarão prejuízos a audição. 

Quanto aos aspectos auditivos (Tabela 2), o sintoma mais frequente após o 

uso dos ESI, foi o zumbido. Vários autores referem o aparecimento deste sintoma, 

relacionando-o também com o tempo de exposição (MCNEILL et al., 2010; 

CHIARELLI; MOMENSOHN-SANTOS, 2011; LUZ; BORJA, 2012). 

Com relação ao conhecimento prévio (Tabela 3), após o programa de 

capacitação, ficou claro para os alunos que escutar música em intensidade elevada 

por um longo período de tempo prejudica a audição. 

Foi observado que não houve diferença estatisticamente significativa, 

comparando as situações pré e pós-capacitação, o que pode ser justificado pelo 

número da amostra. Numa análise qualitativa ficaram evidente as diferenças 

principalmente no que diz respeito aos hábitos de uso do ESI, e conhecimento 

prévio. 

Porém, em todo trabalho é importante a avaliação do material educacional 

enquanto objeto de pesquisa. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma 

Moodle, foi avaliado pelos alunos quanto ao aspecto motivacional como “curso 

impressionante”, obtendo alto Valor e alta Expectativa pelo Sucesso nas quatro 

dimensões avaliadas de acordo com o proposto por Paixão (2008) (Figuras 6 a 8). 

Esses resultados também foram encontrados nos trabalhos realizados por 

Picolini (2011); Blasca (2012); Maximino (2012); Corrêa et al. (2012); Falsetti (2013), 
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mostrando que a FPM é uma ferramenta importante para medir o aspecto 

motivacional da EaD. 

A análise descritiva evidenciou que os valores da média de melhor 

desempenho foram para as dimensões organizado, como verificado no estudo de 

Picolini (2011), e fácil de usar. Esses dados são importantes, pois evidenciaram alta 

Expectativa pelo Sucesso (Tabela 7).  

A organização do material educacional é de grande importância, pois sua 

estruturação poderá influenciar no aprendizado e no resultado final do programa de 

capacitação. Em referência ao domínio, “fácil de usar”, torna o AVA uma ferramenta 

estimulante para o adolescente.  

Ao pensar em uma proposta educacional é importante averiguar os aspectos 

relacionados ao aprendizado do conteúdo, mas sobretudo, a relação da mudança de 

comportamento do indivíduo. Uma vez aprendido o conteúdo, o que se espera é 

uma mudança no comportamento (MAXIMINO, 2012). Nesse sentido, foi elaborado 

um questionário com os professores para avaliar o Impacto do Programa. Foi 

possível observar que todos os professores responderam de forma positiva ao 

Programa, após três meses da conclusão do mesmo.  

Os professores avaliaram como impactantes o interesse dos alunos em 

cuidar da audição, conscientizar outros colegas, aplicar com frequência os 

conteúdos e a mudança de comportamento em sala de aula de todos os alunos. 

Podemos afirmar diante dos dados onde, grande parte dos entrevistados 

responderam (quase sempre) e (sempre), para as questões de 1 a 4. 

Foi observado nas perguntas 5 e 6, na qual os valores da escala são 

invertidos, que a mudança de hábito não ocorreu na proporção esperada se 

comparado com a propagação do conhecimento. Esses dados estão de acordo com 

o proposto por Paixão (2008), mesmo que o aprendizado ocorra; ele por si só, pode 

não ser capaz de garantir uma mudança de comportamento, o indivíduo ao 

aprender, reconhece o que é correto, mas, ainda assim, pode não se sentir motivado 

a realizar uma mudança de comportamento. 

Contudo, a educação em saúde tem como um de seus princípios causar 

uma mudança de comportamento do indivíduo em relação aos seus hábitos com a 

saúde, o que torna um importante recurso para o aprendizado, abrangendo um 
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processo complexo chamado de Cadeia Produtiva em Saúde, onde a comunidade é 

capacitada e tem o papel de passar o conhecimento adiante (SEQUEIRA, 2009).  

A contribuição deste trabalho deu-se na capacitação de um grupo de alunos 

sobre a temática saúde auditiva para adolescentes usuários de fones de ouvido. Por 

ser um tema de interesse dos jovens, a proposta de disseminação do conhecimento 

poderá garantir uma mudança no comportamento desses jovens, no que diz respeito 

a prevenção, mesmo que isso ocorra a longo prazo. 
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7  CONCLUSÕES  

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 foi implementado um modelo de educação interativa em saúde sobre o 

tema “Saúde Auditiva”, fundamentado na dinâmica do Projeto Jovem 

Doutor na Escola Estadual Ada Cariani Avalone; 

 foi desenvolvido um programa de capacitação em Saúde sobre o Tema 

Saúde Auditiva voltado aos estudantes do Ensino Fundamental II por 

meio da Teleducação Interativa; 

 o programa de capacitação em Saúde Auditiva foi efetivo, pois 

proporcionou o aprendizado, sendo considerado motivador e avaliado 

como “curso impressionante”; 

 a avaliação do impacto demonstrou que o indivíduo ao aprender, 

reconhece o que é correto, mas a mudança no comportamento pode não 

ocorrer de imediato. 
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APÊNDICE A - Questionário Situação-Problema 

 

 
PROJETO JOVEM DOUTOR – SAÚDE AUDITIVA PARA JOVENS 

QUESTIONÁRIO PRÉ/PÓS-CAPACITAÇÃO (2) 
 SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 
 
1. Marcia tem 14 anos e usa os seus fones de ouvido com frequência, em todo lugar,  seus pais 
sempre reclamam que ela está sempre desatenta, pois costuma deixar o volume no máximo. Ela diz 
que sente desconforto quando desliga seu aparelho sonoro individual 
 
a) Ela é desatenta 
 
b) Ela está com cera no ouvido e isso pode estar tampando seu ouvido e deixando-a desatenta 
 
c)  Ela pode ter uma perda auditiva 
 
 
2. Lucas tem 18 anos e gosta de ir a baladas, fica sempre perto da caixa de som, e diz que quando 
sai de lá sente um zumbido que parece um apito, costuma demorar para dormir e geralmente seu 
sono é muito agitado.  
 
a) Ele tem insônia 
 
b) Esses sintomas não tem nada a ver com a balada 
 
c) A música alta atrapalha seu sono 
 
 
3. Marina ouve Rock com seus fones de ouvido no volume mais alto, pois diz que ouvir esse tipo de 
música em volume baixo “não tem graça”. Ela está sempre irritada e refere ter vertigens e zumbido. 
Sua mãe diz que a música alta faz mal para ela. 
 
a)  Ela precisa descansar, está estressada 
 
b) O volume está muito alto 
 
c) A música alta não tem nada a ver com esses sintomas 
 
 
4. Anita foi a um show de Axé e ficou próximo a caixa de som, saiu de lá com náuseas e tonturas. 
Não consegue mais ficar em locais com som alto.  
 
a) O volume da caixa de som pode ter prejudicado sua audição 
 
b) Ela não estava se sentindo bem 
 
c) A proximidade da caixa de som não interfere em nada  
 
 
5. Laura quando está ouvindo música com seus fones de ouvido, todos que estão ao seu redor 
escutam “juntos” e ela aumenta a intensidade de sua voz para conversar. 
 
a) O volume de seu equipamento Individual está muito alto 
 
b) Os seus fones não estão bem ajustados à sua orelha 
 
c) Ela fala alto só para “aparecer”, o volume não interfere em nada  
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APÊNDICE B - Questionário para avaliar o impacto do programa 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento 
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ANEXO C - Questionário de avaliação do conhecimento  
 

 

PROJETO JOVEM DOUTOR – SAÚDE AUDITIVA PARA JOVENS 
QUESTIONÁRIO PRÉ/PÓS-CAPACITAÇÃO (1) 

 
 

Nome: _________________________________________________ 
Idade: _________________________________________________ 
Escola: ________________________________________________ 
Série: ____________________ 
Sexo: (  ) fem.      (   ) masc. 
 
1. Você faz uso de aparelhos sonoros individuais (celular, Ipod)? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
2. Quantas horas por dia você costuma usá-los? 
(  ) 30 min (  ) 1h (  ) Mais de 2h (  ) Mais de 4 h 
 
3. Na escala abaixo marque em qual posição do volume você costuma deixar seu equipamento. 
0% ___________ 50% ______________100% ( máximo ) 
 
4. Você sabe qual o volume máximo de seu equipamento (celular, Ipod)? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
5. O seu equipamento (celular, ipod....) possui algum dispositivo que avisa quando o som está acima 
do limite? 
( ) Sim (  ) Não 
 
6. Qual tipo de fone de ouvido você costuma usar? 
(  ) Inserção (coloca dentro do canal auditivo) (  ) Circum aural (fica sobre a orelha) 
 
7. Você costuma dormir ouvindo música com seus fones de ouvido? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
8. Você acha que ouve bem? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
9. Quando está conversando com alguém, costuma pedir para que a pessoa repita o que acabou de 
dizer? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
10. Após uso do celular, Ipod, já percebeu algum desses sintomas: 
(  ) Zumbido (  ) Dor (  ) Tontura (  ) Sensação de ouvido tapado 
(  ) Diminuição da audição (  ) Outros _______________ 
 
11. Tem dificuldade em escutar em ambientes barulhentos? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
12. Quando ouve sons fortes ou está em ambientes com muito barulho sente desconforto nos 
ouvidos? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
13. Você acha que a exposição contínua a um ruído intenso pode trazer prejuízos para sua audição? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
14. Se você escuta música alta em seu aparelho sonoro individual (celular, Ipod), você acha que isso 
pode prejudicar a sua audição?  
(  ) Sim (  ) Não  
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