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Apresentação
APRESENTAÇÃO

A presente dissertação de mestrado está estruturada em dois manuscritos, de
forma a atender aos requisitos do Programa Associado de Pós-graduação em
Fonoaudiologia (PPgFon). Os estudos estão inseridos na linha de pesquisa
“Desenvolvimento e reabilitação da audição e linguagem” e se configura como uma
continuidade de estudos prévios, desenvolvidos na linha de pesquisa “Telessaúde em
Fonoaudiologia” do Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Faculdade de
Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, os quais analisaram diferentes
ferramentas para a capacitação de agentes comunitários de saúde. A temática
abordada na presente dissertação foi direcionada para uma ferramenta disponibilizada
no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde, plataforma do
Ministério da Saúde, com alcance às diversas localidades do país e visando obter
como resultado a implementação e avaliação de um programa de saúde auditiva
infantil atrelado à atenção primária1.
O primeiro manuscrito, intitulado “Análise da eficácia de um curso online para a
educação permanente de agentes comunitários de saúde na área de saúde auditiva
infantil” reflete as etapas iniciais do estudo, com a proposta de avaliar o curso online
como ferramenta para a educação continuada dos agentes comunitários de saúde e
será submetido ao periódico Journal of Epidemiology & Community Health. A proposta
de analisar o Programa de Saúde Auditiva Infantil propriamente dito e de forma
articulada à atenção primária trouxe resultados que envolvem desde os percalços
existentes para a implementação do Programa até a percepção dos participantes e o
modelo teórico lógico proposto. Nesta perspectiva, o manuscrito 2 intitula-se “Análise
de um Programa de Saúde Auditiva Infantil na Atenção Primária” e será submetido ao
periódico International Journal of Evidence-Based Healthcare.
Os manuscritos estão formatados de acordo com as normas dos pretensos
periódicos e, adicionalmente, têm-se na dissertação uma introdução geral de forma a
contextualizar a temática abordada e considerações finais.

Nesta dissertação optou-se por utilizar a terminologia “atenção primária”, tendo como
referencial o estudo de Mello, Fontanella e Demarzo (2009).
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Resumo

RESUMO

Introdução: A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde têm
recomendado a articulação dos Programas de Saúde Auditiva Infantil com a atenção
primária em saúde, tendo o Agente Comunitário de Saúde (ACS) um papel de suma
importância nesta proposta, devido à abrangência da Estratégia de Saúde da Família
e a estreita relação deste profissional com as famílias.

Objetivo: Avaliar a

implementação de um programa de saúde auditiva infantil na atenção primária.
Método: Estudo observacional longitudinal prospectivo, estruturado em duas etapas:
(1) Análise da eficácia de um curso online para a educação permanente de ACS na
área de saúde auditiva infantil; (2) Análise da efetividade de um Programa de Saúde
Auditiva Infantil na Atenção Primária. Participaram do curso online 2859 inscritos, e
destes, 23 constituíram um grupo específico de ACS oriundos de duas unidades
básicas de saúde, com acompanhamento presencial. Resultados: 1842 participantes
(63,34%) finalizaram o curso, com representatividade de todos os estados brasileiros e
do exterior e de diversas especialidades, com predominância para a área médica. O
curso foi bem avaliado e refletiu em melhora do conhecimento pós-capacitação. 102
crianças de zero a dois anos foram acompanhadas pelos ACS no período de um ano,
procedendo o encaminhamento de 15 delas. Foi constatado um caso de perda auditiva
condutiva. Conclusão: O curso online mostrou-se eficaz para o ensino à distância dos
ACS na área. O Programa de saúde auditiva infantil vinculado à atenção primária é
exequível e promissor, todavia, estratégias são necessárias para minimizar os
percalços existentes.
Palavras-chave: Capacitação em serviço. Agentes comunitários de saúde. Triagem
neonatal. Audição. Atenção primária à saúde.

Maria Taiany Duarte de Oliveira

Abstract

ABSTRACT

Analysis of implementation and evaluation of a child hearing health program in
primary care

Introduction: The World Health Organization and the Ministry of Health have
recommended the articulation of Child Hearing Health Programs with primary health
care, with the Community Health Agent (CHA) playing an extremely important role in
this proposal, due to the scope of the Family Health Strategy and the close relationship
of this professional with the families. Objective: Evaluate the implementation of a child
hearing

health

program

in

primary

care.

Method:

Prospective

longitudinal

observational study, structured in two stages: (1) Analysis of the effectiveness of an
online course for the permanent education of CHA in the area of child hearing health;
(2) Analysis of the effectiveness of a Child Hearing Health Program in Primary Care.
2859 enrolled participants in this online course, and of these, 23 formed a specific
group of CHA from two basic health units, with face-to-face monitoring. Results: 1842
participants (63.34%) finished the course, with representation from all Brazilian states
and also from abroad and from various specialties, predominantly in the medical field.
The course was well evaluated and reflected in improved post-training knowledge. 102
children aged zero to two years were followed up by the CHA during the period of one
year, proceeding with the referral of 15 of them. A case of conductive hearing loss was
found. Conclusion: The self-instructional online course proved to be effective for
distance education of CHAs in the area. The Child Hearing Health Program linked to
primary care is feasible and promising, however, strategies are necessary to minimize
the existing problems.

Keywords: Inservice training. Community health workers. Neonatal schreening.
Hearing. Primary health care.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
É consenso mundial que os Sistemas Nacionais de Saúde devem se basear em uma
atenção primária estruturada e com resolutividade (BANCO MUNDIAL, 2017). No contexto
brasileiro, frente a identificação dos desafios da saúde para as próximas duas décadas, um
estudo elencou iniciativas promissoras para produzir mudanças qualitativas no cenário da
saúde sem onerar de forma excessiva o sistema. Dentre os três principais vetores, destacouse a continuidade da expansão e da qualificação da atenção primária à saúde (REIS, et al.,
2018).
Para fortalecer este nível de complexidade, em 2011 foi instituída pelo Ministério da
Saúde a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (Portaria n° 2.488 de 21 de outubro de
2011), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção primária
para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS). Mais recentemente, a referida portaria foi revogada, com publicação da Portaria nº
2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprovou a PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes
para a organização da atenção primária no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Apesar da Portaria mencionada definir a atenção primária como primeiro ponto de
atenção e “porta de entrada” preferencial do sistema e também a despeito dos avanços já
registrados desde o início da Política, atualmente, os hospitais ainda representam a porta
prioritária, por meio dos serviços de urgência, emergência e ambulatórios, tanto no setor
público quanto privado. No Brasil, o percentual de gastos nos níveis de média e alta
complexidade chegam a 67%, contrapondo à média de 55% dos países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BNDES, 2017).
Na perspectiva de modificação deste cenário, ao longo dos anos houve um aumento
gradativo na cobertura populacional pela ESF. Segundo dados do Ministério da Saúde, tendo
como referência o mês de dezembro de 2019, o Brasil conta com 42.784 equipes de saúde da
família, 260.064 ACS e uma cobertura estimada de 62,26% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019),
representando uma população coberta de 129.812.152 pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2019). A atenção primária à saúde tem sido vista com tanto potencial para a melhoria dos
serviços de saúde que a Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a recomendar a
adoção da mesma por planos de saúde, com o intuito de maximizar a efetividade e minimizar
os custos (ANS, 2018).
No entanto, para que o sistema de saúde funcione satisfatoriamente, faz-se necessário
que a atenção primária coordene as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e ocorra um
aprimoramento dos sistemas de referência, contrarreferência e regulação. Umas das redes
estabelecidas em 2012 foi a rede de cuidados à pessoa com deficiência, que propõe, além de
aumentar a acessibilidade e qualificar o atendimento para a população, garantir que seja
realizada uma articulação e integração dos pontos de atenção às redes de saúde no território.
A referida rede está atrelada ao Plano Viver Sem Limites do Governo Federal (BRASIL, 2011),
que se configura como a proposta mais atual e tem como objetivo implementar novas
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iniciativas e intensificar ações que já são desenvolvidas em benefício das pessoas com
deficiência.
Em relação especificamente à deficiência auditiva, ao longo dos anos houve um
avanço importante em relação às políticas públicas, garantindo ao usuário do SUS o direito
desde a triagem auditiva neonatal universal (TANU), até o diagnóstico e a intervenção com as
diversas tecnologias disponíveis. No contexto de todas as portarias e leis estabelecidas, a
atenção primária foi incumbida de realizar as ações coletivas ou individuais, visando a
promoção da saúde auditiva, bem como prevenção e identificação da deficiência auditiva,
atividades informativas e educativas, além desses, orientação familiar e encaminhamentos
quando necessário. Junto aos programas de TANU, têm o propósito de propiciar o diagnóstico
precoce, a intervenção e a reabilitação dos sujeitos com deficiência auditiva (SILVA et al.,
2012;

SILVA,

GONÇALVES,

SOARES,

2014;

PENNA,

LEMOS,

ALVES,

2014).

Adicionalmente, têm-se como proposta o acompanhamento mensal do desenvolvimento da
audição e da linguagem nas consultas de puericultura na atenção primária, prevista nas
Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde (2012).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 5% da população
mundial apresenta perda auditiva incapacitante, sendo que deste total 34 milhões são crianças
(OMS, 2019), e têm-se um amplo impacto inerente à esta condição nas diversas faixas etárias.
Ao considerar o percentual de causas de perda auditiva passíveis de prevenção, a desigual
distribuição dos programas de TANU e dos serviços de atenção à saúde auditiva, e ainda, as
elevadas taxas de evasão nas diferentes etapas de um programa de saúde auditiva infantil,
têm-se na atenção primária uma possibilidade de otimizar os recursos e aumentar a efetividade
das políticas públicas em saúde auditiva.
Nesse sentido, ressalta-se a importância da criação de um fluxo de acolhimento
contínuo, com orientações de fácil e rápido acesso para as famílias e o desenvolvimento de
ações que estejam em conformidade com a PNAB, tais como a formação e educação
permanente dos gestores e profissionais da atenção primária e o estabelecimento deste nível
de atenção como contato preferencial na rede de atenção à saúde. Estratégias têm sido
estudadas, tendo os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) um papel de destaque nas
propostas, tendo em vista que estes profissionais estão distribuídos nas diferentes regiões do
país, mantém contato com um número considerável de famílias nas comunidades e estabelece
vínculo direto com a população. Assim, habilitá-los para atuar na área pode potencializar ações
voltadas para a prevenção, promoção de saúde e a realização do acompanhamento do
desenvolvimento auditivo e de linguagem para um quantitativo elevado de crianças e, por
conseguinte, a identificação das perdas auditivas adquiridas ou de manifestação tardia.
Nesta perspectiva, algumas propostas são permeadas pela Telessaúde, que integra o
ensino e serviço por meio de ferramentas e tecnologias da informação e comunicação, com o
objetivo de fortalecer a atenção primária no SUS. Estudos prévios analisaram a eficácia da
capacitação dos ACS para atuarem na área de saúde auditiva infantil e demonstraram
resultados satisfatórios, seja de forma presencial (ALVARENGA et al., 2008), por meio de
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videoconferência (MELO et al., 2010), CD-ROM (ARAÚJO et al., 2013) ou Cybertutor
(ALVARENGA, 2010).
Embora as ferramentas de capacitação supracitadas tenham se mostrado eficazes,
elas não apresentam livre acesso aos profissionais da atenção primária em âmbito nacional. O
ambiente virtual de aprendizagem do SUS (AVASUS) do Ministério da Saúde, por sua vez,
consiste em uma plataforma que permite a facilitação do acesso à educação permanente em
qualquer localidade. Em relação especificamente à saúde auditiva, foi desenvolvido o curso
intitulado “Ações na atenção básica para identificação precoce da deficiência auditiva” que se
configura como a primeira capacitação da plataforma voltado para saúde auditiva, tendo como
público-alvo os ACS. O referido curso aborda desde a prevenção até a intervenção da
deficiência auditiva, com o intuito de potencializar as ações dos ACS na atenção primária e foi
desenvolvido com a proposta de aprimorar tanto o conteúdo e quanto os recursos de teleeducação interativa empregadas nas ferramentas anteriores. Todavia, mesmo com o acesso
livre ao ensino não há garantia de que o profissional irá assimilar todas as informações
disponíveis, nem tampouco conseguir aplicar o conhecimento em sua prática diária.
Considerando a problemática exposta, torna-se fundamental a estruturação de um
programa de saúde auditiva na atenção primária, englobando desde a educação permanente
dos ACS até uma análise da intervenção propriamente dita, identificando os aspectos
facilitadores e dificultadores desta proposta.
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2. Objetivos

2. OBJETIVOS
Avaliar a implementação de um Programa de Saúde Auditiva Infantil na atenção primária.

2.1 Objetivos específicos:
2.1.1 Avaliar a eficácia de um curso online para a educação permanente de ACS na área de
saúde auditiva infantil.

2.1.2 Analisar a efetividade de um programa de saúde auditiva infantil na atenção primária.

Maria Taiany Duarte de Oliveira
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 MANUSCRITO 1

Análise da eficácia de um curso online para a educação permanente de agentes
comunitários de saúde na área de saúde auditiva infantil

Resumo
Contextualização: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 60% das causas
de deficiência auditiva são preveníveis e estima-se que até 2050 cerca de 900 milhões de
indivíduos no mundo tenham a deficiência auditiva, causando impactos sociais e econômicos.
Além disso, 80% dessa população vive em países subdesenvolvidos. No Brasil, a Triagem
Auditiva Neonatal Universal (TANU) tornou-se obrigatória como uma das medidas de enfrentar
essa problemática. No entanto, faz-se necessária estratégias que complementem a TANU,
como a educação permanente do Agente Comunitário de Saúde (ACS) em saúde auditiva
infantil, recomendada pela OMS. Objetivo: avaliar a eficácia de um curso online para a
educação permanente de ACS na área de saúde auditiva infantil. Método: estudo
observacional e longitudinal prospectivo de um curso autoinstrucional online, organizado em
quatro unidades, totalizando 13 aulas e 30 horas. Foi realizada análise quantitativa, por meio
de um teste de conhecimento nos momentos pré e pós-capacitação, composto por cinco
perguntas, simulando situações da rotina de trabalho, e qualitativa por meio da percepção dos
participantes acerca da qualidade do curso. Resultados: Dos 2908 inscritos no curso online,
1842 participantes (63,3%) finalizaram o curso. Observou-se faixa etária de 18 a 77 anos,
sendo 67,4% sexo feminino. Houve representatividade de todos os estados brasileiros, com
maior participação de São Paulo e menor no Amapá. Além disso, obteve-se predomínio de
participação de médicos e de estudantes. Quanto a comparação pré e pós-capacitação, teve
resultado estatisticamente significante e 99,3% comentários positivos quanto a qualidade do
curso. Conclusão: O curso online mostrou-se eficaz para o ensino à distância dos agentes
comunitários de saúde na área de saúde auditiva infantil.

Palavras-chave: Capacitação em serviço. Agentes comunitários de saúde. Triagem neonatal.
Audição.
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Introdução
A deficiência auditiva se configura como um problema de saúde em âmbito mundial,
devido à sua elevada prevalência e aos impactos inerentes a esta condição nas diferentes
faixas etárias. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 2019, [1] cerca de 34 milhões
de crianças no mundo apresentam perda auditiva incapacitante. Além disso, a estimativa é que
em 2050 o número de pessoas com deficiência auditiva aumente em 51%. Dentre as causas
da deficiência auditiva na infância, cerca de 60% são passíveis de prevenção e, quando não
tratadas, geram um custo global anual de 750 bilhões de dólares.[1]
A proporção de perda auditiva por causas evitáveis é maior nos países de baixa e
média renda (75%) do que naqueles de alta renda (49%). Esta diferença pode ser
possivelmente explicada pela menor ocorrência de infecções gerais e pelos melhores cuidados
de saúde materno-infantil nos países desenvolvidos. Considerando a maior prevalência da
perda auditiva em países subdesenvolvidos, onde não há acesso de toda a população aos
serviços de saúde, foram recomendadas a execução de cinco tarefas nestes países, que
perpassa desde a capacitação de profissionais de saúde e desenvolvimento de sistemas de
telessaúde a fim de preencher as lacunas da falta de recursos de saúde até o financiamento de
pesquisas para compreender sua distribuição epidemiológica. [2]
No Brasil, a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) foi instituída como umas das
medidas de enfrentamento dessa problemática, tornando-se obrigatória em todo território
nacional em 2010 por meio da Lei Federal 12.303, [3]. Embora seja a primeira etapa para
viabilizar a identificação, o diagnóstico e a intervenção precoce da deficiência auditiva, a TANU
não exclui a possibilidade do surgimento de perdas auditivas tardias ou adquiridas nem
tampouco reflete no elevado percentual de perdas auditivas passíveis de prevenção. Neste
contexto, faz-se necessária a utilização e o aprimoramento de estratégias complementares.
Assim, desde 1998 a OMS recomendou a atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na
área de saúde auditiva. [4]
Na realidade brasileira, têm-se o Sistema Único de Saúde (SUS) com princípio de
garantir acesso universal, integral e equânime. Suas ações e serviços de saúde estão
vinculadas em três níveis de complexidade, atenção primária, média e alta complexidade. [5]
Os ACS estão vinculados à atenção primária, integrando as equipes de Estratégia de Saúde da
Família (ESF). A atenção primária à saúde se configura como a porta de entrada prioritária do
SUS, desempenhando um conjunto de ações para promover atenção integral à saúde do
indivíduo e de sua comunidade.
No Brasil, um país com dimensões continentais, a cobertura populacional da ESF é
substancialmente maior que a cobertura dos Programas de TANU ou dos serviços de
atendimento especializados na área de saúde auditiva. De acordo com o relatório de gestão,
[6] a cobertura populacional é de dois a 3,5 mil habitantes por equipe. Assim, a ESF é
considerada uma potente tática inserida nesse nível do SUS e busca reorganização, expansão
e qualificação para firmar os propósitos da atenção primária, além de propiciar melhor custobenefício no SUS e aprimorar a política da atenção primária prevista nos objetivos estratégicos
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do Programa Nacional de Saúde (PNS) entre os anos de 2016-2019. [6]
Estudos prévios evidenciaram que a atuação dos ACS na área de saúde auditiva é
promissora, [7-10] uma vez que são profissionais que estão em contato contínuo e direto com
as famílias. Todavia, para que possam atuar com qualidade na área de saúde auditiva infantil
na perspectiva da atenção primária é necessário que sejam capacitados. Diferentes
ferramentas de capacitação foram desenvolvidas e analisadas, tais como formação presencial,
[7] videoconferência, [8] CD-ROM [9] e Cybertutor, [10] porém não dispuseram livre acesso
para os profissionais da atenção primária do país, sendo limitado à casuística dos estudos.
Considerando a importância das ferramentas de ensino a distância para maximização
do acesso ao conhecimento, o programa Nacional Telessaúde Brasil Redes instituiu a teleeducação, [11] fornecendo aos profissionais e trabalhadores das redes de atenção à saúde no
SUS a possibilidade de conferências, aulas e cursos ministrado através das tecnologias de
informação e comunicação. Além disso, o Ministério da Saúde desenvolveu ações neste
sentido da educação permanente por meio da tele-educação. Uma das ferramentas é o
Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde (AVASUS), que viabiliza a
oferta de cursos por meio de plataforma interativa online para qualificação da formação dos
profissionais de saúde. Estritamente na temática relacionada à saúde auditiva, foi elaborado
um primeiro curso nesta plataforma intitulado “Ações na atenção básica para identificação
precoce da deficiência auditiva”, tendo o ACS como público-alvo, porém com acesso irrestrito
para outros profissionais.
Considerando a importância de se ter ferramentas eficazes para a educação
permanente dos ACS e que ultrapassem as barreiras físicas, promovendo alcance às diversas
localidades do país, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia de um curso online para
a educação permanente de ACS na área de saúde auditiva infantil.
Método
Trata-se de um estudo observacional com delineamento longitudinal prospectivo. A
aprovação do comitê de ética e pesquisa em seres humanos da instituição está protocolada
sob parecer número 2.932.992.
Participaram do estudo todos os inscritos no curso disponibilizado pelo Ministério da
Saúde na plataforma AVASUS intitulado "Ações na atenção básica para identificação precoce
da deficiência auditiva" no período de setembro de 2018 a agosto de 2019. O referido curso foi
desenvolvido visando preparar os ACS para promoverem o acompanhamento da audição e da
linguagem de crianças nos primeiros anos de vida e está disponível na plataforma, sem
restrição quanto à localidade, profissão ou nível instrucional. Sua criação foi baseada em uma
capacitação no formato de CD-ROM denominado “Saúde Auditiva Infantil”, validado em estudo
anterior e executado com o mesmo público-alvo. [9]
Para acessar o curso é necessário a realização de um cadastro na plataforma AVASUS
disponível no site https://avasus.ufrn.br/ e preencher as informações solicitadas tais como o
Cadastro de Pessoa Física (CPF), nome de exibição ou nome social, data de nascimento,
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sexo, e-mail e senha. Após o cadastro, o participante escolhe o curso em saúde auditiva
infantil, único que aborda essa temática dentre os diversos disponíveis na plataforma e, pode
então, dar início à formação.
Trata-se de um curso autoinstrucional, organizado em quatro unidades, totalizando 13
aulas, com carga horária estimada de 30 horas. Cada usuário acessou o material de forma
individualizada e direcionou o seu próprio aprendizado, porém conduzido pelo tutor eletrônico
que verifica o seu desempenho e a sua programação de estudo. Além disso, foram submetidos
a exercícios de reforço no final de cada módulo, sendo necessário o acerto de 70% destes para
obter acesso aos módulos seguintes. O sistema permite ao usuário refazer a avaliação após
rever o conteúdo visando melhoria do desempenho e melhor assimilação das informações.
É importante ressaltar que todos os participantes foram submetidos a um questionário
aplicado nos momentos pré e pós-capacitação, a fim de comparar o conhecimento prévio em
saúde auditiva e o conhecimento obtido com a realização do curso. O questionário é composto
por cinco perguntas, simulando situações presentes na rotina de trabalho desse profissional
que envolvem conceitos desde à TANU à reabilitação auditiva. Para cada situação, foram
apresentadas quatro possibilidades de ações, sendo apenas uma conduta assertiva. O acesso
ao curso só foi liberado mediante resposta completa do questionário pré-capacitação, com uma
única possibilidade de envio.
Após a conclusão do curso, os participantes foram direcionados a responder
novamente o questionário em apenas uma tentativa. Para atribuir pontuações para o
questionário, o acerto de cada questão foi considerado 20%, totalizando 100% de acerto ao
escolher a conduta assertiva para as cinco situações apresentadas. Os temas abordados em
cada uma das questões foram: 1- triagem auditiva neonatal; 2- conduta de acompanhamento
da audição e linguagem; 3- diagnóstico audiológico; 4- dispositivos de amplificação sonora e 5orientações. Além disso, foi disponibilizada uma avaliação do curso propriamente dito, tendo a
possibilidade de atribuir de uma a cinco estrelas, sendo uma estrela a pior avaliação e cinco a
nota máxima. Os usuários tiveram ainda a opção de inserir comentários e sugestões sobre a
ferramenta de ensino à distância utilizada.
Foram analisadas as características demográficas dos participantes quanto ao sexo,
idade, profissão e localidade, o desempenho pré e pós-capacitação e a percepção dos
participantes sobre curso online como ferramenta para capacitação.
Os dados foram submetidos à análise descritiva e inferencial. Primeiramente foi
realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados e após, foi
selecionado o teste de Wilcoxon para comparação do desempenho pré e pós-capacitação. Foi
considerado nível de significância equivalente a p≤ 0,05. Além disso, foi realizada análise
qualitativa acerca da avaliação do curso como ferramenta para a educação permanente em
saúde auditiva.
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Resultados
Da totalidade de 2908 inscritos no curso online, 1842 participantes (63,3%) finalizaram
todas as etapas do curso, com faixa etária de 18 a 77 anos, sendo 67,4% do sexo feminino,
29,0% do sexo masculino e 3,6% não informaram o sexo e a idade no momento do cadastro na
plataforma (Tabela 1). A divisão da faixa etária foi baseada na classificação de adultos, meio
idoso e idosos, de acordo com a classificação do Medical Subject Headings (MeSH terms).
Os participantes que não finalizaram a capacitação totalizaram 1066 (36,7%), sendo
que 501 participantes (17,2%) foram até a etapa inicial do questionário pré-capacitação e 565
(19,4%) somente se cadastraram, porém não iniciaram o curso. Dentre os participantes que
iniciaram o curso, houve a participação de ambos os sexos, com idades de 18 a 84 anos e
representações de todos os estados. Os demais participantes que realizaram somente o
cadastro, não foi possível caracterizá-los pela limitação ao acesso às informações da
plataforma (Tabela 1).
Tabela 1. Caracterização dos inscritos no curso online quanto ao sexo e a idade, incluindo
aqueles que finalizaram e não finalizaram todas as etapas.

≥65

Finalizaram o curso
n (%)
1541 (67,4)
643 (29,0)
66 (3,6)
n (%)
1442 (78,3)
299 (16,2)
35 (1,9)

Não finalizaram o curso
n (%)
345 (68,8)
156 (31,1)
n (%)
395 (78,8)
96 (19,3)
8 (1,6)

NI

66 (3,6)

2 (0,4)

Sexo
F
M
NI
Idade (anos)
18 a 44
45 a 64

L
egenda: F=Feminino; M=Masculino; NI=Não informado.

Quanto à profissão de maior predomínio entre os inscritos, destacou-se médicos
atrelados à ESF e a categoria “estudantes”. Ao considerar o público-alvo da capacitação, 101
participantes se identificaram como agente de saúde, incluindo nesta categoria os que se
denominaram ACS e agente de combate a endemias e um total de 33 ACS que não finalizaram
o curso (Figura 1). Ressalta-se que no momento do cadastro na plataforma AVASUS é
possível o registro de uma única profissão e que muitos profissionais podem se declarar como
estudantes ou uma outra profissão mesmo sendo ACS, por também terem formação técnica ou
superior.
No tocante à localização em que residem os participantes do curso, houve
representatividade de todos os estados brasileiros, com maior quantitativo de pessoas oriundas
do estado de São Paulo, e o menor do estado do Amapá. Ao analisar na perspectiva da
proporção populacional, o Rio Grande do Norte foi o estado de maior participação,
apresentando a proporção de 4,61:100.000 habitantes. Vale ressaltar que houve 12 (0,7%)
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inscritos do exterior, sem identificação do país (Figura 2).

Figura 1. Gráfico representativo da profissão informada pelos inscritos que não finalizaram o
curso e pelos participantes que finalizaram.

Figura 2. Mapa representativo da proporção de participantes do curso online nos diferentes
estados do país.

Ao considerar os inscritos que não finalizaram o curso, nota-se que a evasão ocorreu
nas diferentes regiões do país, variando de 12,5% a 50,0% dos inscritos por estado. O maior
percentual de desistência foi registrado para o estado de Amapá, tendo em vista que houve
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somente dois inscritos e um deles não finalizou o curso (Figura 3)

Figura 3. Distribuição, por estado, dos participantes que não finalizaram o curso, indicando o
quantitativo absoluto e relativo, com base no total de inscritos por estado.

Em relação à análise comparativa do desempenho pré e pós-capacitação, verificou-se
melhora significante do conhecimento ao analisar o escore total e também para as diferentes
questões, com exceção apenas para a questão número três, com temática relacionada ao
encaminhamento para diagnóstico audiológico frente à falha unilateral na TANU (Tabela 2).

Tabela 2. Percentual de participantes que optaram pela conduta assertiva e análise
comparativa de desempenho pré e pós-capacitação por questão e escore total.
Questões

Instante

Acertos (%)

1- Triagem Auditiva
Neonatal

Pré-capacitação

75,29

Pós-capacitação

80,83

2-Acompanhamento da Pré-capacitação
audição e linguagem Pós-capacitação

58,19

3- Diagnóstico
audiológico

Pré-capacitação

80,72

Pós-capacitação

77,79

4- Dispositivos de
amplificação sonora

Pré-capacitação

60,47

Pós-capacitação

73,72

Pré-capacitação

59,06

Pós-capacitação

73,28

Pré-capacitação

68,11

5- Orientações
Escore Total

75,57
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Pós-capacitação

80,53

*p ≤ 0,05: estatisticamente significante. Teste de Wilcoxon

No que se refere à avaliação do curso online como ferramenta para educação
permanente, como não é uma condição obrigatória, da totalidade de participantes que
finalizaram o curso, foram registradas 1631 avaliações. Estes participantes atribuíram ao curso
de uma a cinco estrelas, sendo distribuídas da seguinte maneira: 1504 (92,2%) indivíduos
pontuaram nota cinco; 60 (3,7%) nota quatro; 12 (0,7%) nota três; dois (0,1%) participantes
atribuíram nota dois e nove participantes (0,6%) nota um.
Além disso, no espaço disponibilizado para a inserção de comentários com sugestões
e opiniões, totalizaram 831 impressões documentadas. Assim, 825 (99,3%) dos participantes
inseriram adjetivos como “amei”, “muito bom”, “ótimo”, “excelente”, “didático”, “dinâmico” e
“interessante”, referindo experiência positiva com fácil entendimento; recomendando o curso
não só para ACS, como também para o público em geral devido à sua clareza, importância e
aplicabilidade, sugerindo ampliar para médicos, com a finalidade de melhorar a atenção aos
pacientes com deficiência auditiva e dar continuidade do projeto de capacitação para ACS.
Dentre os comentários positivos atribuídos pelos participantes, foram elencadas as
opiniões que abrangem os diferentes aspectos citados:
“Acho que o tema é de muita importância, já que nos prepara para dar uma melhor
atenção aos pacientes com problema auditivo e, desta forma, contribuir para o melhor
desempenho de cada paciente. Além disso, ajudamos as famílias como manejar estes
pacientes.”
“Curso muito legal e de suma importância no diagnóstico precoce da deficiência
auditiva e, assim, poder encaminhar para avaliação e atendimento especializado.”
“Acho que as informações passadas aqui são importantes para todos que atuam na
área de saúde.”
“Aprendi sobre os cuidados dos dispositivos eletrônicos no contexto familiar e as
soluções dos problemas com os mesmos. Além disso, na estimulação da audição e linguagem
em pacientes com deficiência auditiva, sobre os indicadores de riscos e as formas de
prevenção.”
“Este curso é bastante proveitoso, tanto para o profissional agente de saúde utilizar em
seu dia a dia como também para obter conhecimentos sobre a importância da vacinação, por
exemplo, e sempre incentivar aos pais a serem atentos.”
Por outro lado, somente três participantes relataram linguagem de difícil compreensão
e dois participantes relataram dificuldades operacionais, como não contabilização de seu
acesso pela plataforma e na visualização dos vídeos, contabilizando, portanto, cinco (0,6%).
comentários sinalizando aspectos negativos do curso online como ferramenta de educação
permanente:
“Tema complexo para um ACS, com linguagem difícil.”
“Nível muito difícil.”
“Só não gostei do questionário sim ou não”
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“Vídeos não estão mais disponíveis. Muitas questões torna o curso cansativo.”
“Na Unidade 4 os vídeos 8, 9 e 10 não existem, não poderia ver.
É válido ressaltar que os participantes que mencionaram os comentários supracitados
atribuíram ao curso notas 4 ou 5, mesmo tendo identificado dificuldades na realização do
mesmo, sugerindo uma percepção positiva do curso a despeito de algumas dificuldades
encontradas. Dentre os participantes que atribuíram as piores notas, ou seja, uma ou duas
estrelas, todos que inseriram comentários, relataram apenas aspectos positivos, indicando uma
incoerência com a nota atribuída.
Discussão
A deficiência auditiva implica em elevado impacto econômico global e sua prevalência
é maior em países de baixa ou média renda. [12] No Brasil, o último censo demográfico
identificou um quantitativo de 9,8 milhões de portadores de deficiência auditiva. [13]
O profissional fonoaudiólogo está desigualmente distribuído nas diferentes regiões do
país. Um levantamento da oferta de fonoaudiólogos na atenção primária no Brasil constatou
um quantitativo de 4.124 profissionais até o ano de 2015 e um déficit de 55,1% na oferta desse
profissional, concluindo insuficiência dos serviços de fonoaudiologia na atenção primária. [14]
Assim, uma alternativa para potencializar as ações em saúde auditiva atreladas a este
nível de atenção à saúde é propiciar a articulação com os profissionais envolvidos, sobretudo
os ACS e nas áreas mais carentes de recursos, pois estes trabalham dentro de sua própria
comunidade na prestação de cuidados na área da saúde, podendo desempenhar diferentes
funções em prol da promoção de saúde da comunidade, prevenção de agravos e maximização
da resolubilidade de algumas condições de saúde. [12] Neste contexto, a educação
permanente torna-se primordial para fixar um serviço de saúde de qualidade, possibilitando
qualificação profissional e, consequentemente, mudança na prática do cotidiano na atuação em
saúde, mediante a potencialidade em produzir novos conhecimentos e na solução de
problematizações. [15]
No modelo de capacitação proposto neste estudo, embora direcionado para ACS, foi
constatada a participação de outras categorias de profissionais, tendo em vista a utilização de
uma ferramenta online de livre acesso. Assim, observou-se a participação de profissionais de
diferentes áreas, incluindo gestores e com maior representatividade da categoria de médicos e
aqueles que se autodeclararam como estudantes (Figura 1), o que demonstra amplo interesse
sobre a temática. Pode-se inferir, portanto, que tal interesse pode estar atrelado a um déficit na
formação dos profissionais da saúde sobre a temática da deficiência auditiva, levando-os a
buscar outros meios de aprendizagem. O conhecimento adquirido por estes profissionais de
áreas distintas da saúde se torna relevante para que também possam promover a saúde geral,
realizando orientações e/ou encaminhamentos mediante a queixa dos pais e/ou constatação de
atraso no desenvolvimento.
Referente ao público-alvo da capacitação, é possível inferir que a quantidade de ACS
inscritos no curso foi subestimado, pois muitos possuem outra formação profissional e, na fase
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de cadastro na plataforma, é possível declarar a profissão pregressa ou ainda, se incluírem na
categoria de estudantes por estarem em um processo formativo. A literatura é restrita ao
analisar ferramentas de formação permanente na área de audiologia para profissionais de
outras áreas, [16] sendo a maioria direcionada aos ACS, [7-10] possivelmente por haver
recomendação da Organização Mundial da Saúde para o desenvolvimento de ações com este
público-alvo. [4]
No presente estudo, a inscrição no curso ocorreu por livre demanda, sem que tenha
havido nenhum convite ou divulgação específica. Ainda assim, houve um percentual de 17,2%
de participantes que apesar de terem feito a etapa inicial do questionário pré-capacitação não
finalizaram todas as unidades e 565 inscritos (19,4%) que embora tenham realizado o
cadastrado nem iniciaram o curso. Tem-se como limitação metodológica a falta de informação
quanto à data de inscrição ou início dos módulos, o que implica na possibilidade de se ter uma
taxa de evasão menor, uma vez que após a data limite estipulada pelos pesquisadores, podem
ter ocorrido retorno de participantes para continuidade do curso. Todavia, a evasão é algo a ser
considerado ao se propor ferramentas de ensino à distância, sobretudo autoinstrucional.
Um estudo abordando a capacitação online para profissionais da saúde mostrou uma
tendência de diminuição de alunos ativos com o passar dos módulos e concluiu que o aluno,
nessa ferramenta de aprendizagem, necessita de incentivo, já que a tutoria restrita ao formato
eletrônico pode gerar desmotivação para concluir o curso. [17] Percentuais similares de evasão
foram constatas em um estudo que avaliou a efetiva participação de ACS utilizando Cybertutor,
[18] sendo maiores do que em cursos presenciais. [7][9] Ressalta-se que nos estudos prévios a
casuística foi restrita aos ACS convidados diretamente a participar, diferente da proposta deste
estudo cujos participaram buscaram espontaneamente o acesso ao curso, não se limitou a
ACS e não houve nenhuma relação com os pesquisadores, o

que representa variáveis

importantes na evasão dos participantes.
Ao considerar o perfil dos participantes quanto ao sexo e idade, pôde-se observar que
tanto para os concluintes quanto para aqueles que não concluíram o curso, houve predomínio
do sexo feminino, com idade entre 18 e 44 anos. Dados da OMS [19] refere que de 59 milhões
de trabalhadores formais na atenção em saúde em muitos países, cerca de 30 milhões são
mulheres, demonstrando a tendência da feminização na área da saúde. A faixa etária
predominante é coerente com a idade de maior atividade profissional.
A despeito das elevadas taxas de evasão no ensino à distância, a utilização deste
recurso implica na inexistência da limitação geográfica, [17] aspecto essencial para otimização
de recursos, principalmente em países de extensa territorialidade e com desigual distribuição
dos profissionais, como é o caso do Brasil. Pôde-se observar a participação de todos os
estados brasileiros e também do exterior, o que revela que por ser uma plataforma online, esta
ferramenta pode promover maior alcance se comparado às ferramentas utilizadas em estudos
prévios que embora tenham se mostrado eficazes, teve o acesso limitado à casuística do
estudo, não apresentando livre acesso aos profissionais em âmbito nacional e internacional. [710]
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Dentre os estados brasileiros, São Paulo teve o maior número de participantes, o que
pode ser justificado por ser o estado mais populoso do Brasil. Em contrapartida, o estado com
menor participação foi o Amapá, sendo um dos três estados com a menor população. [20] Ao
considerar a média populacional e estabelecer a participação em proporcionalidade, o estado
do Rio Grande do Norte ficou em destaque, com 4,61:100.000 habitantes (Figura 2). A maior
participação pode ser justificada pelo fato da plataforma do curso ter sido desenvolvida em
parceria do Ministério da Saúde com uma instituição pública federal deste estado e a atuação
direta de pesquisadoras em duas UBS que implicou no incentivo para participação dos ACS.
Frente a diversidade de profissionais com interesse no curso, optou-se por realizar a
análise da eficácia da ferramenta sem diferenciação da profissão. O questionário utilizado
simula situações diárias com o intuito de aproximar o profissional da saúde de sua vivência de
trabalho, levando-o a escolher qual conduta realizar frente as diferentes situações abordadas.
Ao considerar as condutas adotadas no momento pré-capacitação verificou-se que o menor
percentual de participantes optando pela conduta assertiva foi registrado para a situação que
abordava o “acompanhamento da audição e linguagem”. Por outro lado, o melhor desempenho
foi constatado para a questão 3, relacionada à conduta do profissional da saúde ao observar na
caderneta da criança o resultado “alterado” em uma das orelhas na TANU, mesmo a mãe
referindo que o filho ouve, indicando maior conhecimento prévio sobre este assunto do que as
demais temáticas abordadas (Tabela 2).
No momento pós-capacitação, o melhor desempenho foi verificado para a questão que
trata sobre a TANU propriamente dita, ocorrendo, portanto, a assimilação deste conhecimento
pela maioria dos participantes. Importante ressaltar que para todas as temáticas, no momento
pós o percentual de acerto foi superior à 70%, referencial recomendado como mínimo para
aplicar o conhecimento. [7] Ao comparar o desempenho pré e pós-capacitação constatou-se
aprendizado imediato, com melhora significante do conhecimento global, e portanto,
assimilação dos conteúdos propostos. Na análise individualizada por temas, verificou-se que
somente para o tema “diagnóstico audiológico” não houve diferença significante, em função do
melhor nível de conhecimento prévio.
Vale ressaltar, que a TANU se configura como a melhor estratégia para a identificação
de perdas auditivas unilaterais. Ao considerar que a perda auditiva unilateral, assim como a
perda auditiva de grau leve são de difícil reconhecimento pelos pais, a TANU e o diagnóstico
audiológico precoce se faz fundamental, visto que estudos prévios mostraram que essas
crianças podem apresentar maior risco para desenvolvimento da linguagem, dificuldades de
processamento auditivo central e para a localização sonora [21-22].
De forma geral, todas as ferramentas para capacitação de ACS analisadas em estudos
anteriores mostraram-se eficazes, demonstrando melhora do conhecimento ao comparar os
momentos pré e pós-capacitação, com resultados similares aos do presente estudo, tanto na
assimilação do conteúdo das temáticas abordadas quanto no percentual de acertos. [7-10]
A análise qualitativa do curso, sob a percepção dos participantes, indicou boa
aceitabilidade, sendo observadas descrições positivas e elogios que evidenciaram o
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aproveitamento tanto dos próprios ACS, como de outras profissões da saúde.

Em

contrapartida, cinco comentários referiram dificuldades técnicas e de compreensão da
linguagem utilizada. Tais dificuldades devem ser consideradas para melhoria do curso e
desenvolvimento de outras ferramentas. Estudos prévios também utilizaram as opiniões dos
integrantes, acerca da qualidade da ferramenta, demonstrando aceitabilidade do ensino à
distância, [8-9] entretanto poucos declararam problemas com relação ao acesso e utilização
das ferramentas de tele-educação, como os recursos audiovisuais. [9]
É importante ressaltar que para a realização da educação permanente utilizando
recursos de ensino à distância é necessário um mínimo de conhecimento em informática. Ao
desenvolver o estudo utilizando o CD-ROM, os autores observaram que os ACS possuem
diferentes níveis de conhecimento sobre a área de informática, assim, promoveram um
treinamento prévio em informática básica visando o melhor aproveitamento por estes
profissionais. [9]
No presente estudo a incoerência entre a nota atribuída e os comentários inseridos,
reforçam a provável dificuldade em compreender a forma de avaliação com atribuição de
estrelas. Nesse sentido, embora se tenha um aumento exponencial no percentual da
população com acesso à internet e aos recursos tecnológicos disponíveis, [23] estratégias
precisam ser adotadas ao se propor a utilização do ensino a distância para um público-alvo
com diferentes níveis instrucionais. Um treinamento em informática básica prévia ou a
utilização de plataformas mais intuitivas, como aplicativos em smartphones poderiam
maximizar o acesso por profissionais e ter maior alcance, tendo em visto o crescente acesso da
população aos smartphones, mesmo em países em desenvolvimento. [24] No entanto, é
necessário mais do que isso, faz-se fundamental maior inclusão digital na sociedade para que
todas as pessoas possam ter acesso as tecnologias de informação e comunicação.
A educação permanente dos ACS em saúde auditiva infantil tem sido uma das
propostas para maximizar as ações de promoção de saúde, prevenção das perdas auditivas e
oferecer complementariedade à TANU, atuando na identificação das perdas auditivas
adquiridas ou de manifestação tardia e ampliando a adesão das famílias nas diferentes etapas
do programa de saúde auditiva infantil. No entanto, para que a atuação dos ACS tenha
efetividade, além da necessidade de formação contínua é fundamental a estruturação de um
programa de saúde auditiva infantil que seja exequível e viável na rotina de trabalho destes
profissionais na atenção primária.
Espera-se que o curso online se consolide como uma primeira etapa para o
estabelecimento de programas de saúde auditiva infantil na atenção primária, refletindo na
melhoria das ações desenvolvidas nas diversas localidades. A ausência de informação sobre o
motivo da evasão do curso online foi uma limitação do presente estudo, assim, ressalta-se a
importância do desenvolvimento de estudos adicionais que incluam esta investigação na
perspectiva de minimizar as desistências e propor alternativas para ampliar o interesse pela
ferramenta. Outra limitação foi não conseguir definir com precisão o quantitativo de ACS em
decorrência da possibilidade de declaração de outra profissão no momento da inscrição e,
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muitos profissionais podem se autodeclararem estudantes ou ainda outra profissão mesmo
sendo ACS, por também terem formação técnica ou superior. Por outro lado, os resultados
obtidos no presente estudo demonstrou que o curso online é de interesse de profissionais de
diferentes áreas e propiciou melhora do conhecimento dos mesmo, sendo portanto possível
ampliar o público-alvo e, por conseguinte, a atuação articulada em prol da saúde auditiva
infantil.
Conclusão
O curso online disponibilizado na plataforma AVASUS apresentou-se como uma
ferramenta eficaz para a educação permanente dos ACS na área de saúde auditiva infantil.
Além disso, obteve amplo acesso por profissionais de diferentes regiões e, portanto, mostra-se
como uma ferramenta com perspectivas de extrapolar as barreiras geográficas e otimizar a
descentralização.
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3.2 MANUSCRITO 2
Análise da efetividade de um programa de saúde auditiva infantil na atenção primária

Resumo
Introdução: A qualificação da atenção primária à saúde representa uma das iniciativas
prioritárias para a melhoria da qualidade da saúde. Dentre os profissionais, o Agente
Comunitário de Saúde (ACS) tem sido destaque nas ações voltadas à saúde auditiva, tendo
em vista que além de apresentar acesso a um quantitativo elevado de família, estabelece
vínculo com os mesmos. Objetivo: Analisar a efetividade de um programa de saúde auditiva
infantil na atenção primária. Método: Estudo experimental no campo da avaliação em saúde,
realizado em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Natal, Rio Grande do
Norte, Brasil. Participaram 23 ACS, que foram inicialmente capacitados por meio de um curso
online auto instrucional disponível em uma plataforma do Ministério da Saúde. Posteriormente,
procederam o acompanhamento da audição e linguagem de crianças na faixa etária de zero a
dois anos, encaminhando-as, se necessário, para avaliação audiológica. Foi analisado a
assimilação do conteúdo do curso online, comparando o desempenho pré e pós-capacitação.
O modelo de programa proposto foi analisado pela percepção dos ACS em uma perspectiva
qualitativa e por meio dos encaminhamentos realizados. Resultados: Os ACS realizaram o
curso em três semanas, sendo que dois deles não finalizaram. Verificou-se que a ferramenta
de ensino à distância utilizada foi eficaz para a melhoria do conhecimento dos participantes. As
duas UBS somaram 102 crianças acompanhadas, procedendo o encaminhamento de 15 delas
para avaliação. Destas, oito foram encaminhadas para triagem auditiva e foi constato um caso
de perda auditiva condutiva. Além disso, houve o encaminhamento de crianças acima da faixa
etária proposta. Os ACS pontuaram diversos aspectos positivos do programa e atrelaram à
demanda de trabalho as principais dificuldades. Conclusão: a implementação de um programa
de saúde auditiva infantil na atenção primária permeada pela intervenção dos ACS é viável e
exequível, todavia, faz-se necessário a adoção de estratégias para minimizar os percalços
existentes.
Palavras-chave: Perda auditiva. Agentes comunitário de Saúde. Capacitação em serviço.
Atenção primária.
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Introdução

A perda auditiva na infância tem elevado impacto no desenvolvimento de fala,
linguagem e cognição e programas públicos de triagem auditiva neonatal universal (TANU) são
importantes para o diagnóstico e a intervenção precoce. [1] Estima-se que cerca de 34 milhões
de crianças no mundo têm perda auditiva incapacitante. [2]
No Brasil, a TANU tornou-se obrigatória pela lei federal 12.303 (BRASIL, 2010) [3] no
entanto, para que esta ação reflita de fato no diagnóstico e intervenção precoces, é
fundamental que a mesma esteja inserida em um Programa de Saúde Auditiva Infantil. Nas
Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal do Ministério da Saúde (2012), [4] é previsto
ainda que as crianças ao saírem da maternidade sejam acompanhadas mensalmente pela
atenção primária quanto ao desenvolvimento auditivo, realidade incomum em âmbito nacional.
Os avanços nas atividades relacionadas à saúde auditiva no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) necessitam de continuidade, incluindo políticas de educação permanente e
mudanças nos processos de formação profissional. Os profissionais, em especial os envolvidos
com a atenção primária, podem contribuir para a promoção de saúde auditiva por meio de
ações preventivas e de orientação à população se receberem informações sobre assuntos
relacionados à audição, uma vez que cerca de 60% das perdas auditivas na infância são
preveníveis [5] e, na maioria das vezes, poderiam ser controladas se houvesse essa
colaboração. [6]
Dentre os profissionais da atenção primária, destaca-se na área de saúde auditiva a
atuação do Agente Comunitário de Saúde (ACS), recomendada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) desde 1998 [7] e reafirmada na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
(Portaria

Nº

2.436),

[8]

ressaltando

dentre

as

atividades

destes

profissionais,

o

acompanhamento das crianças diagnosticadas com perda auditiva. No entanto, para que estes
profissionais atuem com qualidade faz-se necessário uma aprendizagem na área com base na
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). [9]
Levando em consideração que estes profissionais mantêm contato direto com um
número considerável de famílias, habilitá-los é uma ação potencializadora para atingir um
número maior de crianças da comunidade, buscando diminuir a evasão das famílias nas
diferentes etapas do Programa de Saúde Auditiva Infantil. [10-11] Assim, o ACS é visto como o
profissional com grande potencial para o desenvolvimento de um atendimento contínuo,
acolhendo as famílias e dando seguimento ao acompanhamento necessário quanto ao
desenvolvimento auditivo.
Uma revisão de literatura apontou que nas perspectivas atuais da capacitação para
ACS, as diferentes ferramentas e modalidades são efetivas na retenção do conhecimento e os
ACS desempenham uma função importante na promoção e vigilância da saúde auditiva infantil.
[12] Dentre as diversas ferramentas que foram desenvolvidas, estão capacitações de forma
presencial, [6] por videoconferência, [13] Cybertutor [14] e CD-ROM, [15] todas demonstrando
nos seus resultados eficácia das capacitações em saúde auditiva infantil voltadas para ACS,
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porém não apresentam livre acesso em esfera nacional.
Atualmente pode-se encontrar um ambiente virtual de aprendizagem do SUS
(AVASUS), desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que consiste em uma plataforma online de
cursos na área da saúde com a proposta de facilitar o acesso dos profissionais em qualquer
localidade. Dentre os cursos, o primeiro relacionado à saúde auditiva intitula-se “Ações na
atenção básica para a identificação precoce da deficiência auditiva”, tendo como público-alvo

os ACS. A disponibilização deste curso na plataforma possibilitou amplo acesso em todo o
Brasil e exterior, atingindo também outras categorias de profissionais que se interessaram pela
temática.
Embora com livre acesso, o curso online também não garante que o aprendizado será
posto em prática na rotina de trabalho diária do ACS sendo, portanto, fundamental analisar de
forma mais direta a aplicação do conhecimento no cotidiano. Considerando a dificuldade de
regulação dos programas junto ao SUS, não se tem conhecimento preciso dos programas de
saúde auditiva infantil atrelado à atenção primária existentes, assim, um estudo prévio
objetivou realizar o acompanhamento dos ACS após capacitação presencial, porém em
decorrência do formato proposto, que direcionou o acompanhamento somente às crianças com
resultado normal na TANU, não obtiveram sucesso, sendo sugerido pelos autores novos
estudos, com modificação da metodologia, buscando a efetividade dessa análise. [16]
Considerando que a expansão e a qualificação da atenção primária à saúde têm sido
vista como uma das principais iniciativas para produzir mudanças qualitativas na saúde para as
próximas décadas e o consenso mundial de que os Sistemas de Saúde Nacionais tenham
como base este nível de atenção à saúde, o presente estudo teve como objetivo Analisar a
efetividade de um programa de saúde auditiva infantil na atenção primária, verificando a
atuação do ACS no acompanhamento do desenvolvimento de audição e linguagem de crianças
nos primeiros anos de vida. Além disso, analisou-se as particularidades e percalços para a
implementação de um programa de saúde auditiva infantil atrelado à atenção primária.
Método
Trata-se de um estudo experimental no campo da avaliação em saúde com aprovação
do comitê de ética e pesquisa em seres humanos da instituição protocolada sob parecer
número 2.932.992.
Inicialmente foi realizado contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da
cidade de Natal, Rio Grande do Norte - Brasil, a fim de que a pesquisadora apresentasse o
objetivo e metodologia da pesquisa, buscando o estabelecimento de parceria e a anuência. Em
comum acordo com a SMS, foram selecionadas duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para
participar do estudo a saber: Unidade de Saúde da Família Aparecida, localizada no bairro Mãe
Luiza (UBS 1) e Unidade de Saúde da Família Rocas, localizada no bairro Rocas (UBS 2).
As UBS escolhidas fazem parte de bairros que possuem as maiores densidades
demográficas [17] e, apesar de se localizarem na região geográfica da zona leste que possui
os mais elevados níveis de qualidade de vida (IQV) da cidade, os referidos bairros apresentam
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IQV baixo (UBS 1) e médio (UBS 2), destoando dos demais bairros da região ao considerar a
renda, educação e dimensão ambiental. [18] Além disso, analisando a série histórica no
período de 2014 a 2017 da SMS, os dois bairros selecionados estiveram dentre aqueles com
maior ocorrência de arboviroses, incluindo a dengue, chikungunya e zika. [19]
Após estabelecimento de parceria com a SMS, a pesquisadora apresentou a proposta
aos gestores de cada unidade e organizou junto com a equipe o cronograma de estruturação
do Programa de Saúde Auditiva Infantil de forma a não atrapalhar a rotina do serviço.
Da totalidade de 34 ACS das duas UBS, 23 (63,9%) aceitaram participar do estudo,
sendo 11 ACS da UBS 1 e 12 ACS da UBS 2. A caracterização dos participantes quanto ao
sexo, idade e escolaridade encontram descritas na tabela 1. Dentre os 13 ACS que não
aceitaram participar do estudo, três (21,4%) eram da UBS 1 e oito (40,0%) da UBS 2. Para
compreender o motivo da não adesão à proposta foi aplicado um questionário desenvolvido
especificamente para esse estudo contendo como única questão “Selecione o motivo da sua
opção por não participar da capacitação em saúde auditiva infantil para agentes comunitários
de saúde”, contendo as seguintes opções de resposta: a grande demanda de atividades que
sou submetido (a); tenho dificuldades em informática e/ou acesso à internet em casa;
necessidade de deslocamento até a Universidade; não tenho interesse no tema abordado; e
ainda, a opção “outro motivo” onde poderia descrever a justificativa caso não constasse nas
alternativas.
Por outro lado, os ACS participantes foram orientados a realizar a capacitação por meio
do curso online intitulado “Ações na atenção básica para identificação precoce da deficiência
auditiva”, disponível na plataforma AVASUS, tendo a opção de realizar em casa, na própria
UBS que trabalham, ou ainda, em um espaço disponibilizado na Universidade com acesso à
internet em horários previamente definidos. Cada ACS realizou o curso de forma
individualizada e seguindo o seu ritmo de aprendizado.
Tabela 1. Caracterização dos participantes quanto ao sexo, idade e escolaridade.
Sexo
F
M
Idade (anos)
Média
Escolaridade
Nível médio
Nível superior

UBS 1
n (%)
8 (72,2)
3 (27,3)
Entre 32 e 54
42,0
n (%)
7 (63,6)
4 (36,4)

UBS 2
n (%)
11 (91,7)
1 (8,3)
Entre 31 e 59
46,4
n (%)
7 (58,3)
5 (41,7)

O curso supracitado possui carga horária estimada de 30 horas, sendo organizado em
quatro unidades que envolvem desde a fisiologia da audição, causas da deficiência auditiva e
formas de prevenção até a TANU, o acompanhamento, diagnóstico e as possibilidades de
intervenção. Se caracteriza como auto instrucional, porém conduzido pelo tutor eletrônico que
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verifica o seu desempenho e a sua programação de estudo. Além disso, os participantes do
curso são submetidos a exercícios de reforço no final de cada módulo, como condição para
obter acesso aos módulos seguintes e a um simulador de situações diárias pré e pós a
capacitação. O sistema possibilita ao usuário rever o conteúdo visando melhoria do
desempenho e melhor assimilação das informações.
Para o presente estudo, os ACS foram submetidos a um questionário aplicado
presencialmente pelos pesquisadores antes de iniciarem o acesso à plataforma e, após a
finalizarem todas as etapas do curso, com o intuito de avaliar o conhecimento prévio em saúde
auditiva e as informações assimiladas após a conclusão. O referido questionário contém 20
perguntas divididas em quatro domínios a saber: (1) conceituação, (2) prevenção, (3)
identificação e (4) aspectos gerais, contendo três opções de resposta, “verdadeiro”, “falso” e
“não sei”, sendo atribuído um ponto a cada resposta correta e a opção “não sei” tendo o papel
de minimizar respostas ao acaso. Esse questionário foi previamente validado e utilizado em
estudos anteriores com o intuito de avaliar a eficácia de diferentes ferramentas de capacitação
para este público-alvo. [13] [15] [20]
Finalizada a capacitação, os ACS foram direcionados por meio de um infográfico
impresso sobre as ações a serem desenvolvidas por eles de maneira a colocar em prática os
aprendizados obtidos, e assim, identificar crianças de risco para deficiência auditiva mediante a
realização do acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem por meio de
questionários. Contendo cinco passos, as etapas envolveram a identificação do quantitativo de
crianças nas famílias que fazem parte de sua área de cobertura, orientações a gestantes,
aplicação mensal de um questionário para acompanhamento do desenvolvimento da audição e
da linguagem, anotação correta das informações e o encaminhamento para a atenção
especializada frente às necessidades constatadas.
O questionário proposto para utilização foi previamente validado para crianças até um
ano de vida [21] com perguntas contendo os marcos do desenvolvimento da audição e da
linguagem, direcionado para cada faixa etária. Para cada pergunta tem-se duas opções de
resposta “sim” ou “não” e a pergunta “Seu filho ouve bem?” é comum à todas as idades.
Com o intuito de ampliar o acompanhamento para crianças de até dois anos de idade,
tendo em vista a possibilidade de identificação da perda auditiva no período crítico de
desenvolvimento, optou-se por utilizar um questionário adicional. Como não foi encontrado
instrumento previamente validado para a faixa etária de 13 a 24 meses, um questionário
adicional foi desenvolvido para o presente estudo, utilizando como referência os marcos de
desenvolvimento do teste Denver Developmental Screening Test (DDST), conhecido como
Denver II, [22] e a escala ELM - Early Language Milestone Scale, desenvolvida por Coplan [23]
e adaptada por Lima. [24] O questionário seguiu a mesma lógica do questionário previamente
validado para o primeiro ano de vida, [21] sendo dividido por faixas etárias, e incluindo para
cada faixa etária duas perguntas sobre o desenvolvimento da audição e linguagem, tendo duas
possibilidades de resposta, “sim” ou “não”. A pergunta “seu filho ouve bem?” foi comum em
todas as faixas etárias, a fim de valorizar e verificar a suspeita dos pais quanto ao
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desenvolvimento de seu filho.
Ao identificar crianças cujos pais ou familiares apresentaram queixa sobre a audição ou
ainda, que apresentaram atraso no comportamento auditivo ou de linguagem por dois meses
consecutivos, o ACS procedeu com o encaminhamento para avaliação audiológica infantil na
atenção especializada. O protocolo de avaliação envolveu a utilização de procedimentos
eletroacústicos, eletrofisiológicos e comportamentais, direcionado pelo princípio cross-check,
[25] sendo que os procedimentos utilizados variaram de acordo com a faixa etária.
Para verificar a percepção dos ACS acerca do modelo proposto foi utilizado um
questionário que envolveu a satisfação quanto ao aprendizado e as dificuldades e facilitações
na execução do acompanhamento audiológico, elencando pontos positivos e negativos.
Os dados desta etapa foram submetidos à análise descritiva e inferencial. Inicialmente
foi realizado o teste de Shapiro Wilk para verificar a normalidade dos dados e após, foram
selecionados os testes de Wilcoxon para comparação do desempenho pré e pós-capacitação e
Mann Whitney para comparação do desempenho entre os participantes das duas UBS. Foi
considerado nível de significância equivalente a p≤ 0,05.
Adicionalmente, a análise do acompanhamento propriamente dito teve como referencial
a quantidade de questionários aplicados em função da abrangência das famílias
acompanhadas pelos profissionais. Para isso foi realizado um levantamento acerca do
quantitativo de famílias cadastradas que cada ACS era responsável em sua microrregião e a
quantidade de crianças de zero a dois anos presentes nessas famílias. Destas, quantas o ACS
conseguiu acompanhar, número de visitas realizadas desde a capacitação e as crianças que
foram encaminhadas para avaliação audiológica. A percepção dos ACS sobre o modelo
proposto foi analisada de forma qualitativa.
Resultados
Foi retratado nesse estudo o acompanhamento de um grupo específico de ACS, desde
a capacitação, à intervenção realizada por eles por meio da aplicação dos questionários de
acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, até o encaminhamento e a
avaliação audiológica infantil propriamente dita. Um fluxograma sintetiza todas as etapas do
programa proposto (Figura 1).
Com relação às unidades selecionadas, a UBS 1 dispõe de 14 ACS e a UBS 2 de 20
ACS, no entanto, aceitaram participar da pesquisa 11 (78,6%) da UBS 1 e 12 (60,0%) da UBS
2. Da totalidade de 23 ACS participantes, 21 (91,3%) concluíram o curso online e dois (8,7%)
ACS não conseguiram finalizar no período do estudo, justificando a desistência por apresentar
dificuldades em informática e falta de tempo para conclusão dos módulos.
Para os ACS que não aceitaram participar do estudo, os motivos elencados foram a
elevada demanda de atividades que é submetido (n=2), dificuldades em informática ou para
uso de internet (n=4), não ter computador e/ou acesso à internet em casa (n=3), necessidade
de deslocamento para Instituição de ensino (n=2), não ter interesse no tema abordado (n=3) e,
ainda, outros motivos como o curso não ser voltado para adultos (n=1), sendo que alguns deles
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assinalaram mais de uma opção.
Ao considerar os ACS que participaram da proposta, todos que eram da UBS 1 e seis
ACS da UBS 2 optaram por realizar a capacitação nas instalações da instituição em que foi
desenvolvido o estudo, uma vez que as UBS em que atuam não dispunham de internet. Todos
os participantes fizeram o curso em computadores individuais, de forma auto instrucional e com
auxílio dos pesquisadores limitado à resolução de dúvidas de informática básica para
realização do cadastro e acesso à plataforma. Os participantes conseguiram finalizar o curso
em três semanas, com encontros de três horas, duas vezes por semana. Importante ressaltar
que a atividade foi inserida nos horários de trabalho dos ACS, em comum acordo com as UBS.
Os outros seis ACS da UBS 2 optaram por realizar a capacitação em casa, no mesmo período,
sendo que os dois que não concluíram o curso haviam optado por esta forma de acesso.

Figura 1. Fluxograma representativo das etapas de estruturação do programa de saúde
auditiva infantil na atenção primária.

Com relação ao desempenho no questionário pré e pós-capacitação, ao aplicar o teste
Shapiro Wilk verificou-se que os dados não seguiram distribuição normal. A estatística
descritiva considerando média, desvio-padrão, mediana e valores mínimo e máximo das
pontuações obtidas por domínios e escore total estão apresentados na tabela 2. Na análise
comparativa de desempenho pré e pós-capacitação verificou-se diferença significante para o
escore total e as diferentes categorias, com exceção apenas no domínio “aspectos gerais”
(Tabela 2).
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Ao comparar o desempenho entre as duas UBS, constatou-se diferença no momento
pré-capacitação para os domínios “conceituação” e “prevenção”, no entanto, esta diferença não
foi mantida após a finalização do curso. Para “aspectos gerais” e o escore total verificou-se
diferença nos dois momentos de avaliação, com melhor desempenho para os ACS da UBS 1
(Tabela 3).
Tabela 2. Análise estatística descritiva e inferencial do desempenho, em porcentagem, por
domínio e escore total dos ACS das duas UBS da cidade de Natal/RN nos momentos pré e
pós-capacitação.
Domínios
1. Conceituação
2. Prevenção
3. Identificação
4. Aspectos
Gerais
Escore total

Instante

Média

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Pré-capacitação

40,28

18,65

32,32

16,66

83,30

Pós-capacitação

73,66

16,02

66,64

33,32

100,00

Pré-capacitação

51,32

26,97

50,00

00,00

100,00

Pós-capacitação

86,84

15,29

100,00

50,00

100,00

Pré-capacitação

52,61

20,97

49,98

16,66

83,30

Pós-capacitação

72,78

12,68

66,64

49,98

100,00

Pré-capacitação

80,26

17,83

75,00

50,00

100,00

Pós-capacitação

88,16

15,29

100,00

50,00

100,00

Pré-capacitação

54,21

12,94

55,00

30,00

80,00

Pós-capacitação

79,74

08,41

80,00

65,00

90,00

p
0,000*
0,002*
0,006*
0,058
0,000*

*p ≤ 0,05: estatisticamente significante. Teste de Wilcoxon. DP= desvio padrão.

Tabela 3. Análise descritiva em pecentual e comparação do desempenho das UBS, por
domínio e escore total.
Domínios
1. Conceituação
2. Prevenção
3. Identificação
4. Aspectos
Gerais
Escore total

Instante
Pré-capacitação
Pós-capacitação
Pré-capacitação
Pós-capacitação
Pré-capacitação
Pós-capacitação
Pré-capacitação
Pós-capacitação
Pré-capacitação
Pós-capacitação

Mediana
33,32
83,30
25,00
100,00
49,98
83,30
100,00
100,00
45,00
85,00

UBS 1
Perc. 25
23,54
68,63
21,24
82,44
35,75
69,69
77,09
88,66
41,46
80,17

Perc. 75
37,04
88,90
56,03
99,38
61,18
84,80
100,00
100,00
56,72
88,01

Mediana
49,98
66,64
75,00
75,00
66,64
66,64
75,00
75,00
60,00
72,50

UBS 2
Perc. 25
37,76
53,75
53,97
66,47
38,61
56,11
59,07
64,73
51,07
67,14

p
Perc. 75
70,27
79,53
83,53
96,03
78,01
77,17
78,43
91,52
71,43
80,36

*p ≤ 0,05: estatisticamente significante. Teste de Mann-Whitney. Perc.= percententil.

Após a capacitações os ACS começaram a colocar em prática o conhecimento obtido.
O fluxograma representativo das etapas de acompanhamento dos ACS das duas UBS está
apresentado na figura 2. É importante mencionar que ao longo do processo, dois ACS da UBS
1 não deram continuidade a aplicação dos questionários e um ACS da UBS 2 não conseguiu
dar início a aplicação, justificando pela demanda de atividades que são submetidos. Ainda, dois
outros ACS da UBS 2 mudaram de função, uma tornando-se diretora da UBS e direcionando
as famílias sob sua responsabilidade para outros ACS e a outra mudando além da função
também de UBS.
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Os ACS da UBS 1 iniciaram o acompanhamento um mês após a finalização da
capacitação, conseguindo realizar de quatro a onze visitas por família, no período
compreendido entre janeiro e novembro de 2019. Na descrição há uma quantidade maior de
crianças acompanhadas que o número de crianças descritas de zero a dois anos para o bairro,
pois alguns ACS incluíram crianças acima da faixa etária proposta, mediante queixa das
famílias sobre aspectos auditivos. Assim, encaminharam para avaliação 11 crianças na faixa
etária de zero a dois anos, uma de três anos e outra de cinco anos. Uma das crianças
encaminhadas não compareceu para realização da avaliação audiológica mesmo sendo
remarcada por duas vezes, foi informado à ACS responsável que levou o caso para a
Assistente Social para resolutividade.

Figura 2. Fluxograma das etapas de acompanhamento das duas UBS selecionadas.

Dentre as crianças avaliadas, cinco apresentavam indicador de risco para deficiência
auditiva (IRDA) de acordo com o Joint Committee on Infant Hearing [26] e, apenas quatro,
haviam sido submetidas à TANU. A caracterização das crianças está apresentada na tabela 4.
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Tabela 4. Caracterização das crianças encaminhadas pelos ACS para avaliação audiológica.
IDADE
16 dias
17 dias
29 dias
30 dias
38 dias
51dias
53 dias
53 dias
19 meses
20 meses
24 meses
26 meses
36 meses
60 meses
60 meses

SEXO
F
F
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M

IRDA
UTI; VEC; Ototóxicos
UTI; Ototóxicos;
Sífilis Congênita, Hiperb; Ototóxicos
Ototóxicos
Hereditariedade

TANU
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Passa Bilateral
N
Passa Bilateral
Passa Bilateral
Passa Bilateral
N

Legenda: IRDA= indicador de risco para deficiência auditiva; TANU= triagem auditiva neonatal universal; UTI=
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por mais de cinco dias; VEC= ventilação extra-corpórea; Hiperb.=
hiperbilirrubnemia.

As crianças foram avaliadas e os pais orientados quanto ao desenvolvimento da
audição e linguagem, recebendo alta ou procedendo os encaminhamentos necessários. Da
totalidade, cinco crianças necessitaram de retorno, uma para reteste da TANU, obtendo
resultado “passa”, duas que realizaram remoção de cerúmen com médico otorrinolaringologista
e, após a avaliação audiológica obtiveram resultados dentro da normalidade e uma com perda
auditiva do tipo condutiva que retornou para reavaliação após conduta médica. Essa última foi
submetida à cirurgia micro-otológica para colocação de tubo de ventilação e, ao retornar para
reavaliação, apresentou limiares auditivos dentro da normalidade.
Quanto aos ACS da UBS 2, devido ao cronograma do estudo, foram submetidos à
capacitação posteriormente à UBS 1. Assim, apesar de também iniciarem o acompanhamento
das crianças no mês seguinte à finalização do curso, aplicaram o questionário num período
menor, de junho a dezembro de 2019, sendo realizadas de três a sete visitas, onde foram
acompanhadas 45,8% do total de crianças de zero a dois anos do respectivo bairro. A ausência
da cobertura total foi associada a fatores como dificuldade em encontrar as famílias em casa
durante a visita, recusa dos pais em responder o questionário, mudança de família do bairro e
o menor quantitativo de ACS participantes do estudo nesta UBS.
Da totalidade de crianças acompanhadas, a UBS 2 encaminhou duas para avaliação.
Após a avaliação audiológica verificou-se ausência de perda auditiva, no entanto,
apresentavam alteração de linguagem. Foi constatada alteração de orelha média em uma
criança e, após encaminhamento para avaliação e conduta otorrinolaringológica, a criança não
retornou mais ao serviço. Ressalta-se que além das crianças incluídas na tabela 3, outras duas
crianças foram encaminhadas pelos ACS para outro serviço de atenção especializado que
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oferece o atendimento na área de avaliação auditiva infantil, pois já haviam iniciado
atendimento na referida instituição, com evasão no retorno previsto.
Os motivos de encaminhamento das crianças para avaliação audiológica após
aplicação do questionário de acompanhamento foram: realização da triagem auditiva neonatal
(n=8, 53,3%), sendo que metade já estava acima da idade recomendada, e assim, procedeu-se
com avaliação completa. Além disso, queixas auditivas (n= 4; 26,7%) e queixas de
desenvolvimento da linguagem (n= 3; 20,0%).
Os ACS das duas UBS responderam, sem identificação, um questionário de satisfação
após sete a oito meses de participação no programa proposto, com o intuito de relatarem os
pontos positivos e negativos desde a capacitação até a aplicação do aprendizado adquirido em
sua rotina de trabalho. Abaixo, segue a transcrição de alguns relatos quanto aos pontos
positivos elencados:
“A capacitação foi válida, pois agora tenho capacidade de orientar as famílias. Tenho
facilidade com a maioria das famílias que estou aplicando a ficha.” UBS1
“Retorno dos encaminhamentos; agilidade no atendimento;

aplicabilidade do

acompanhamento. Não tem dificuldades.” UBS1
“Fazer as próprias mães dar mais atenção a questão da audição, se o bebê está
ouvindo e aprendendo porque ajuda no desenvolvimento da criança.” UBS1
“Foi bom pois não sabia até então que existia esse programa, e assim poder captar
algumas crianças que tenham problemas e ter pra onde a gente encaminhar com resposta.”
UBS2
“A capacitação foi essencial para adquirir conhecimentos e detectar, monitorar
problemas auditivos precocemente, melhorando a assistência prestada para as crianças.”
UBS2
Os ACS das duas UBS relataram o fato de não encontrar algumas famílias em casa ou
não conseguir falar com os responsáveis pela criança como um aspecto dificultador que
acabou inviabilizando o acompanhamento periódico de algumas crianças. Outros dois ACS
pontuaram as mudanças frequentes das famílias de domicílios ou de bairro e a resistência de
alguns pais como algo que dificultou a aplicação do questionário. Importante mencionar que foi
unânime a queixa com relação ao pouco tempo para muitas atividades. Os ACS referiram que
anexaram o questionário ao prontuário das famílias acompanhadas para permanecer
realizando como prática mensal mesmo após a finalização do estudo, conforme orientados.
Discussão
O ACS foi inserido na ESF com a perspectiva de auxiliar na melhoria de saúde da
comunidade, tendo em vista a organização da atenção primária. [27] Em dezembro de 2018 o
Brasil já contava com 262.325 ACS em atuação. Especificamente na cidade de Natal, o
número é de 765 ACS, cobrindo os cinco distritos sanitários (Norte I, Norte II, Sul, Leste e
Oeste) para uma população de 884.122 habitantes. [28]
Assim, é factível que esse quantitativo de ACS atuando juntamente com a atenção
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primária possa ampliar o quantitativo de crianças acompanhadas, representando uma ação
complementar aos programas de TANU. Todavia, para alcançar esse objetivo se faz
necessário que o profissional seja capacitado previamente nessa temática. [6] [13-15] Apesar
desse número expressivo de ACS, é necessário a convocação de mais profissionais da
categoria para suprir a grande demanda de atividades que é submetido.
Embora o curso online represente um avanço para o acesso por profissionais de
diferentes localidades, minimizando os custos e otimizando o tempo, ainda há barreiras
importantes para o uso autônomo do ensino a distância pelo público-alvo. No presente estudo,
a vivência prática com os ACS que optaram em realizar o curso nas dependências da
instituição, possibilitou a percepção das dificuldades que estes profissionais apresentam em
informática básica, pois muitos deles necessitaram de ajuda para criação de e-mail,
recuperação de senha, acesso à plataforma e digitação de dados. Um estudo observou durante
as etapas da capacitação que existem diferentes níveis de dificuldades quanto ao
conhecimento sobre informática, optando por realizar um treinamento prévio sobre informática
básica. [15]
Outro aspecto importante é a falta de internet nas UBS, o que dificulta o acesso no
ambiente de trabalho para realização de capacitações, uma vez que os ACS passam a maior
parte do tempo no trabalho e alguns não dispõem de internet em suas casas. Segundo o
Comitê Gestor da Internet no Brasil [29] a estimativa é de 5.779 UBS sem acesso a
computadores e 11.107 sem acesso à internet, as quais estão localizadas predominantemente
em munícipios das regiões Norte e Nordeste do país. Assim, apesar da digitalização da saúde
estar praticamente universalizada no setor privado, há desafios ao considerar a realidade dos
estabelecimentos públicos. A International Telecommunication Union (UTC) [30] estimou que
no final de 2019 53,3% da população mundial estariam usando internet.
O desempenho dos ACS ao comparar o desempenho pré e pós-capacitação reflete o
aprendizado satisfatório (Tabela 2), reforçando que a ferramenta de ensino à distância utilizada
foi eficaz. Esse dado também foi observado previamente ao analisar o desempenho dos ACS
utilizando outras ferramentas de capacitação. [13] [15] [20] A assimilação do conhecimento
configura a primeira etapa para a modificação de postura profissional e para o avanço quanto
às atividades voltadas para a saúde auditiva na atenção primária.
A análise comparativa de desempenho entre as duas UBS possibilitou verificar que a
desigualdade do nível de conhecimento prévio não impede a assimilação das informações,
tendo inclusive o potencial de suprir algumas dessas diferenças (Tabela 3). Assim, no
momento pós-capacitação constatou-se desempenho equivalente entre as UBS, exceto para o
domínio “aspectos gerais” e o escore global, com melhor desempenho para a UBS 1. Ao
considerar o perfil similar dos ACS participantes das UBS 1 e 2 quanto ao sexo, faixa etária e
nível instrucional (Tabela 1), é possível inferir que a diferença de desempenho pode estar
associada à variabilidade individual em relação ao aprendizado, ou ainda, ter influência da
diferença de quantitativo de participantes entre as unidades. É importante mencionar que a
despeito da diferença de desempenho, os ACS de ambas as UBS obtiveram melhora do
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conhecimento, podendo aplicá-los em seu cotidiano de trabalho.
O primeiro passo foi a definição do quantitativo de famílias acompanhadas por cada
ACS em seu território, no entanto, ressalta-se que este número pode estar subestimado, visto
que reflete as famílias cadastradas, porém, segundo os ACS há ainda famílias não cadastradas
nessas UBS, mas que fazem parte do bairro. A estimativa mais atual da população dos bairros
de Natal, refere que no ano de 2016 esse número já seria de 14.262 para o bairro de Mãe
Luiza e 10.334 para o bairro das Rocas. [17]
Com relação ao acompanhamento das crianças na faixa etária de zero a dois anos,
pôde-se observar que os ACS da UBS 1 conseguiram acompanhar a totalidade, observando
junto às famílias aspectos auditivos, inclusive em crianças acima da idade estabelecida. Por
outro lado, a UBS 2 conseguiu dar cobertura a menos de metade das crianças da faixa etária
do estudo, apesar de também incluírem crianças acima dos dois anos mediante a presença de
queixa.
Diante das dificuldades elencadas pelos ACS, é possível deduzir que esta cobertura
poderia ser ampliada se houvesse maior conscientização das famílias quanto a importância do
acompanhamento do desenvolvimento de seus filhos, bem como a reorganização das
demandas, resolutividade das barreiras de acesso e o incentivo contínuo pelos gestores para
que o maior quantitativo possível de ACS tenham interesse na educação permanente e na
atuação prática relacionada à saúde auditiva infantil, compreendendo a importância de sua
atuação. Ressalta-se aqui também a necessidade de ampliar o número insuficiente de ACS
para o total de habitantes diante do excesso de atividades que é submetido.
Uma das crianças de cinco anos foi constatada na audiometria com perda auditiva do
tipo condutiva. Autores referem que no Brasil o diagnóstico das perdas auditivas leva até dois
anos para ser concluído e estão acontecendo em crianças com idade em torno de três a quatro
anos. [11] Oito crianças foram encaminhadas para TANU, sendo que destas apenas quatro
estavam no primeiro mês de vida. O quantitativo de crianças não submetidas à TANU chama
atenção pelo fato de se perceber que as crianças obtiveram alta das maternidades sem a
realização do exame, o que reflete a realidade brasileira quanto a ausência de cobertura
totalitária dos programas de TANU, não garantindo o acesso por toda a população.
O conhecimento obtido no curso permitiu aos ACS questionarem os pais e verificarem
na caderneta de saúde da criança quanto a realização da TANU, procedendo o
encaminhamento daqueles que não tinham tido acesso nas maternidades. Assim, a atuação do
ACS pode contribuir para que se amplie o número de crianças identificadas como de risco, ou
ainda, para que resgate as crianças que porventura não compareceram a etapa de resteste ou
à realização do diagnóstico. Políticas públicas são importantes para que se estruture uma rede
de atenção à saúde e a assistência possa alcançar toda a população diminuindo a
desigualdade na distribuição da cobertura da TANU em território nacional. [31]
Cinco crianças apresentaram um ou mais IRDA associados e, apenas uma delas, havia
comparecido na atenção especializada para realização de monitoramento audiológico e mesmo
assim, essa criança não havia retornado para reavaliação. A mãe permanecia com a dúvida

Maria Taiany Duarte de Oliveira

Manuscrito 2

41

sobre a existência ou não de perda auditiva. Além disso, foi observado que uma criança com
IRDA apresentava orientação para monitoramento auditivo, descrito na caderneta de saúde da
criança após obter resultado normal na TANU, sendo que a família não havia buscado por si só
um serviço especializado para o monitoramento audiológico. Estudos prévios demonstraram as
dificuldades para a execução da etapa, com elevadas taxas de evasão das famílias, [32]
podendo ser um dos motivos que levam à identificação tardia das perdas auditivas na infância.
[11]
Finalizado o período de um ano da execução do programa proposto, outras duas
crianças foram encaminhadas, demonstrando que os ACS ainda permaneceram aplicando o
questionário e realizando o acompanhamento a longo prazo. A retenção da informação assim
se faz importante uma vez que é imprescindível que o profissional consiga atuar continuamente
e não somente de forma imediata após a capacitação. [20] Se insere neste contexto a
educação permanente, com a proposta do aprendizado contínuo. A ferramenta utilizada
mostrou-se interessante nesse sentido, pois houve relato de ACS quanto a necessidade da
revisão do conteúdo e acesso posterior ao curso com esta finalidade.
Os resultados deste estudo demonstraram que a atuação dos ACS num programa de
saúde auditiva atrelado à atenção primária pode ampliar o quantitativo de crianças monitoradas
ou resgatar aquelas com perda de seguimento desde a etapa da TANU até a intervenção de
crianças com deficiência auditiva. O questionário empregado para acompanhamento auditivo
pelos agentes, é de fácil e rápida aplicação, tornado viável sua utilização na rotina de trabalho
do ACS. No entanto, ressalta-se a importância do direcionamento de novos estudos para a
determinação de protocolos com validade, na perspectiva de manter a sensibilidade, mas
otimizar a especificidade, e assim, minimizar encaminhamentos desnecessários, otimizando o
custo-efetividade.
O presente estudo apresentou limitações tanto em relação ao uso de um dos
questionários (da faixa etária de 13 a 24 meses) que apesar de ter sido estruturado com base
nos marcos de desenvolvimento de testes padronizado, não havia sido previamente validado
para aplicação pelos ACS, quanto em relação aos fatores que caracterizaram o estudo como
experimental. Ou seja, a disponibilização da internet na instituição, a disponibilização de vagas
para a criação do fluxo de encaminhamento das crianças para avaliação e o próprio
acompanhamento dos ACS pelos pesquisadores. Tais fatores implicam numa diferenciação da
proposição de um programa similar no contexto de UBS que não tenham apoio similar.
Por outro lado, é prevista na PNAB a articulação de instituições, em parceria com as
Secretarias de Saúde, visando a garantia da educação permanente e continuada para os
profissionais da atenção primária, de acordo com as necessidades locais. Assim, este pode ser
um caminho para a implementação gradativa de Programas de Saúde Auditiva Infantil na
atenção primária, estabelecendo vínculo entre Universidades, as equipes de ESF e os serviços
especializados, de forma a somar esforços na minimização dos percalços ainda existentes.
Apesar das limitação descritas anteriormente, o presente estudo trouxe dados
representativos de um modelo de programa de saúde auditiva infantil proposto de forma
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articulada com a atenção primária, indicando a viabilidade do mesmo ao se ter ferramentas
eficazes de capacitação, recursos de acesso disponíveis, interesse do gestores e motivação
dos próprios ACS.
Conclusão
O acompanhamento de um grupo específico de ACS possibilitou identificar aspectos
facilitadores e dificultadores para a implementação e avaliação de um programa de saúde
auditiva infantil na atenção primária, propiciando informações para estabelecimento de um
modelo a ser utilizado nas diferentes localidades. A implementação de um programa de saúde
auditiva infantil na atenção primária permeada pela intervenção dos ACS é viável e exequível,
todavia, faz-se necessário a adoção de estratégias para minimizar os percalços existentes.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto atual, o fortalecimento da atenção primária à saúde representa um
caminho para a otimização de recursos e da efetividade dos Serviços Nacionais de Saúde.
Dentro desta perspectiva, têm-se no ACS um profissional com importante papel para
possibilitar a criação de Programas de Saúde Auditiva Infantil atrelado à atenção primária,
contribuindo com o acompanhamento de crianças para a identificação da perda auditiva
adquirida ou de início tardio, além de recuperar as famílias evadidas nas diferentes etapas.
A educação permanente desse profissional na área de saúde auditiva infantil deve
configurar a primeira preocupação e a primeira etapa ao se propor a estruturação do Programa.
Ter uma variabilidade de ferramentas de ensino eficazes para este público-alvo, é um grande
avanço para tornar a implementação gradativa dos Programas, uma realidade.
O presente estudo contribuiu com a qualificação dos profissionais participantes, para a
melhoria do serviço prestado pelos ACS junto à comunidade e, além disso, ampliando o acesso
das crianças ao atendimento especializado quando encaminhadas. Os resultados obtidos nos
dois manuscritos servem de referencial para novas propostas de forma a otimizar a articulação
da saúde auditiva na atenção primária à saúde.

5. IMPACTO SOCIAL

A expansão e qualificação da atenção primária têm sido valorizada mundialmente, se
caracterizando como um dos vetores para produzir mudanças importantes no cenário da saúde
sem onerar de forma excessiva o sistema. No entanto, este nível de atenção à saúde necessita
constantemente de soluções que otimizem seus serviços junto à comunidade. Neste contexto,
destaca-se as ações sociais como meios de implantar atividades e superar a precariedade dos
serviços. O ACS entra intimamente nessas circunstâncias, possibilitando a divulgação e a
articulação da comunidade com o acesso aos serviços.
Na área de saúde auditiva, uma das recomendações da Organização Mundial de
Saúde é a capacitação dos ACS na área, viabilizando a criação de programas de saúde
auditiva infantil atrelado à atenção primária. Tal ação possibilita o acompanhamento auditivo
das crianças na comunidade, refletindo na identificação e diagnóstico precoce da deficiência
auditiva, e por conseguinte, tendo impacto na intervenção e seus resultados.
Para garantir que os profissionais da atenção primária atuem com propriedade na área,
a educação permanente é a primeira etapa fundamental. No presente estudo, os ACS e demais
profissionais tiveram acesso a um curso on-line que mostrou-se eficaz para a obtenção dos
conhecimentos necessários. Com alcance às diferentes localidades do país e até do exterior, a
validação do curso on-line disponibilizado em uma plataforma do Ministério da Saúde
representa um primeiro passo para otimizar a implementação dos programas de saúde auditiva
infantil na atenção primária nas diferentes regiões.

Maria Taiany Duarte de Oliveira

4. Considerações finais

45

Com o presente estudo, os ACS tiveram ainda a oportunidade de disseminar todo o
aprendizado em suas comunidades, por meio de orientações às famílias, acompanhamento
mensal das crianças e encaminhando-as aos serviços especializados quando necessário. Os
resultados obtidos demonstraram a efetividade do programa, destacando os aspectos
facilitadores e dificultadores e servindo de referencial para a estruturação do programa
proposto em outras localidades.
Em suma, o desenvolvimento do presente estudo vai de encontro às propostas de
estruturação, fortalecimento e maximização da resolutividade da atenção primária, refletindo
em impacto positivo direto e/ou indireto tanto para os ACS e demais participantes que tiveram
acesso à educação permanente, quanto para as UBS participantes e a própria comunidade, ao
se obter o acompanhamento qualificado e o acesso às avaliações quando necessário. Além
disso, espera-se que ocorra replicação da proposta e, por conseguinte, multiplicação dos
benefícios obtidos.
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APÊNDICE 1. Infográfico utilizado para direcionar a atuação dos ACS após a capacitação.
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APÊNDICE 2. Questionário utilizado com crianças de 0 a 12 meses

(ALVARENGA, 2013)
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APÊNDICE 3. Questionário utilizado com crianças de 13 a 24 meses.

13 Meses

19 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Compreende perguntas/ordens simples?
( ) sim ( ) não

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Faz até 2 pedidos?
( ) sim ( ) não

14 Meses

20 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produziu a primeira palavra?
( ) sim ( ) não
15 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produz de 4 a 6 palavras
( ) sim ( ) não
21 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produziu a primeira palavra?
( ) sim ( ) não
16 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Aponta para mais de uma parte do corpo
( ) sim ( ) não
22 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produz 2 palavras?
( ) sim ( ) não
17 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Constroe frases de 2 palavras?
( ) sim ( ) não
23 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produz 3 palavras?
( ) sim ( ) não
18 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Fala mais de 50 palavras?
( ) sim ( ) não
24 Meses

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Produz 3 palavras?
( ) sim ( ) não

1. Seu filho ouve bem?
( ) sim ( ) não
2. Compreende ordens simples sem pistas
gestuais?
( ) sim ( ) não
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ANEXO 1. Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
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ANEXO 2. Telas representativas do cadastro na plataforma do Ambiente Virtual de
Aprendizagem do SUS.
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Anexos

ANEXO 3. Telas representativas da página de acesso ao curso online no Ambiente Virtual de
Aprendizagem do SUS.
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Anexos

ANEXO 4. Questionário contendo situações representativas da rotina diária dos ACS, presente
no curso online para avaliação pré e pós-capacitação.

Neste momento você irá se deparar com situações que podem ocorrer em sua prática
profissional. Leia atentamente as informações e escolha a opção que representa a atitude que tomaria
diante de cada situação.
1- Imagine que você está realizando uma visita domiciliar à uma família constituída por um
casal e um recém-nascido de um mês de idade. Dentre os diversos aspectos a ser investigado junto a
família está a parte da audição da criança. Sobre isso, o que você faria?
a) Tendo em vista que o bebê possui apenas um mês de vida, neste momento priorizaria
investigar aspectos de saúde geral e desenvolvimento e aguardaria a criança ficar um pouco mais velha
para investigar sobre a audição.
b) A maioria das perdas auditivas na infância são adquiridas após um ano de idade, portanto,
como agente comunitário de saúde orientaria os pais que é importante ficarem atento ao
desenvolvimento da criança após esta idade.
c) Questionaria a família se a criança realizou a triagem auditiva neonatal, qual foi o resultado e
quais as orientações recebidas. Além disso, poderia verificar na Caderneta de Saúde da Criança estas
informações.
d) Questionaria a família sobre a triagem auditiva e caso não tenha sido realizada, orientaria
sobre a importância. Contudo, não perguntaria sobre os resultados e conduta, pois são aspectos que só
o Fonoaudiólogo pode analisar.

2- A mãe/responsável afirmou que criança realizou a triagem auditiva neonatal e que o resultado
foi "normal" para as duas orelhas. Diante disso, o que você faria?
a) Como o resultado foi normal significa que a criança tem audição normal. Portanto, reforçaria
esta orientação à mãe/responsável e informaria que neste caso não é necessário se preocuparem em
acompanhar o desenvolvimento da audição e da linguagem.
b) Não aplicaria nenhum questionário de acompanhamento do desenvolvimento da audição e da
linguagem, afinal não há questionários/marcos do desenvolvimento que poderiam ser utilizados por
Agentes Comunitários de Saúde
c) Aplicaria um questionário de acompanhamento do desenvolvimento da audição e da
linguagem a fim de verificar se o desenvolvimento da criança está dentro do esperado.
d) Seria importante acompanhar o desenvolvimento da criança, mas não aplicaria nenhum
instrumento voltado ao desenvolvimento da audição e da linguagem nesta visita devido à idade da
criança.

3. Mesmo a mãe tendo informado que o resultado da triagem auditiva foi normal na duas
orelhas, ao analisar a Caderneta de Saúde da Criança você verificou que o resultado foi “alterado” em
uma das orelhas tanto no teste quanto no reteste e que a conduta foi “encaminhada para diagnóstico
audiológico”.
Ao ser questionada a mãe/responsável afirma que não levou a criança ao Centro de Referência
em Audiologia para avaliar a audição porque ela tem certeza que o filho ouve, pois o mesmo acorda
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com sons fortes. Nesta situação, o que você faria?
a) Orientaria a mãe/responsável que é muito importante fazer a avaliação e concluir o
diagnóstico mesmo que tenha tido resultado normal em uma orelha e ela perceba algumas reações da
criança aos sons, pois existem diferentes graus de perda auditiva e o diagnóstico precoce é
fundamental.
b) Orientaria a mãe/responsável que se a criança foi encaminhada para o Centro de Referência
em Audiologia, significa que ela tem deficiência auditiva em uma das orelhas e, portanto, precisa
iniciar o tratamento o quanto antes.
c) Entenderia a mãe/responsável e concordaria. Se a família percebe que a criança escuta, não é
necessário avaliar a audição neste momento, podendo fazer isso depois que a criança completar um
ano de vida.
d) Quando a criança tem resultado alterado em somente uma das orelhas, a conduta não deveria
ser “encaminhar para o diagnóstico audiológico”, mas sim acompanhar o desenvolvimento da criança.
Desta forma, reforçaria a importância do acompanhamento do desenvolvimento da audição e da
linguagem.

4- A criança foi encaminhada para avaliação audiológica no Centro de Referência em
Audiologia e devido às orientações fornecidas por você, a mãe/responsável compareceu a todos os
atendimentos. A criança foi diagnosticada precocemente com uma perda auditiva de grau moderado e,
atualmente, está utilizando um aparelho de amplificação sonora individual (AASI). Diante dessa
situação, o que você faria?
a) Não faria mais nada. Meu papel como agente comunitário se cumpriu. Encaminhei a criança
corretamente, possibilitando o diagnóstico precoce.
b) Encaminharia a criança para atendimento fonoaudiológico todas as vezes que a família
apresentar qualquer dúvida sobre o aparelho auditivo ou o desenvolvimento da criança.
c) Forneceria orientações simples sobre o aparelho auditivo e problemas que podem surgir no
dia-a-dia. Como agente comunitário de saúde continuo tendo um papel importante com esta família.
d) Como o aparelho auditivo é muito caro, é importante que o mesmo seja manipulado somente
por médicos e fonoaudiólogos, portanto, é indicado que o agente comunitário não tente auxiliar a
família com questões relacionadas ao aparelho auditivo
5 – Passado algum tempo durante uma das visitas domiciliares a esta família, a mãe questiona
como ela deve agir com a criança para estimular seu desenvolvimento. Nesse sentido, qual seria sua
orientação?
a) Orientaria a importância dela buscar atendimento com um profissional especializado para
obter estas informações.
b) Orientaria a importância de falar em intensidade de fala mais forte, exagerando um pouco na
articulação e preferir se comunicar em lugares que tenham bastante barulho para poder estimular a
audição da criança
c) Orientaria a falar com a voz clara e em intensidade normal, um pouco mais devagar do que o
habitual, sem articular exageradamente e, além disso, reforçaria a importância da fonoterapia.
d) Orientaria que toda criança com deficiência auditiva deve aprender LIBRAS pois não terá
condições de desenvolver a linguagem oral.
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