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RESUMO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1,5 milhão de jovens 

apresentam perda auditiva causada pela exposição a níveis de pressão sonora 

elevados. A promoção da saúde envolve aspectos educativos, transformando 

hábitos e estilo de vida. Dessa forma, projetos de Educação em Saúde sobre 

exposição a níveis elevados de pressão sonora, que estabeleçam parcerias 

internacionais, tornam-se caminhos para difusão do conhecimento, por meio de 

uma metodologia solidificada por estudos anteriores envolvendo o protagonismo 

juvenil. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um programa de intervenção 

em saúde auditiva baseada nos princípios da Educação Interativa, utilizando a 

dinâmica do programa Dangerous Decibels® aliada a proposta do Projeto Jovem 

Doutor. O estudo foi realizado com 41 escolares em 2 escolas, sendo uma particular 

e uma pública municipal, e em 1 Centro de Promoção Social. As atividades foram 

desenvolvidas em 4 etapas. Primeiramente os jovens participaram de uma 

atividade presencial, utilizando as atividades do programa Dangerous Decibels® 

Brasil. Em seguida, os escolares produziram materiais educacionais que foram 

apresentados nas Oficinas Culturais realizadas por eles em cada escola, 

objetivando multiplicar o conhecimento para seus colegas. Para avaliar a 

efetividade do programa de intervenção foram utilizados questionários idênticos em 

três situações: pré intervenção, pós intervenção e após quatro meses de realização 

do programa. Os resultados demonstram que o programa de intervenção foi efetivo. 

Foi realizada análise estatística descritiva. A eficácia do programa foi avaliada 

imediatamente após e após 4 meses. Foi observado diferença estatisticamente 

significativa (p <0,001) nos valores médios entre os grupos, nas 3 situações. Ao 

avaliar as escolas foi observado diferença estatisticamente significativa (p <0,05) 

entre os grupos. Domínios também foram avaliados, foi possível observar que para 

os domínios “Conhecimento”, “Comportamento” e “Barreira”, houve um aumento 

imediato nos resultados, sustentados após 4 meses. Pode-se concluir que o 

programa de intervenção em saúde auditiva foi eficaz, fazendo com que os 

escolares mudassem suas atitudes frente aos sons potencialmente perigosos. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde, Escolares, Perda Auditiva, Ruído 



 



 
 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Hearing Health intervention Program based on the principles of Dangerous 

Decibels® program in students 

 

According to the World Health Organization, approximately 1.5 million young people 

have hearing loss caused by exposure to high levels of sound pressure. Health 

promotion involves educational aspects, transforming habits and lifestyle. Thus, 

Health Education projects on exposure to high levels of sound pressure, which 

establish international partnerships, become paths for the dissemination of 

knowledge, through a methodology solidified by previous studies involving young 

leadership. This work aimed to develop a hearing health intervention program based 

on the principles of Interactive Education, using the dynamics of the Dangerous 

Decibels® program combined with the proposal of the Young Doctor Project. The 

study was carried out with 41 students in 2 schools, a private and a public school, 

and also a Social Promotion Center. The activities were developed in 4 stages. 

Firstly, the youth participated in a classroom activity, using the activities of the 

Dangerous Decibels® Brazil program. Then, the students produced educational 

materials that were presented in Cultural Workshops held by them in each school, 

aiming to multiply the knowledge for their peers. In order to evaluate the 

effectiveness of the intervention program, identical questionnaires were used in 

three stages: pre-intervention, post-intervention and after four months of program 

implementation.  The results demonstrated that the intervention program was 

effective. Descriptive statistical analysis was performed and the effectiveness of the 

program was evaluated immediately after intervention and then 4 months later. It 

was observed that there is a statistically significant difference (p <0.001) in the mean 

values between the groups in all 3 stages. When evaluating schools, a statistically 

significant difference (p <0.05) was observed between groups. Domains were also 

evaluated, it was observed that for the domains "Knowledge", "Behavior" and 

"Barrier", there was an immediate increase in results, sustained after 4 months. It 

can be concluded that the program was effective since it motivated students to 

change their attitude towards potentially dangerous sounds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Promover a saúde requer refletir sobre padrões adequados de 

alimentação, habitação e de saneamento, além de boas condições de trabalho, 

acesso à educação, ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos e 

estilo de vida responsável, envolvendo um olhar direcionado ao coletivo de 

indivíduos e ao ambiente em todas as dimensões, física, social, política, econômica 

e cultural. Enfim, promover a saúde requer um olhar mais detalhado as  questões 

da saúde na sociedade. 

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

destinados ao desenvolvimento humano. Há uma interseção entre estes dois 

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

de conhecimentos pelos profissionais de saúde (PEREIRA, 2003). Desde a década 

de 40 na literatura internacional, começava a aparecer o termo promoção de saúde. 

A literatura mencionava o termo promoção da saúde, referindo-se à prevenção da 

doença, a recuperação dos enfermos e a reabilitação. Promover a saúde significava 

proporcionar condições de trabalho adequadas, educação, cultura e lazer com 

apoio de políticos, empresários, educadores e médicos (VERDI; CAPOANI, 2005). 

O conceito de Promoção de Saúde passou por processos evolutivos. 

Uma das interpretações apresentadas refere-se ao comportamento dos indivíduos 

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

destes, abrangendo o ambiente familiar, os aspectos culturais e sociais do 

indivíduo. A promoção da saúde prioriza aspectos educativos ligados a fatores 

comportamentais (VERDI; CAPONI, 2005). 

Neste contexto, programas de Educação e Prevenção sobre diversos 

temas relacionados à saúde foram desenvolvidos por alunos de Mestrado e 

Doutorado do departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de 

Bauru/USP (FOB/USP). Os temas abordados variaram entre síndromes genéticas, 

Malformação de orelha, Saúde Auditiva, Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), 

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono e Obesidade Infantil, Amamentação e 

câncer de mama. Esses trabalhos envolveram jovens do ensino fundamental e 

médio por meio de um programa de capacitação em saúde, que atuaram como 

protagonistas realizando a multiplicação do conhecimento adquirido aos colegas da 
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escola, professores, funcionários e comunidade. Na audiologia os estudos 

abordaram temas de prevenção e promoção da saúde auditiva, relacionados ao 

uso inadequado dos fones de ouvido e a exposição excessiva aos níveis de pressão 

sonora elevados, pois existe importante preocupação relacionada à 

conscientização das pessoas na proteção e no cuidado com a audição (PICOLINI, 

2011; CARVALHO, 2012; SANT’ANA, 2012; OLIVEIRA, 2012; FALSETTI, 2013; 

CORRÊA, 2014; PICCINO, 2015; SILVA, 2016; ROSSI-LANDRO, 2018).  

Estudos como estes, caracterizam a relevância dos programas 

educacionais que envolvam a prevenção em saúde, abordando temas específicos 

em saúde auditiva para jovens expostos a níveis de pressão sonora elevados. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2007), o termo ruído refere-se a 

um som desagradável, porém a exposição intensa e contínua a música amplificada, 

pode provocar lesões de células ciliadas da orelha interna e, consequentemente, 

levar a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINSPE). 

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

Perda Auditiva Induzida pela Música (PAIM) apresenta configuração semelhante a 

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

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

(SANT’ANA, 2012; MORATA, 2007). 

 Além disso, os jovens estão expostos a ruídos intensos todos os dias, 

no trânsito, no trabalho, na escola e nas atividades de lazer, utilizando cada vez 

mais  os dispositivos sonoros individuais (DSI) com fones de ouvido em intensidade 

elevada (LACERDA et al., 2013; MORATA, 2007). A exposição a elevados níveis 

de intensidade sonora pode desencadear diversos sintomas auditivos ou não-

auditivos como: intolerância a sons intensos, tontura, otalgia, dificuldades para 

entender ou ouvir as palavras, zumbido, perda da audição, distúrbios de sono, 

transtorno cardiovascular, estresse, fadiga, tensão, irritabilidade, desatenção, 

cansaço, nervosismo, cefaléia e hipertensão arterial. A perda auditiva pode 

provocar consequências irreversíveis à qualidade de vida, abalando suas relações 

sociais (GONÇALVES;  DIAS, 2014; VIANA, 2016).  Além disso, esses sintomas 

podem trazer prejuízo ao desenvolvimento do aprendizado como um todo, como 

consequência afetando o raciocínio, a compreensão do conteúdo, interferindo na 

percepção dos sons. Algumas atividades envolvem a integridade da função 

auditiva, impossibilitando ao jovem o ingresso ao mercado de trabalho. 
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Com o objetivo de alertar a população mundial sobre os riscos da 

exposição ao ruído, surgiram campanhas como o Dia Internacional da 

Conscientização sobre o Ruído (INAD), Dia Mundial da Audição e programas de 

prevenção e promoção da Saúde Auditiva.  

Em 1999, foi criado por pesquisadores do Centro de Pesquisas do 

Oregon nos Estados Unidos, o programa internacional Dangerous Decibels® com 

o objetivo de reduzir a incidência da perda auditiva induzida por níveis de pressão 

sonora elevados (PAINSPE) e zumbido em crianças, adolescentes e mais 

recentemente em adultos. O programa utiliza uma dinâmica interativa sobre a 

exposição a som alto e uso de estratégias de proteção auditiva. Em 2015, a 

Academia Brasileira de Audiologia (ABA) tornou-se parceira do programa 

realizando divulgação dos workshops e trabalhos científicos, divulgando 

informações sobre audição para crianças, adolescentes e adultos, informando a 

sociedade sobre o som intenso e seus efeitos, em especial a PAINPSE e o zumbido 

(www.audiologiabrasil.org.br/ddbrasil). 

No Brasil, uma proposta que merece destaque é o “Projeto Jovem 

Doutor”, o qual desenvolve um programa de capacitação com escolares do Ensino 

Fundamental e Médio sobre temas em saúde, por meio de teleducação interativa, 

utilizando objetos educacionais, oficinas presenciais, plataforma interativa de 

aprendizagem e oficinas culturais, com o propósito de multiplicação do 

conhecimento adquirido junto à comunidade (WEN, 2011b; BLASCA, 2012).  

Diante disto, foi proposto um programa de intervenção em saúde auditiva 

para escolares, utilizando as atividades do Programa Dangerous Decibels® em 

parceria com o Projeto Jovem Doutor, abordando aspectos preventivos da Perda 

Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados. A proposta do Projeto 

Jovem Doutor aliada aos objetos educacionais do Programa Dangerous Decibels® 

foi um fator importante para auxiliar na educação em saúde auditiva dos jovens. 

A partir desse programa foi possível avaliar o conhecimento dos 

escolares no que diz respeito à saúde auditiva, comportamentos e aspectos 

preventivos dos jovens frente à exposição a níveis de pressão sonora elevados, 

estimular a trocar experiências, através da dinâmica envolvida, fazendo com que 

os escolares refletissem sobre as implicações da exposição a níveis de pressão 

sonora elevados, e estimular o protagonismo juvenil, buscando a implementação 

de ações educativas baseadas nos princípios do Programa Dangerous Decibels® 
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em diferentes escolas. 

Assim, torna-se evidente a importância da realização de projetos que 

envolvam a educação em saúde com o foco principal no protagonismo juvenil, 

associando a extensão e a pesquisa na melhoria da qualidade de vida das pessoas 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Educação em Saúde 

 

A Promoção de Saúde pode ser considerada como um processo de 

capacitação de indivíduos e comunidades, para aumentar o controle sobre os 

determinantes de saúde. Promoção de saúde representa uma estratégia mediadora 

entre pessoas e ambientes, combinando escolha pessoal e responsabilidade social 

em saúde, para criar um futuro mais saudável (OMS,1986). 

O modelo preventivo de educação em saúde tem como objetivo prevenir 

doenças. Este modelo prevê que os hábitos de vida dos indivíduos, alimentação 

pobre, falta de exercícios, tabagismo, são as principais causas da falta de saúde. 

A maioria das ações de educação em saúde que têm sido desenvolvidas estão 

concentradas no indivíduo e na prevenção de doenças. Uma nova proposta traz a 

necessidade de aproximar as classes sociais construindo uma comunidade ativa. 

O “novo” modelo de educação deve superar o conceito biomédico de saúde e 

abranger objetivos mais amplos. A saúde deixa de ser apenas a ausência de 

doenças para ser uma fonte de vida. A educação em saúde passa a não ter mais o 

objetivo de prevenir doenças, mas a preparar o indivíduo para uma vida mais 

saudável (OLIVEIRA, 2005). 

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

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

prevenção de doenças. Pode-se dizer que o conceito atual e que predomina nas 

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

que visa integrar os vários saberes: científico, popular e do senso comum, 

possibilitando aos sujeitos envolvidos uma visão crítica, maior participação 

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

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

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

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

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

participativos e problematizadores. Sendo assim, educar e aprender em saúde 
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torna-se um processo contínuo de indagação, reflexão, questionamento e, 

principalmente, de construção coletiva, articulada  e compartilhada. 

Em 2007, por meio do Decreto 6286 (05/12/2007) foi instituído o 

Programa de Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; podendo compreender ações 

de avaliação auditiva, entre outras (BRASIL, 2007). Esse Decreto foi  redefinido e 

atualizado em 2017, pela Portaria Interministerial no. 1.055 (25/04/2017).     

Nesse contexto, os Programas de Educação em Saúde vem sendo 

realizados dentro das escolas, pois os jovens dessa geração são dinâmicos e 

acreditam em novas propostas. Sendo assim, o ambiente escolar é um espaço que 

pode ser aproveitado para realizar trabalhos voltados a essa temática, que muito 

poderá contribuir com uma efetiva participação social, onde o adolescente possa 

ser um dos instrumentos de inclusão, participação e desenvolvimento individual e 

coletivo. A participação dos jovens ainda está restrita a palestras, atuando apenas 

como ouvintes. Embora outras atividades para promoção da saúde sejam 

desenvolvidas, foi observado que os estudantes permanecem numa relação 

dependente do educador. Ao incluí-los, a escola auxilia para que o jovem possa 

encontrar prazer em aprender e participar, e que ele se torne agente de 

transformação social (SILVA et al., 2010). As práticas educativas devem valorizar 

a construção coletiva do conhecimento, onde educador e estudante assumem 

papel ativo na aprendizagem, o estudante passa a ser agente no processo 

educativo (FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE, 2010; SOARES; 

LACERDA, 2012; LACERDA et al., 2013; LACERDA, 2015).  

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

destinados ao desenvolvimento humano. Educar não se resume em transmitir 

conhecimento, através da educação a sociedade adquire valores culturais, 

transformando a sociedade (PEREIRA, 2003). De acordo com Bordenave (1983), 

todo processo educativo tem por base uma determinada pedagogia. A pedagogia 

escolhida se fundamenta em uma teoria do conhecimento. Cada opção pedagógica 

trará consequências sobre o comportamento individual e, também, sobre o 

comportamento da sociedade. 

Em um comparativo entre as pedagogias de transmissão, pedagogia de 

condicionamento e pedagogia problematizadora, destaca-se a pedagogia 
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problematizadora. A Pedagogia da Problematização parte do princípio que, em um 

mundo de mudanças rápidas, o importante não são os conhecimentos e idéias, mas 

sim o aumento da capacidade do aluno, que passa a ser um agente da 

transformação social buscando assim, soluções originais e criativas. O aluno passa 

a transformar a realidade e aprender com ela. Porém, o que não podemos é perder 

o foco do real papel da educação, que é desenvolver a personalidade do aluno, 

capacidade de pensar e raciocinar e seus valores e hábitos participativos e 

colaborativos (BORDENAVE,1983). 

Na educação tradicional, o aluno recebe de forma passiva o 

conhecimento, tornando-se um depósito de informações recebidas pelo educador. 

Essa forma de educação foi denominada por Paulo Freire (1991) de “bancária”, ou 

seja, o aluno arquiva o que se deposita. Mas sabe-se que nesse tipo de educação 

formam-se indivíduos medíocres, não há estímulo para a criação. Na pedagogia 

problematizadora, o ensino é realizado através de grupos de discussões, o 

professor encontra-se no mesmo nível de importância dos alunos, tornando-se um 

mediador no processo da aprendizagem e ainda segundo Freire, a comunicação 

se dá através do diálogo, onde os interlocutores são ativos e iguais (PEREIRA, 

2003). 

Tendo como base a pedagogia problematizadora, foi desenvolvido um 

estudo de intervenção em saúde auditiva com 91 adolescentes, que trabalharam 

em grupos utilizando diferentes estratégias, entre elas teatro, música, roda de 

conversa, confecção de mural. Durante essas atividades os jovens tiveram que 

pensar sobre saúde auditiva e exposição a ruídos nas atividades de lazer, escolares 

e ambientais. Essas atividades foram mediadas por uma equipe multidisciplinar 

envolvendo profissionais da área da enfermagem e fonoaudiologia. Foram 

observadas mudanças na compreensão dos jovens com relação ao efeito do ruído 

nas atividades culturais (LACERDA et al., 2013). 

Pelo exposto, acredita-se que a pedagogia problematizadora vem ao 

encontro à prática educativa em saúde, promovendo a valorização do saber do 

aluno, estabelecendo sua participação ativa nas ações de saúde (PEREIRA, 2003). 

Neste contexto o adolescente atua como protagonista, através de uma participação 

construtiva. 

Em um estudo realizado em escolas de Ribeirão Preto, foi observado 

que em atividades de educação em saúde, o aluno atua ainda como ouvinte. 
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Segundo o autor, quanto antes inserirmos as atividades em educação em saúde, 

seja no currículo ou em atividades complementares, maior a chance de 

melhorarmos a qualidade de vida desses jovens. Por outro lado, dando a 

oportunidade para os jovens atuarem como protagonistas, contribuiremos para que 

eles construam sua autonomia, promovendo uma ação participativa. Os autores 

chamam a atenção para o protagonismo juvenil nas escolas, que ocorre a partir da 

participação dos alunos enquanto sujeitos ativos no processo de ensino-

aprendizagem em atividades que possam colaborar na construção de uma efetiva 

participação social. A partir de sua participação ativa, a escola e os alunos podem 

ser vistos como instrumento de inclusão, participação e de desenvolvimento 

individual e coletivo (SILVA et al., 2010). 

O estudo aponta a importância do espaço escolar como local privilegiado 

para profissionais da educação e saúde para abordar questões em que o aluno 

possa reconhecer a importância da saúde e seu papel como agente modificador. 

Além disso, este processo contribui para o fortalecimento de programas de 

educação em saúde para adolescentes, tendo como objetivo o “estabelecimento de 

políticas públicas e de modelos mais eficientes e resolutivos de intervenção e 

educação preventiva que envolva e atenda essa população” (SILVA et al., 2010).  

Estas propostas educacionais compreendem a importância de se 

desenvolver práticas didáticas em saúde no espaço escolar tendo o aluno como 

protagonista, reconhecendo as potencialidades e a importância da inserção dos 

jovens enquanto sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. (BRASIL, 

1996; BRASIL, 2009). 
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2.2 Saúde Auditiva e Programas de Prevenção 

 

No Brasil, 28 milhões de pessoas possuem algum problema auditivo. 5% 

das perdas auditivas são causadas pela exposição a níveis de pressão sonora 

elevados, nas atividades de lazer, uso inadequado de fones de ouvido, o que 

significa aproximadamente 1,5 milhão de jovens (OMS, 2011). 

Os jovens estão expostos a nível de pressão sonora elevados em várias 

situações na rotina diária, entre elas, trânsito, discotecas, shows, academias. 

Chegando a atingir 120dBA (RABINOVITZ, 2010; LACERDA et al., 2011). 

Nos programas de prevenção a dinâmica do envolvimento dos jovens é 

de extrema importância. O trabalho de BORJA et al. (2002), refere que os 

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

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

principalmente que o som intenso, ou a música, podem lesar células da orelha, 

levando a perda auditiva. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 

elevados (PAINSPE) apresenta configuração parecida com a perda auditiva 

induzida por ruído (PAIR), pois ambas são caracterizadas pelo entalhe nas 

frequências 4000Hz a 6000Hz e dependem do tempo de exposição (SANT’ANA, 

2012; KRAFT, 2010; MORATA, 2007). 

Num breve relato, Gutierrez-Farfan (2018) refere que de acordo com a 

OMS, 60% dos casos de perda auditiva na infância dizem respeito à prevenção. 

Atualmente, 1 milhão e 100 mil jovens entre 12 e 35 anos de idade podem adquirir 

perda auditiva por exposição a ruído recreativo, ou seja, discotecas, bares, shows, 

eventos esportivos, músicos e pelo uso de dispositivos sonoros individuais (DSI) 

com volume elevado. Um DSI pode exceder 100 dB, sendo o recomendado abaixo 

de 85 dB para que não cause danos auditivos. 

Além da tecnologia dos DSI, os fones de ouvido, a forma como são 

inseridos, a potência do DSI, e o tipo de música interferem no nível de pressão 

sonora que atinge a membrana timpânica (CARMO; MOMENSOHN-SANTOS, 

2016). A informação sobre os perigos dos elevados níveis de pressão sonora e 

suas consequências devem incentivar os jovens ao uso adequado dos DSI 

(PICCINO, 2015). 

Para avaliar os hábitos auditivos de jovens usuários de DSI, Santana et 

al. (2015) realizaram a medição do nível de pressão sonora (NPS) em 6 celulares 
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de diferentes marcas, observando que a intensidade variou entre 91 a 118dB (A). 

Ao questionar o tipo de fone usado, 86% dos jovens referiram utilizar fones do tipo 

inserção em volume máximo. Keppler (2010), realizou um estudo para avaliar os 

efeitos auditivos a curto prazo com homens e mulheres de 19 a 28 anos. Os sujeitos 

foram expostos a uma música no gênero pop rock por uma hora em 6 diferentes 

sessões usando 2 tipos de fones. Os níveis de saída no ajuste de ganho total foram 

97,36 dBA para fones de ouvido supra-aurais e 102,56 dBA para fones de ouvido 

de inserção. Os fones de inserção são os mais comumente usados, porém são os 

mais nocivos à saúde auditiva, pois a energia sonora é transmitida diretamente ao 

meato acústico externo (MAE). Já os fones supra aurais, diminuem a intensidade 

sonora, devido a distância do MAE (SWENSSON et al., 2009). Mello (2014), avaliou 

o perfil audiológico de jovens usuários de dispositivos sonoros individuais e 

verificou resultados inconsistentes encontrados na literatura no que diz respeito aos 

níveis de intensidade sonora dos DSI, pois variam de 71dB NPS a 102 dB NPS, 

podendo atingir 130dB NPS. 

Os jovens têm consciência dos danos causados pelo uso contínuo de 

aparelhos portáteis, mas não possuem nenhuma preocupação sobre o assunto. 

Diante disso, torna-se necessário desenvolver ações de promoção e prevenção de 

saúde auditiva (KRAFT, 2010; SANT’ANA, 2012; BLASCA, 2013; LACERDA, 2013; 

LOPES, 2017). 

Em 2004, por meio da portaria 2073 (8/09/2004), foi implantado pelo 

Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA) com 

o intuito de minimizar e/ou prevenir as interferências da Deficiência Auditiva, 

através de ações direcionadas para prevenção, diagnóstico, intervenção e 

tratamento da deficiência auditiva.  

Um dos meios para a promoção de saúde é a utilização de recursos da 

educação a distância. O uso de educação a distância empregando diferentes 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) mostra que a educação 

presencial associada às estratégias de educação a distância pode apresentar 

resultados positivos no que diz respeito a capacitação em saúde auditiva. Com a 

facilidade do acesso à internet, seja em casa, escolas, universidades ou no 

trabalho, o tema saúde auditiva pode ser estudado, discutido por profissionais em 

lugares diferentes (PICCINO et.al, 2018). 

Trabalhos de prevenção e educação em saúde auditiva ainda são 
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poucos na literatura nacional. O Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP 

vem desenvolvendo projetos com alunos de Mestrado e Doutorado com o objetivo 

de promover a saúde auditiva. Programas de capacitação em saúde auditiva foram 

realizados com estudantes do Ensino Fundamental e Médio em escolas públicas e 

privadas na cidade de Bauru. Os estudos utilizaram a proposta do Projeto Jovem 

Doutor com o objetivo de implementar um modelo de educação interativa em saúde 

nas escolas por meio da dinâmica do projeto e, posteriormente, analisar a 

efetividade deste modelo quanto ao nível de conhecimento e aspectos 

motivacionais dos escolares (OLIVEIRA, 2012; FALSETTI, 2013; PICCINO, 2015).  

O Projeto Jovem Doutor tem como estratégia a formação de jovens 

educadores para incentivar a cultura sobre saúde nas suas comunidades, e 

promover a formação de uma consciência em relação às boas práticas e atitudes. 

O Projeto Jovem Doutor, idealizado pelo Professor Doutor Chao Lung Wen, Titular 

da Disciplina de Telemedicina - FMUSP, e desenvolvido pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), foi iniciado no mês de maio de 

2007, em parceria com a Prefeitura de Tatuí/SP. Tem como objetivo promover a 

difusão de conhecimentos sobre saúde e atenção primária, além da inclusão digital 

e, acima de tudo, a promoção da cidadania (www.jovemdoutor.org.br; 

www.projetohomemvirtual.org.br) 

O Projeto Jovem Doutor, tem o propósito de incentivar escolares a 

realizar trabalhos cooperados que promovam a melhoria da saúde e da qualidade 

de vida das comunidades. O projeto envolve jovens estudantes do ensino 

fundamental, médio e superior, com a proposta de um conhecimento divertido, por 

meio da educação interativa (WEN, 2011a). 

O trabalho realizado por Oliveira (2012) abordou o tema “Inclusão do 

deficiente auditivo com malformação de orelha externa e/ou média”. A 

pesquisadora elaborou e avaliou um programa educacional para 18 alunos do 8º 

ano do ensino fundamental. O programa educacional utilizou a proposta do Projeto 

Jovem Doutor, os escolares transmitiram o conhecimento aprendido para 200 

pessoas (alunos, professores, coordenadores, funcionários) através de ações 

realizadas na escola. Foi possível observar que o estudo produziu um efeito positivo 

ao aprendizado com relação ao aumento do conhecimento sobre o tema abordado.  

No estudo da pesquisadora Falsetti (2013), foi proposto um programa 

educacional em saúde auditiva utilizando a Teleducação Interativa. O estudo foi 
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realizado com 38 escolares do 9º. ano de 4 escolas estaduais. Foi utilizado a 

proposta do Projeto Jovem Doutor. De acordo com a pesquisadora, o 

desenvolvimento do programa educacional utilizando Teleducação Interativa foram 

estratégias que contribuíram para a efetividade da educação. 

A mesma proposta utilizada nos estudos anteriores foi realizada por 

Piccino (2015). A pesquisadora realizou um programa educacional interativo para 

usuários de fones de ouvido com 8 alunos do 7º. ano do ensino fundamental de 

uma escola estadual, com o objetivo de prevenir alterações auditivas e mudar o 

comportamento dos adolescentes. Foram envolvidos 635 alunos, 35 professores, 

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

o conhecimento através das ações realizadas. A avaliação do impacto realizada 

pelos professores após 3 meses, demonstrou que a mudança de comportamento 

pode não ocorrer de imediato. Sendo a multiplicação do conhecimento um dos 

objetivos do projeto Jovem Doutor, foi verificado que o estudo atingiu um grande 

número de pessoas, formando assim uma cadeia produtiva em saúde. 

Seguindo a proposta de promoção da saúde auditiva, a pesquisadora 

propôs realizar uma intervenção unindo o Projeto Jovem Doutor ao Programa 

Dangerous Decibels®. Dangerous Decibels® é um programa de saúde pública 

destinado a reduzir a incidência e prevalência de perda auditiva induzida por ruído 

(PAIR) e zumbido (que é um indicador precoce da perda auditiva), alterando o 

conhecimento, atitudes, e comportamentos de crianças e adultos sobre a exposição 

ao som alto e uso de estratégias de proteção auditiva. Este programa vem sendo 

desenvolvido desde 1999 por médicos e pesquisadores do Centro de Pesquisa 

Oregon, junto com educadores no Museu de Ciência e Indústria de Oregon (OMSI) 

(MARTIN, 2008; MARTIN et al, 2006). 

O programa é composto por quatro componentes que foram 

desenvolvidos a partir de parceria pública-privada. São eles: 

Exposição no Museu – Exposição permanente do Dangerous Decibels® 

no OMSI. É a única exposição dedicada à prevenção da PAINPSE e zumbido.  

Exposições Virtuais - A exposição virtual é baseada na exposição 

Dangerous Decibels® no Museu Oregon de Ciência e Indústria, em Portland, 

Oregon. Disponíveis nas versões em inglês e francês 

(http://www.dangerousdecibels.org /exhibit/virtual,exhibit/ 

http://dangerousdecibels.org/virtualexhibit_french) 
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Campanhas Educacionais – Programas realizados em escolas desde a 

pré-escola até o ensino médio, formação de professores e materiais de treinamento 

para escolas e comunidades. 

Avaliações – Uma abordagem interativa baseada em questionários de 

sala de aula e programas de treinamento de professores (MARTIN et al., 2006) 

Desenvolvido a partir de teorias de comunicação em saúde, o 

Dangerous Decibels® usa objetos educacionais interativos que abordam questões 

sobre exposições sonoras de risco, consequências da exposição a sons 

potencialmente lesivos e formação para a proteção auditiva (MARTIN, 2008). 

A teoria que fundamenta o programa é a teoria social-cognitiva. A teoria 

social cognitiva, proposta por Bandura (2001) considera uma estratégia de 

mudança para que os indivíduos possam gerar modificações e transformações de 

si mesmos e de seu ambiente, portanto, envolve um processo sistemático para 

determinar, desenvolver e modificar (ZABALETA, 2005). 

 A teoria social cognitiva foi a que teve maior influência e contribuiu com 

os estudos de comportamento em saúde. Essa teoria procura prever o 

comportamento para entender as interações que ocorrem no ambiente social de 

um indivíduo. De acordo com a teoria, os indivíduos aprendem observando, 

antecipando comportamentos, praticando estratégias e desenvolvendo confiança 

neles. No caso de comportamentos de proteção auditiva, a teoria social cognitiva 

enfatiza a necessidade de identificar e lidar efetivamente com as pressões sociais 

existentes que contradizem a importância de ouvir ou denegrir os esforços para 

evitar situações potencialmente danosas. Usar proteção auditiva é raramente 

entendido como uma coisa “legal”, porém os adolescentes procuram imitar seus 

líderes. Os escolares são mais receptivos a se comunicar com seus pares do que 

com professores ou outros adultos. A interação torna-se mais confortável e mais 

divertida (SOBEL; MEIKLE, 2008). 

Um meio eficiente para transmitir informações de saúde auditiva aos 

jovens é a educação em sala de aula. No entanto, é importante que o programa 

seja desenvolvido com base nas teorias e práticas de comunicação em saúde. 

Também é fundamental que o desenvolvimento de qualquer intervenção de saúde 

auditiva inclua uma avaliação para determinar se o programa é ou não eficaz. A 

equipe do Dangerous Decibels® desenvolveu um programa de treinamento de 

educadores para capacitar profissionais que recebem o amplo conhecimento e 
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informações. Após realizar o treinamento de capacitação, cada participante faz uma 

apresentação prática do programa em sala de aula, sendo avaliado pelos tutores. 

Isso proporciona aos participantes a oportunidade de aprimorar suas habilidades 

como educadores e fornece aos instrutores uma oportunidade de identificar e 

corrigir possíveis erros e garantir que os conceitos essenciais estejam corretos 

(MARTIN et al., 2008). 

No Brasil, aconteceram 4 workshops, 2 na cidade de São Paulo e 2 na 

cidade de Curitiba, em 2017 e 2018.  Profissionais de diversas áreas como 

fonoaudiólogos, engenheiros, médicos, professores, receberam o treinamento da 

equipe do Dangerous Decibels® e dos tutores do Dangerous Decibels® Brasil 

(DDB). Após concluírem o treinamento de capacitação, os profissionais  se 

tornaram Educadores do programa (https://www.audiologiabrasil.org.br/ddbrasil) 

   O programa Dangerous Decibels® demonstrou resultados eficazes 

para promover o conhecimento e a mudança de hábitos, atitudes e de 

comportamentos relacionados ao ruído e ao uso de proteção auditiva em crianças 

e adolescentes (GRIEST; FOLMER; MARTIN, 2007; GRIEST, 2008; MARTIN et al., 

2013, KNOBEL e LIMA, 2014; BAHILLO-NEVES, 2014). 

Em 2007, Griest, Folmer and Martin realizaram um Programa 

Educacional com grupos de estudo e comparação com 478 escolares do 4º. ano e 

550 escolares do 7º. ano em Oregon e escolas ao sudoeste de Washington, com o 

objetivo de avaliar a eficácia do programa educacional Dangerous Decibels®, 

aumentando o conhecimento dos alunos e mudando suas atitudes e 

comportamentos relacionados à prevenção de perdas auditivas. Os resultados do 

estudo demonstraram que o programa aumentou efetivamente o conhecimento dos 

escolares sobre fontes de sons perigosos, como sons altos prejudicam a audição e 

como proteger sua audição contra a exposição a sons altos.  

Com o objetivo de avaliar a efetividade das quatro intervenções de 

prevenção da PAIR para melhorar conhecimentos, atitudes e comportamentos 

pretendidos em relação à exposição sonora e uso de estratégias protetoras 

auditivas em crianças, um estudo foi realizado envolvendo 1120 escolares. Os 

escolares responderam a questionários antes e após as intervenções. Todas as 

intervenções produziram melhorias significativas, mas o número de melhorias 

diminuiu ao longo do tempo. Os programas em sala de aula demonstraram ser mais 

eficazes. Os autores concluem que intervenções educativas interpessoais, como o 
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programa de sala de aula, são mais eficazes e têm impacto mais longo do que as 

experiências de aprendizagem auto orientadas para a prevenção de perda auditiva 

e zumbido. No entanto, cada um pode ter um papel importante em promover saúde 

auditiva em alunos do ensino fundamental (MARTIN et.al, 2013). 

Na versão brasileira, 220 escolares do 3º. ao 5º. ano do ensino 

fundamental participaram da dinâmica proposta pelo programa  Dangerous 

Decibels®, o qual foi incluído um material adicional em que os estudantes 

trabalharam com os seus professores durante 10 semanas. Após 3 meses os 

alunos foram avaliados por meio de questionários onde pôde-se observar a eficácia 

do programa. Os autores concluíram que programas de conservação auditiva são 

eficazes na melhoria do conhecimento, atitudes e comportamentos relacionados à 

exposição a sons potencialmente perigosos (KNOBEL e LIMA, 2014). 

Em outro estudo brasileiro, a pesquisadora implementou um programa 

de educação em saúde auditiva com alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental 

de dois colégios particulares durante um ano, utilizando os objetos educacionais do 

programa Dangerous Decibels®. O estudo teve como objetivo verificar os hábitos 

sonoros e o conhecimento sobre os riscos auditivos e não auditivos relacionados 

ao uso dos DSI , e se os alunos adquiriram atitudes de proteção auditiva após a 

implementação do programa. Foi observado que os alunos das escolas adotaram 

atitudes mais protetivas em relação ao ruído, considerando o ruído algo a ser 

evitado (BAHILLO-NEVES, 2014). 

O programa Dangerous Decibels® pode e deve ser trabalhado em 

conjunto a outros programas de controle de ruído em sala de aula, conscientização 

do uso adequado dos fones de ouvido e como se proteger frente a um som 

perigoso. Gerar discussões entre professores e estudantes sobre fontes de ruídos, 

criar mecanismos para a redução dos ruídos e outras estratégias poderão ser 

trabalhadas objetivando a promoção da saúde auditiva e prevenir possíveis 

alterações (KNOBEL e LIMA, 2014; OLIVEIRA et al, 2015). 
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2.3 Educação e tecnologia 

 

O termo "Tecnologia na Educação", inclui o uso de toda e qualquer forma 

de tecnologia relevante à educação incluindo a fala humana, a escrita,  giz e lousa 

e mais recentemente, a fotografia, o cinema, o rádio, a televisão, o vídeo e, enfim 

computadores e a Internet. Quando pensamos em tecnologia, nos conectamos ao 

computador, que se tornou o ponto de união  de todas as tecnologias mais recentes. 

Com o advento da internet, os computadores estão sempre ligados à rede. Porém, 

a fala humana, a escrita, aulas, livros e revistas, são tecnologias, que os 

educadores vêm usando  na educação há muito tempo. "Tecnologia na Educação" 

é uma expressão que sugere que há algo inerente a educação nas tecnologias 

envolvidas (CHAVES, 1999).  

A inovação na educação escolar diz respeito a novas tecnologias 

educacionais. Em meados da década de 80, as tecnologias educacionais foram 

nomeadas ’Novas Tecnologias de Informação e comunicação’ e passaram a ser 

utilizadas como instrumento de apoio e interatividade com outros meios . O uso das 

tecnologias educativas não significa eficiência no processo ensino-aprendizagem 

principalmente se não houver compromisso do professor como também dos 

escolares (RITO; PURIFICAÇÃO, 2008). 

Embora as tecnologias digitais estejam inseridas na maioria das escolas, 

alguns professores não sabem como empregá-las para favorecer os processos de 

aprendizagem dos escolares. O professor deve estar familiarizado com a 

tecnologia, pois todo planejamento, seja com ou sem tecnologias digitais, deve ter 

objetivos que favoreçam os processos de aprendizagem. Assim, quando são 

inseridas tecnologias digitais em sala de aula, devem ser utilizadas para ajudar a 

atingir esses objetivos (SCHERER; MIRANDA, 2013).  

  Nesse sentido, a Teleducação Interativa reúne recursos educacionais 

interativos, promovendo uma Educação Adaptativa, flexibilizada, colaborativa. 

Estamos caminhando para uma “Educação Móvel”, pois os jovens estão 

familiarizados com as tecnologias, envolvendo-se em várias atividades ao mesmo 

tempo, gerando assim a construção do conhecimento pela interação (WEN,Video 

aula / USP). 

Diversas estratégias são utilizadas para promover a aprendizagem ativa, 

entre elas a aprendizagem baseada na pesquisa, o uso de jogos, Aprendizagem 
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Baseada em Problemas (ABP) ou a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPP). 

No caso da ABP e da ABPP ainda são encontradas dificuldades na adequação do 

problema de acordo com o currículo e com o nível de conhecimento dos escolares, 

tornando difícil a mediação por parte dos professores. Há dificuldade também em 

implantar essas metodologias em sala de aula com muitos alunos. No entanto, 

essas dificuldades têm sido superadas à medida que as tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) são implantadas na educação e passam a fazer 

parte das atividades de sala de aula, na qual as práticas educativas que envolvam 

o uso de tecnologias são relatadas como meio dinâmico de estímulo social e 

motivacional que pressupõem mudanças nas relações de ensino-aprendizagem, na 

relação professor-aluno e na organização dos espaços escolares e de 

aprendizagem (VALENTE, 2014).  

Aprendizagem baseada em Projetos, foca nas atividades do projeto, 

onde a principal característica é a construção coletiva do conhecimento 

interdisciplinar e centrada no aluno. Sua ação fundamenta-se na utilização de 

temas transversais e interdisciplinares, possibilitando ao aluno uma visão global do 

conhecimento (MARKHAM et al., 2008). 

Na ABP o professor é conduzido a ser um gestor do processo e 

moderador das interações em sala de aula e fora dela, uma vez que a abordagem 

ultrapassa os limites da escola. A ABP possibilita ao aluno sua capacidade de 

autogestão, onde o professor deve conduzir esta autogestão de forma eficaz 

através de um processo criterioso de planejamento e da gestão de atividades. O 

papel do professor é de preparar e  planejar, fornecendo autonomia aos alunos 

para que se esforcem na experiência da aprendizagem. Assim, o professor torna-

se um mediador e facilitador (BOSS et al., 2013; MERGENDOLLER et al., 2006) 

A ABP é baseada na abordagem construtivista onde os alunos 

constroem o próprio conhecimento das situações através da interação com o objeto 

real e também com seus pares por meio das reflexões e discussões (MARKHAM 

et al., 2008). 

As metodologias ativas estão cada vez mais inseridas em programas de 

educação em saúde. Foi realizado um estudo, com o objetivo de potencializar o 

aprendizado de estudantes de medicina (graduandos) através de participação em 

atividade sócio-educacional (Projeto Jovem Doutor - Saúde nas Escolas - PJD) 

usando recursos de educação interativa, vídeos, computação gráfica 3D e 
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estruturas produzidas por impressora 3D (Homem Virtual). O estudo utilizou 

educação híbrida, reunindo plataforma educacional, ferramentas de mídias sociais, 

webconferências e objetos educacionais de aprendizagem com dinâmicas 

presenciais. Ao final , os graduandos do PJD relataram que obtiveram uma 

formação crítica, reflexiva e maior habilidade em comunicação,  como também 

consideraram ter ampliado a capacidade de trabalho em equipe e conhecimentos 

em novas tecnologias (SILVA et al., 2017). 

A educação formal precisa ser revista e adequada. Os métodos 

tradicionais faziam sentido quando não havia tecnologia, que integra o mundo físico 

e o mundo digital. A educação formal está cada vez mais “misturada” (Blended 

Learning) incluindo espaços digitais envolvendo o aluno através de metodologias 

ativas como ensino híbrido e sala de aula invertida (MORÁN, 2015).   

Com o advento da tecnologia os livros e cartilhas tornaram-se obsoletos 

para crianças e adolescentes, sendo muito grande a exigência destes por materiais 

diferenciados. As crianças e jovens acostumaram-se com uma “carga” visual maior 

que os adultos. Portanto, o interesse por materiais convencionais acaba caindo, 

sendo necessário o uso de materiais complementares ao processo educacional. 

Além disso, vive-se uma época de muita informação, que se renova com muita 

rapidez (PASPARTERGIOU, 2009). 

Diante disso, com a popularização dos dispositivos móveis surgiram os 

jogos digitais como recurso educacional, os serious games. Os serious games vem 

sendo inseridos pelos educadores como uma estratégia no aprendizado, apesar de 

não ser a solução para a educação do futuro devem ser avaliados como mais uma 

ferramenta disponível no processo ensino- aprendizagem (LOPES; OLIVEIRA, 

2013).  

 No jogo, os participantes se empenham em um desafio abstrato, 

definido por regras, interatividade e feedback, tornando possível a avaliação e 

provoca uma reação emocional.  Em diversos contextos a gamificação vem sendo 

utilizada,  nas áreas da saúde, bem-estar, marketing, relacionamentos com 

clientes, redes sociais, recursos humanos, através de aplicativos e tecnologias em 

geral, este crescente interesse pode ser explicado, principalmente pelo potencial 

da Gamificação de influenciar, engajar e motivar pessoas (KAPP, 2012).  

Os jogos podem ser uma alternativa com o objetivo de aprimoramento 

do desenvolvimento cognitivo, onde se destaca a capacidade de descobrir, 
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explorar, aprimorar o raciocínio lógico, solucionar problemas, além de desenvolver 

outras habilidades tais como: concentração, curiosidade e estimulação da 

autoconfiança. Nessa perspectiva, Flemming e Mello (2003) salientam a 

importância de que os jogos estejam em um plano de aula bem estruturado, com 

uma sequência didática que promova a interação entre os objetos de estudos e as 

estratégias do jogo. 

Os jogos e a gamificação são estratégias importantes para motivar uma 

aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. Os jogos ajudam os escolares a 

enfrentar desafios, fases e a lidar com fracassos. Para as gerações acostumadas 

com os jogos, essa linguagem de desafio, competição e colaboração torna-se 

atraente. Plataformas adaptativas auxiliam o docente a acompanhar o desempenho 

dos escolares, incluindo a avaliação (MORÁN, 2018).  

Para desenvolver o serious game, deve ser realizado um planejamento 

pedagógico. Primeiro é definida a temática explorada e como será apresentada ao 

jogador. Depois disto, torna-se necessário definir os aspectos técnicos como o 

roteiro, game design, jogabilidade (gameplay) e interface. A equipe multidisciplinar 

envolvida é quem determina todas as etapas de construção nesta modalidade de 

jogo (MORAES; MACHADO; VALENÇA, 2011).  

Estudantes do programa de pós-graduação em informática da UFRGS 

realizaram  um estudo e  observaram que, ao utilizar o serious game como recurso 

educacional, os jovens têm a oportunidade de aprender e colocar em prática o 

aprendizado no próprio jogo, o feedback proporciona uma avaliação rápida fazendo 

com que o aluno possa se corrigir durante o aprendizado e não apenas no fim do 

curso. Há a possibilidade de explorar o conteúdo com segurança, evitando assim a 

avaliação dos demais. O professor atua como mediador na construção do 

conhecimento, como também, na própria capacitação, ao se preparar para utilizar 

os jogos digitais como ferramenta educacional. O foco da aplicação dos jogos na 

educação é potencializar o aprendizado. O escolar assume o papel de responsável 

pelo conhecimento, porém este estudo deve vir acompanhado de debates, 

discussões e análises, fazendo com que o conhecimento seja construído 

coletivamente. O professor enquanto mediador torna-se essencial para conduzir o 

aprendizado (VICTAL et al., 2015).  
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 Geral 

 

Desenvolver um programa de intervenção em saúde auditiva baseada nos 

princípios da Educação Interativa. 

 

 

3.2 Específicos 

 

Criar objetos educacionais para promover o conhecimento e motivar os 

escolares em relação ao tema saúde auditiva. 

Analisar a eficácia do programa de intervenção em saúde auditiva. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Este estudo está inserido na Linha de Pesquisa - Telessaúde em 

Fonoaudiologia do Programa de Pós-Graduação do Departamento de 

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

Para realização do estudo em escolas municipais, foi necessário a 

autorização da Secretaria Municipal de Educação, que direcionou a escola.  

Previamente, foi realizada uma visita às Escolas, com o objetivo de 

apresentar à Direção e Coordenação do Ensino Fundamental II a proposta do 

estudo. Após autorização da direção e assinatura do Termo de Aquiescência o 

trabalho foi iniciado. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da FOB/USP sob parecer 77171117.0.0000.5417 (Anexo A). 

 

 

4.2 Colaboração técnico-científica 

 

O estudo foi realizado em parceria entre o Departamento de 

Fonoaudiologia da FOB/USP, Grupo Dangerous Decibels® da Universidade de 

Oregon (Oregon Health & Science University - OHSU) e Grupo Dangerous 

Decibels® Brasil. 

 

 

4.3 Casuística 

 

Foram convidados a participar do programa 133 escolares de ambos os 

gêneros do 8º. Ano do Ensino Fundamental II, na faixa etária entre 12 e 14 anos. 

Participaram da proposta 2 escolas na cidade de Bauru, uma particular (1), uma 

pública municipal (2) e uma Instituição - Consórcio Intermunicipal da Promoção 



 
50    

4 Materiais e Métodos 

 

Social Região Bauru (CIPS) – direcionado a adolescentes de escolas públicas.  Os 

adolescentes foram selecionados mediante o interesse e disponibilidade em 

participar do programa. No primeiro encontro com a pesquisadora, foram 

devidamente orientados e receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento (TA). Dos 133 escolares 

convidados, 46 iniciaram o estudo. Foram excluídos aqueles que não assinaram os 

devidos termos (TCLE e TA) e que não responderam a todos os questionários de 

avaliação (Anexo B). Ao final, 5 escolares foram excluídos por não terem 

respondido a todos os questionários, totalizando uma mostra de 41. 

A Tabela 1 demonstra a caracterização dos escolares que participaram 

do estudo, quanto ao gênero, idade e característica. 
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Tabela 1 – Caracterização dos escolares que participaram do estudo 
 

         N                                           Gênero                                 Idade                      Escola 

         1                                                F                                         12                          1 

         2                                                F                                         13                          1 

         3                                                F                                         13                          1 

         4                                                F                                         13                          1 

         5                                                F                                         13                          1 

         6                                                F                                         13                          1 

         7                                                F                                         13                          1  

         8                                                F                                         13                          1 

         9                                                F                                         13                          1 

        10                                               M                                        13                          1 

        11                                               M                                        13                          1 

        12                                               M                                        13                          1 

        13                                               M                                        13                          1 

        14                                               M                                        13                          1 

        15                                               M                                        13                          1 

        16                                               M                                        13                          1 

        17                                               M                                        13                          1 

        18                                               M                                        13                          1 

        19                                               M                                        14                          1 

        20                                               F                                         14                          1 

        21                                               F                                         12                          2 

        22                                               M                                        13                          2 

        23                                               M                                        13                          2 

        24                                               M                                        13                          2 

        25                                               M                                        13                          2 

        26                                               M                                        13                          2 

        27                                               F                                         13                          2 

        28                                               F                                         13                          2 

        29                                               F                                         13                          2 

        30                                               F                                         13                          2 

        31                                               F                                         14                          2 

        32                                               F                                         14                          2 

        33                                               F                                         14                          2 

        34                                               M                                        14                          2 

        35                                               F                                         12                        CIPS 

        36                                               M                                        13                        CIPS 

        37                                               M                                        13                        CIPS 

        38                                               M                                        13                        CIPS 

        39                                               F                                         13                        CIPS   

        40                                               F                                         13                        CIPS  

        41                                               M                                        14                        CIPS   
 
Legenda : N = Número de sujeitos; M = masculino;  F = feminino; 1= Particular, 2= Publica, CIPS 
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4.4 Dinâmica que fundamenta o programa 

 

A dinâmica que fundamenta o programa foi baseada na proposta 

elaborada pelo Projeto Jovem Doutor (WEN, 2011b) e também pelo programa 

Dangerous Decibels® Brasil (www.dangerousdecibels.org), como demonstrado a 

seguir.  

A partir das características foi desenvolvido um programa de Intervenção 

em saúde auditiva baseada nos princípios da educação interativa. 

O Projeto Jovem Doutor promove a interação entre os adolescentes 

transmitindo o conhecimento para a comunidade envolvendo o protagonismo 

juvenil. O Projeto envolve a capacitação de escolares realizando atividades 

presenciais e a distância através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

sobre temas em saúde.  O conteúdo apresentado é elaborado a partir da seleção 

de artigos científicos em diferentes bases de dados com o objetivo de capacitar os 

escolares sobre o tema proposto. Após a capacitação, são criados objetos de 

aprendizagem que serão utilizados nas Oficinas Culturais propostas pelos 

escolares. Ao final do processo de capacitação serão denominados “Jovens 

Doutores”. Essas Oficinas têm como objetivo a multiplicação do conhecimento 

adquirido para a escola e comunidade.    

O programa Dangerous Decibels® Brasil, criado a partir da parceria 

realizada entre a ABA e o grupo Dangerous Decibels®, é um programa de saúde 

pública direcionado a crianças e adolescentes composto de atividade presencial 

utilizando uma dinâmica Interativa com atividades propostas, com o objetivo de 

prevenir a PAISNPSE e promover saúde auditiva. O programa utiliza teorias de 

comunicação em saúde, usando objetos educacionais interativos que abordam 

questões relacionadas à elevados níveis de pressão sonora. Esta proposta irá 

responder a três questões norteadoras do programa de intervenção: 

● De onde vêm os sons perigosos? 

● Quais são os efeitos causados pelos sons perigosos? 

● Como posso me proteger dos sons perigosos? 

  



 
53 

4 Materiais e Métodos 

 

 

Objetos educacionais estão disponíveis no site para complementar as 

ações realizadas (www.dangerousdecibels.org). 

Para proporcionar maior envolvimento e motivação dos participantes 

durante o estudo foi realizada uma adaptação do Projeto Jovem Doutor, utilizando 

as atividades do programa Dangerous Decibels® Brasil. No fluxograma abaixo foi 

apresentado as atividades propostas (Figura 1).  
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Legenda: DDB= Dangerous Decibels® Brasil; NPS= Nivel de Pressão Sonora; DSI=Dispositivo Sonoro Individual 
 

Figura 1 -  Atividades propostas pelo  Projeto Jovem Doutor,  programa Dangerous Decibels® Brasil, e Programa de intervenção em saúde auditiva 
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4.5 Procedimentos 

 

Inicialmente, os escolares foram convidados a participar de uma reunião com a 

pesquisadora, onde foi apresentada a proposta. Neste momento, os adolescentes 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  e  o Termo de 

Assentimento (TA) para a coleta de assinatura dos pais. Somente após a entrega dos 

termos devidamente assinados os escolares participaram da atividade presencial, na 

qual foi aplicado o material educacional do programa Dangerous Decibels® pela 

pesquisadora, Educadora do programa Dangerous Decibels® Brasil. 

Para melhor apresentação da proposta, o estudo será dividido em etapas: 

Na etapa 1, os escolares participaram da atividade presencial utilizando os objetos 

educacionais do programa Dangerous Decibels® Brasil. Foram utilizadas ações 

interativas propostas pelo programa que serão descritas a seguir.  Na etapa 2, os 

escolares criaram objetos educacionais que foram utilizados na próxima etapa do estudo. 

Na etapa 3, os escolares realizaram oficinas culturais utilizando os objetos educacionais 

produzidos na etapa 2.  

Na etapa 4, foram utilizados instrumentos de avaliação com o propósito de 

verificar a eficácia imediata da intervenção também avaliar a eficácia a longo prazo.   

O Fluxograma abaixo descreve as etapas do programa de intervenção: 
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Legenda: DDB= Dangerous Decibels® Brasil;  NPS= Nível de Pressão Sonora; ESI=Equipamento Sonoro Individual 

 

Figura 2 - Programa de Intervenção em Saúde Auditiva baseado nos princípios da Educação Interativa em escolares 
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4.6 ETAPA 1 – ATIVIDADE PRESENCIAL 

 

4.6.1 Ações Interativas 

 

Na atividade presencial, os escolares participaram de uma dinâmica com 

o objetivo de distinguir entre decibéis seguros e perigosos, aprender quais as fontes 

dos sons perigosos e quais os efeitos desses sons para sua audição, e conhecer 

as três maneiras de proteger sua audição. Tal dinâmica ocorreu por meio de 

atividades propostas pelo programa americano de conservação auditiva Dangerous 

Decibels®. 

A dinâmica utiliza metodologias ativas envolvendo a participação dos 

escolares desde o início da proposta. O conteúdo foi apresentado utilizando 

material educacional do Programa Dangerous Decibels®. O material utilizado foi 

traduzido e revisado pelas tutoras e colaboradoras do Programa Dangerous 

Decibels® Brasil (MOMENSOHN e col., 2016). Para tal, a pesquisadora realizou 

treinamento com a equipe de tutores do programa Dangerous Decibels® Brasil para 

se tornar uma Educadora autorizada pelo programa. 

A dinâmica foi realizada com base em informações que abrangeram: 

 

● Os caminhos da audição; 

●  O que são sons perigosos; 

●  Quais são os efeitos causados pela exposição a sons perigosos;  

● Como me proteger desses sons. 

 

No início da intervenção, foi realizada a apresentação da pesquisadora 

com o propósito de familiarizá-la com os escolares, expor suas expectativas e 

finalidade do programa. Foi enfatizado a importância de prevenir a perda auditiva, 

o que são sons perigosos, e quais as maneiras de proteger sua audição. Foram 

utilizadas as placas informativas do programa. A etapa presencial foi composta por 

Ações Interativas (AI) que serão descritas a seguir (Quadro1). 
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AI 1 
O que é o som 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta atividade teve o propósito fazer com que os 
escolares aprendessem: 
● O som é o resultado de vibrações 
● Vibrações sonoras são chamadas 
também de ondas sonoras 
● Não há som sem vibração 
● A energia sonora pode ser perigosa e 
causar danos auditivos. 
 
Materiais utilizados: Diapasão e bola de ping 
pong presa a um barbante 

AI 2 
   Como ouvimos 

Esta atividade teve o propósito de fazer com que 
os escolares conhecessem a anatomia e 
fisiologia da orelha. 
 
Materiais utilizados: Figura da Anatomia da 
Orelha 

AI 3 
O que são células ciliadas 
 
 

Esta atividade teve o propósito de fazer com que 
os escolares entendessem como os sons 
intensos podem danificar de forma permanente 
as células ciliadas da cóclea. 
 
Materiais utilizados: limpadores de cachimbo, 
imagem de uma vela acesa, imagem das células 
ciliadas antes e depois da exposição a um som 
forte. 
 

AI 4 
Quão intenso é o som? 
 
 

Nesta atividade os escolares começaram a 
associar diferentes sons com diferentes níveis de 
decibéis. 
 
Materiais utilizados: cartões de memória 
(FLASH CARDS). 
 

AI 5 
Medindo os NPS com medidor de pressão 
sonora (decibelímetro) 
 
 

Essa atividade teve o propósito de medir a 
intensidade sonora com o medidor de nível de 
pressão sonora (decibelímetro). 
 
Materiais utilizados: Decibelímetro e secador de 
cabelo. 

 AI 6 
Como usar protetores auditivos 
 

Nesta atividade os escolares aprenderam a 
colocar os protetores auditivos. 
 
Materiais utilizados: Protetores auditivos de 
diferentes materiais. 

AI 7 
Hora de Agir 
 
 

Esta atividade teve o propósito de demonstrar 
aos escolares a pressão realizada pelos colegas 
frente a um som perigoso e que é muito 
importante o jovem tomar suas decisões a 
respeito de seu comportamento individual. 
 
Materiais utilizados: Flash Card e Cartões com 
as 3 maneiras de se proteger de “sons perigosos” 

Legenda: AI= Ações Interativas 

 
Quadro 1- Ações Interativas realizadas no Programa de intervenção em saúde auditiva 
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4.7 ETAPA 2 - CRIAÇÃO DE OBJETOS EDUCACIONAIS 

 

O uso de recursos para o ensino possibilita interação e colaboração 

entre todos os envolvidos, baseado na construção de objetos educacionais, onde 

a principal característica é a construção coletiva do conhecimento, com a finalidade 

de facilitar trocas, discussões e compartilhamento de experiências que fazem parte 

de todo o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, foram desenvolvidos 

para o programa, os seguintes objetos educacionais para a intervenção: Revista 

Eletrônica, materiais impressos como Cartazes e Banner, Serious Game, 

Manequim que mede os Níveis de Pressão Sonora (NPS) dos dispositivos sonoros 

individuais (DSI), com o propósito de multiplicar o conhecimento adquirido para a 

comunidade escolar. Portanto, tais materiais devem incluir outras atividades que 

desafiam intelectualmente para criar algo com foco na leitura, pesquisa, discussão, 

escrita e apresentação oral (LARMER; ROSS; MERGENDOLLER, 2009).  

O Serious Game foi criado por uma equipe de profissionais, Designer, 

Técnico de Informática (TI) e  pela pesquisadora a partir das atividades propostas 

na dinâmica do  programa DDB. No jogo, os escolares deveriam passar por etapas 

que indicavam situações ruidosas do cotidiano, e ao final, de acordo com o 

desempenho, o jogo emitiria um elogio ou uma mensagem de alerta para “sons 

perigosos”. Foi realizado um design document, e a partir daí o serious game foi 

produzido pelo profissional de TI. 

O Game Design Document é um documento que contém todas as 

informações do design do jogo. Várias são as diretrizes apontadas de acordo com 

o propósito do jogo educacional, tornando-o interessante, fazendo com que o 

aprendizado seja divertido, interativo e motivador (LEITE; MENDONÇA, 2013). 

Os cartazes e o banner foram confeccionados pelos escolares na 

disciplina de Artes a partir do conteúdo aprendido na atividade presencial. Contudo, 

o design envolvido neste processo efetiva os dados trabalhados, transformados em 

informações para o cotidiano de aprendizagem, evidenciando, assim, o 

desenvolvimento da tecnologia na disseminação da informação. 
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4.7.1 Criação do manequim para medir o NPS dos equipamentos sonoros 

individuais 

 

Como proposta de divulgação e pesquisa sobre comportamentos 

auditivos foi confeccionado um manequim por uma aluna do curso de robótica da 

Escola 1, utilizando o cookbook do programa Dangerous Decibels® que tem a 

função de medir o NPS dos dispositivos sonoros individuais. Os escolares deram o 

nome de “Jefferson” para o modelo. Esse manequim faz parte dos objetos 

educacionais propostos pelo programa Dangerous Decibels®. O manequim foi 

equipado com um medidor de NPS, que mede os níveis de pressão sonora 

produzidos por dispositivos sonoros individuais. O original foi denominado "Jolene"  

foi construído em 2006 por Genna Martin durante um estágio no Oregon Health & 

Science University's Center for Research on Environmental and Occupational 

Toxicology. Jolene tornou-se um componente destacado do programa Dangerous 

Decibels®. No site do programa Dangerous Decibels® 

(www.dangerousdecibels.org) está disponível para download gratuito, um manual 

detalhado que fornece instruções passo a passo para quem quiser construir seu 

próprio manequim (MARTIN, 2012).  

 

 

4.8 ETAPA 3 - OFICINAS CULTURAIS 

 

Após participarem da dinâmica, os escolares multiplicaram o 

conhecimento adquirido para o restante da escola e comunidade, criando oficinas 

culturais de educação em saúde auditiva. 

As oficinas culturais compõem as atividades propostas pelo Projeto 

Jovem Doutor, com o objetivo de multiplicar o conhecimento adquirido pelos 

escolares através de atividades propostas por eles, criando assim, uma rede 

colaborativa de aprendizagem. 

Durante esta atividade, os escolares apresentaram os objetos 

educacionais de aprendizagem, banner e cartazes produzidos por eles. Nesta 

etapa os escolares utilizaram o manequim para medir NPS dos DSI (Jefferson) e 

tiveram a oportunidade de orientar a comunidade sobre os sons perigosos. 
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4.9 ETAPA 4 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 

 

A avaliação da intervenção foi realizada por meio da aplicação de três 

questionários (Anexo C) elaborado pelo programa  Dangerous Decibels®,  

traduzido e adaptado por Knobel e Lima (2014). O instrumento contém um 

questionário idêntico aplicado em três situações, antes da intervenção (pré), logo 

após a intervenção (pós) e quatro meses após a intervenção (MARTIN et al., 2013). 

Os questionários foram mensurados seguindo a escala  Lickert, com cinco graus 

possíveis de obtenção de nota onde, para Nunca (1), Raramente (2), Às vezes (3), 

Muitas vezes (4) e Sempre (5). Nas questões 1, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 20 a 

pontuação foi invertida, ou seja, para Nunca (5), Raramente (4), Às vezes (3), 

Muitas vezes (2) e Sempre (1). 

Para determinar a eficácia da intervenção, foram comparadas a 

pontuação total dos questionários  nas  3 situações, pré, pós e após 4 meses.  Para 

avaliar a eficácia imediata foram comparadas a pontuação total dos questionários 

pré e pós. Para avaliar a eficácia a longo prazo da intervenção, a pontuação total 

do questionário (pré) foram comparadas com a pontuação das respostas obtidas 

no questionário (após quatro meses) como também, a pontuação do questionário 

(pós) foram comparadas com a pontuação das respostas do questionário (após 

quatro meses). Foram comparadas também a pontuação dos questionários de cada 

escola nas 3 situações. 

As questões foram agrupadas em 4 domínios: Percepção, 

Conhecimento, Comportamento e Barreira.  O domínio Percepção está descrito nas 

questões 1, 6, 11, o domínio Conhecimento, nas questões 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 

o domínio Comportamento é atendido pelas questões 5, 7, 14, 15, 17, 19, e o 

domínio Barreira pelas questões 16, 18, 20.  A comparação da pontuação entre os 

domínios também foi realizada nas 3 situações pré, pós e após 4 meses.  
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4.10 Análise de Dados 

 

Foi realizada análise estatística descritiva. Para análise de dados foi 

aplicado teste de normalidade e homogeneidade para verificar a distribuição 

normal. Nos casos onde os princípios foram cumpridos foi realizada a análise de 

variância das medidas repetidas – teste ANOVA, nos casos em que os princípios 

não foram cumpridos foi utilizado teste não paramétrico - teste FRIEDMAN, onde 

houve diferença estatisticamente significativa (p =<0,001), entre os grupos. A 

comparação entre as escolas foi realizada pelo teste TUKEY, o nível de 

significância foi p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

De maneira didática o resultado será apresentado em duas formas: 

primeiro, serão descritas as Ações Interativas e as Oficinas Culturais realizadas 

pelos escolares e posteriormente os resultados referentes aos Questionários.  

 

 

5.1 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE AUDITIVA 

 

5.1.1 Etapa 1 - Atividade Presencial 

 

A atividade presencial foi realizada nas escolas participantes, durante a 

disciplina de Ciências com duração de 50 minutos. Estavam presentes a 

pesquisadora e o professor da disciplina para a realização das Ações Interativas 

(AI) propostas pelo programa Dangerous Decibels® Brasil.  

 

 
Figura  3 – Imagens das Ações Interativas 
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Ação Interativa 1 

 

Os escolares fizeram vibrar o diapasão e encostaram nas bolas de ping-

pong. A bola se movimentou de acordo com a energia da vibração do diapasão, 

demonstrando assim o processo de transmissão do som. O diapasão foi colocado 

próximo à mão dos escolares para que sentissem a vibração.  

 

Ação Interativa 2 

 

Os escolares conheceram os tipos de perda auditiva: condutiva, 

neurossensorial e mista, e em que parte da orelha elas acontecem. Onde ocorre a 

PAINSPE e porque ela é uma perda silenciosa e irreversível. Para tal, foi utilizado 

o conceito da energia sonora, utilizado na atividade 1. 

 

Ação Interativa 3 

 

A partir de uma estória narrada pela pesquisadora, contendo situações 

ruidosas ao longo do dia, com a ajuda dos limpadores de cachimbo, os escolares 

tiveram uma noção dos danos causados pela exposição excessiva a níveis de 

pressão sonora elevados e foi mostrado a eles a figura das células ciliadas íntegras 

e a figura das células danificadas. 

 

Ação Interativa 4 

 

Foi apresentado aos escolares um “número mágico” (85dBA). Os 

escolares participaram da atividade segurando os cartões com imagens de fontes 

sonoras diversas, em seguida os escolares viraram os cartões para que fosse 

descoberto a quantidade de decibéis e o por quanto tempo podem ser ouvidos sem 

trazer prejuízo para a audição. 

 

Ação Interativa 5 

 

A pesquisadora mostrou para os alunos o medidor de nível de pressão 

sonora (decibelímetro). A pesquisadora solicitou 2 escolares para ir até a frente da 
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sala de aula. Um escolar ficou ao lado do secador e o outro ficou no fundo da sala, 

mais ou menos a 2 metros de distância da fonte sonora (secador). O secador foi 

ligado, o aluno que estava próximo ao secador registrou uma intensidade sonora 

por volta de 90dBA. A pesquisadora pediu para que o escolar que estava no fundo 

da sala apresentasse os números. O decibelímetro registrou por volta de 65dBA de 

intensidade sonora. De uma escola para outra houve uma pequena variação devido 

ao tamanho da sala, e portas e janelas abertas ou não. Foi enfatizado que quanto 

mais longe estamos da fonte sonora, menos energia chegará a nossa cóclea, 

evitando assim, os danos às células ciliadas. 

 

Ação Interativa 6 

 

A pesquisadora selecionou alguns escolares e distribuiu protetores 

auditivos. Antes de orientá-los como colocar, os jovens foram informados sobre a 

higienização dos protetores auditivos, fones de ouvido, como também, os diferentes 

modelos e materiais dos protetores auditivos. A pesquisadora mostrou a diferença 

entre os protetores tipo “plug” e os protetores do tipo “concha” e que podem atenuar 

o som em até 30db ou mais, dependendo do tipo. O protetor deve estar bem 

encaixado para que seja efetivo. Passadas todas as orientações, a pesquisadora 

ensinou os escolares como colocar os protetores. 

 

Ação Interativa 7 

 

Foi apresentado aos escolares um “flash card” com a figura de um show 

de rock. Um show de rock pode chegar a 120 dBA, equivalente a um jato levantando 

vôo. Os escolares foram orientados que a exposição aquela intensidade sonora e 

apenas 1 minuto para não causar prejuízo a audição. 

As ações foram finalizadas com os cartões das 3 maneiras de proteger 

sua audição: 

1- Abaixe o som 

2- Afaste-se 

3- Proteja seus ouvidos 
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5.1.2 Etapa 2 - Criação de Objetos Educacionais 

 

Os escolares criaram objetos educacionais de aprendizagem para 

promoção de educação e cultura em saúde. Inicialmente, na escola 1, foram 

confeccionados cartazes sobre o conteúdo aprendido, na disciplina de Artes. Em 

outro momento, na disciplina de robótica, foi confeccionado o manequim  

“Jefferson”, que foi utilizado em diferentes campanhas e projetos nas escolas, na 

Universidade e para a comunidade, entre elas a Semana USP de Ciência e 

Tecnologia 2017 na FOB/USP e na UNIP Bauru. Participou também da Semana de 

Ciência e Tecnologia 2018 na FOB/USP e de uma ação do INAD – “O legal do 

Som”, no Dia Internacional de Prevenção à Surdez em 2018. Fez parte dos objetos 

educacionais da Semana de Recepção dos calouros na FOB/USP em 2018. Nestas 

atividades, foram medidos os níveis de pressão sonora dos DSI dos jovens 

participantes. 

Na escola 2, os escolares selecionados pelo professor de Ciências 

produziram textos. No CIPS, foi realizado um trabalho em parceria com um projeto 

do programa da pósgraduação intitulado “Educação em saúde: produção de um 

documentário transmidia em saúde auditiva para adolescentes”, no qual foi  

desenvolvido um documentário sobre o uso de fones de ouvido. O material criado 

para produzir o documentário foi embasado no conteúdo aprendido durante a 

dinâmica realizada pela pesquisadora educadora do DDB, na oficina 8 do estudo. 

Essas atividades foram realizadas nas escolas sob a supervisão do pesquisador e 

dos professores de artes, ciências e física. 

 

 
Figura 4- “Jefferson” 
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5.1.3 Etapa 3 - Oficinas Culturais  

 

As oficinas Culturais foram realizadas em cada escola participante. 

Essas oficinas fazem parte da proposta do Projeto Jovem Doutor e tem como 

objetivo multiplicar o conhecimento adquirido pelos escolares para seus colegas, 

professores, funcionários e comunidade através de ações programadas por eles e 

pela coordenação com a participação da pesquisadora. 

 
Figura 5- Oficina Cultural realizada nas escolas 

 

ESCOLA 1 

 

Na escola 1, foi realizada a “semana da saúde”. Os cartazes 

confeccionados ficaram expostos durante toda semana. Foi realizada também uma 

palestra interativa para os escolares do ensino fundamental I e II. Os escolares 

mediram os níveis de pressão sonora dos DSI dos jovens participantes. Foram 

envolvidos 390 escolares nessas ações. 

 

ESCOLA 2  

 

Na escola 2, foi realizada uma “feira de projetos” para a comunidade. 

Nessa ocasião, a pesquisadora apresentou o serious game.  Os participantes 

tiveram a oportunidade de acessar o jogo passando pelos seus diferentes níveis. 
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Logo após, os escolares orientavam a comunidade em como se proteger dos sons 

perigosos, a partir de textos produzidos por eles. O “Jefferson” foi apresentado à 

comunidade integrando a feira de projetos. Foram envolvidos nessa atividade 221 

escolares do ensino fundamental II. 

 

CIPS 

 

No CIPS o estudo foi realizado em parceria com outra pesquisadora 

aluna do Doutorado, cujo objetivo foi realizar um documentário sobre o uso de fones 

de ouvido. A dinâmica foi inserida no trabalho intitulado “Educação e saúde: 

produção de um documentário transmidia em saúde auditiva do adolescente”. A 

partir do conhecimento adquirido, os escolares produziram um banner e uma revista 

eletrônica, disponíveis no site  https://seiusarfonedeouvido.wordpress.com/. Os 

escolares apresentaram o banner nas salas de aula.  O “Jefferson” foi apresentado 

aos alunos do ensino médio e foi realizada a medida dos níveis de pressão sonora 

dos DSI. Foram envolvidos 343 escolares nas atividades.  

No total 954 escolares foram envolvidos nas oficinas culturais. Sendo 

que 41 atuaram como protagonistas do conhecimento, multiplicando para os 

demais o conteúdo aprendido. 

 

5.2 Avaliação da Intervenção em saúde auditiva 

 

Para determinar a eficácia do programa de intervenção em saúde 

auditiva, os escolares responderam a questionários, antes da intervenção (pré), 

logo após a intervenção (pós) e após 4 meses. A Tabela 2 demonstra a análise da 

comparação dos questionários entre as 3 situações em cada escola. Foi possível 

observar que, na escola 1, houve diferença estatisticamente significante nos 

valores médios entre os grupos. Na escola 2, houve diferença estatisticamente 

significante entre os questionários pré e pós, entre os questionários pós e após 4 

meses. No CIPS, foi observado diferença estatisticamente significante entre os 

questionários pré e após 4 meses. 
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Tabela 2 – análise da comparação dos questionários entre as 3 situações em cada escola. 
 

Escolas N  Média Dp P 

1 

 préa 67,2 7,5 < 0,001ab 

< 0,001ac 

< 0,001bc 

20 pósb 77,3 8,4 

 após 4 meses 71,8 7,2 

2 

 préa 63,7 6,5 
< 0,001ab 

< 0,001bc 
14 pósb 74,7 6,3 

 após 4 meses 67,0 6,7 

CIPS 

 préa 57,2 8,7 

< 0,001ac 7 pósb 69,7 10,7 

 após 4 meses 74,8 7,3 
Legenda: Teste estatístico ANOVA; p<0,001*(estatisticamente significante); N=sujeitos; dp = desvio padrão; valores 
sobescritos  com as letras a, b, c representam resultados de grupos com diferença estatisticamente significante. 
 

A tabela 3 apresenta a análise comparativa entre os resultados dos 

questionários nas situações pré, pós e após 4 meses da intervenção envolvendo 

todos os escolares. Foi possível observar que houve diferença estatisticamente 

significante nos valores médios entre os grupos. 

 

Tabela 3 - análise comparativa entre os resultados dos questionários nas situações pré, pós e após 
4 meses da intervenção 
 

 N Mediana 25% 75% P 

Pré 41 64,0 57,0 71,0  

Pós 41 75,0 70,0 79,0 <0,001* 
após 4 meses 41 71,0 65,5 76,0  

Legenda: Teste estatístico FRIEDMAN; p<0,001*(estatisticamente significante); N=sujeitos 

 

O Gráfico 1 apresenta a pontuação total para cada escola nas 3 

situações. Foi possível analisar que, a pontuação do questionário pós foi maior que 

a pontuação do questionário após 4 meses. No entanto, a pontuação do 

questionário após 4 meses ainda se manteve acima da pontuação do questionário 

pré, nas escolas 1 e 2, como também, na pontuação total. 
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Gráfico 1- Pontuação para cada escola e pontuação total, nas 3 situações. 
 

A tabela 4 apresenta a análise comparativa entre as escolas nas 

situações pré e após 4 meses, é possível observar que houve diferença 

estatisticamente significante entre a escola 1 e o CIPS. 

 

Tabela 4 – análise comparativa entre as escolas nas situações pré e após 4 meses 
 
 Particular x Pública Particular x CIPS Pública x CIPS 
Pré >0,05 <0,05* >0,05 

 
Após 4 meses >0,05 >0,05 >0,05 

 
Legenda: Teste estatístico TUKEY; p <0,05*(estatisticamente significativo) 

 

As questões foram classificadas por domínios. Serão apresentados os 

resultados dos domínios Conhecimento, Percepção Auditiva, Comportamento e 

Barreira. 

A Tabela 5 apresenta uma análise descritiva para o domínio 

Conhecimento nas 3 situações (pré, pós, após 4 meses) para todos os escolares. 

Houve diferença estatisticamente significante nos valores médios para as 3 

situações. 
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Tabela 5 – análise descritiva para o domínio conhecimento nas  situações pre, pós e após 4 meses 
 
   Domínio 
 

N  Média Dp P 

  pré 
 

28,3 5,2  

Conhecimento 41 pós 
 

33,5 4,7 <0,001* 

  após 4 meses 31,2 4,2  
Legenda: Teste estatístico ANOVA; p <0,001*(estatisticamente significante); N= sujeito; dp= desvio padrão 

 

O Gráfico 2 apresenta a pontuação total para o domínio Conhecimento. 

Foi possível analisar que, a pontuação no questionário pós foi maior que a 

pontuação no questionário após 4 meses, mas a pontuação do domínio no 

questionário após 4 meses ainda se manteve acima da pontuação do questionário 

pré. 

  

 
 

Gráfico 2 – Pontuação para o domínio Conhecimento 
 

A Tabela 6 apresenta análise descritiva para os domínios Percepção 

Auditiva, Comportamento e Barreira, nas 3 situações (pré, pós, após 4 meses) para 

todos os escolares. Houve diferença estatisticamente significante nos valores 

médios para os domínios Comportamento e Barreira nas 3 situações. 
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Tabela 6 – análise descritiva para os domínios Percepção Auditiva, Comportamento e Barreira nas  
situações pre, pós e após 4 meses 

 
   Domínios  N  Mediana 25% 75% P 

Percepção 
Auditiva 

 Pré 12 11 14 
0,941 

 
41 Pós 12 10,5 14 
 após4 meses 12 11 14 

Comportamento  

 Pré 14 13 17,5 
<0,001* 

 
41 Pós 19 15 22 
 após4 meses 17 14,5 19 

Barreira 

 Pré 9 7 11 
<0,001* 

 
41 Pós 11 9 12 
 após4 meses 10 8,5 13 

Legenda: Teste estatístico FRIEDMAN; p <0,001* (estatisticamente significante); N=sujeitos 

 

O Gráfico 3 apresenta a Pontuação total para cada domínio nas 3 

situações: pré, pós e após 4 meses. Foi possível analisar que, a pontuação dos 

domínios “Comportamento” e “Barreira” no questionário pós foi maior que a 

pontuação dos domínios no questionário após 4 meses.  A pontuação dos domínios 

no questionário após 4 meses ainda se manteve acima da pontuação do 

questionário pré. Para o domínio Percepção Auditiva foi observado que não houve 

diferença na pontuação entre os questionários. 

 

 
 

Gráfico 3 – Pontuação total para os domínios Percepção Auditiva, Comportamento e Barreira 
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A tabela 7 apresenta a análise comparativa entre os domínios nas 

situações, pré e pós, pré e após 4 meses da intervenção, pós e após 4 meses da 

intervenção. Foi observado que não houve diferença estatisticamente significante 

na situação pós e após 4 meses, para os domínios Comportamento e Barreira. 

 

Tabela 7- análise comparativa entre os domínios nas 3 situações 
 
 pré x pós pré x após 4 meses pós x após 4 meses 

Conhecimento < 0,05* < 0,05* < 0,05* 

Comportamento < 0,05* < 0,05* > 0,05 

Barreira < 0,05* < 0,05* > 0,05 

Legenda: Teste estatístico TUKEY; p<0,05* (estatisticamente significante) 

 

Na questão de número 2, “Fones de ouvido com música alta podem fazer 

mal ao ouvido”, foi realizada análise da porcentagem total entre as 3 situações. Foi 

possível observar que após a intervenção o percentual aumentou de maneira 

considerável, mantendo-se maior após 4 meses em relação a pontuação do 

questionário pré intervenção (Gráfico 4).  

 

 
 

Gráfico 4 -Análise da porcentagem total entre as situações (pré, pós, após 4 meses) 
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As questões 15 e 17 referem-se ao uso de protetores de ouvido. Foi 

realizada a análise do percentual nas 3 situações. Foi possível observar que o 

percentual aumentou na situação pós, mantendo-se após 4 meses (Gráficos 5, 6). 

 

 
 

Gráfico 5 -Análise da porcentagem total entre as situações (pré, pós, após 4 meses) 
 
 
 

 
 

Gráfico 6 -Análise da porcentagem total entre as situações (pré, pós, após 4 meses) 
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A escola tem representado um importante local para o encontro entre 

saúde e educação, promovendo amplas possibilidades de ações sociais ou 

estratégias de atividades de educação e promoção da saúde (SILVA; MELLO; 

CARLOS, 2010; LACERDA; 2013;  PICCINO, 2015; SANTANA et al., 2016). 

Envolver os escolares em ações de promoção de saúde auditiva faz com que esses 

jovens reflitam e modifiquem seus comportamentos frente a hábitos nocivos. 

No Brasil, o Ministério da Saúde tem incentivado programas 

educacionais que direcionam a promoção da saúde, através de políticas públicas 

como a Política Nacional Atenção à Saúde - PNASA (portaria 2.073 / 28 de 

setembro de 2004), que foi estabelecida no Brasil, permitindo o desenvolvimento 

de ações de promoção da qualidade de vida e educação em saúde, e o Programa 

de Saúde na Escola – PSE (Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017), com a 

finalidade de contribuir para a formação integral dos escolares da rede pública de 

educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

podendo compreender ações de avaliação auditiva. 

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

pode trazer danos irreversíveis à audição. O uso frequente dos dispositivos sonoros 

individuais pode levar a perda auditiva temporária, podendo evoluir para uma perda 

auditiva permanente (LACERDA et al., 2015; PICCINO, 2015). Ouvir música em um 

volume alto por muito tempo pode causar problemas nas células auditivas, que não 

se regeneram. A capacidade auditiva vai se perdendo aos poucos. Pesquisadores 

relatam que a lesão por ruído é a segunda maior causa de perda de audição no 

mundo, mas pode ser prevenida evitando a exposição ao ruído excessivo e com 

o uso de proteção adequada (RABINOWITZ, 2000; NUNES et al., 2018).  

Embora, pesquisas tenham demonstrado esses resultados, a literatura 

direcionada ao comportamento dos jovens em relação ao cuidado da audição 

evidenciou falta de preocupação dos mesmos sobre o tema, demonstrando que 

ainda são poucas as ações relacionadas a  prevenção ou preocupação sobre o 

assunto, embora saibam que o uso excessivo de ESI possa levar a problemas 

auditivos (SILVA et al., 2018; BRUIJN et al., 2016; PICCINO ,2015; SANTANA et 

al., 2016). 
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Diante disso, pesquisadores destacam a importância de realizar ações 

educativas baseadas no comportamento auditivo dos jovens (LACERDA, 2011; 

SANT’ANA, 2012; BLASCA et al.,2013; LACERDA, 2013; PICCINO,2015; 

PORTNUFF, 2016; HERREIRA et al., 2016; SILVA et al., 2018; LACERDA; 

GONDIN, 2019).  

O comportamento de jovens frente aos hábitos auditivos pode ser 

prejudicial à saúde, nesse sentido o presente estudo realizou um programa de 

intervenção em saúde auditiva com 41 escolares do ensino fundamental, baseado 

na educação interativa.  

Desde o início, houve dificuldade para os escolares e familiares 

entenderem a importância em realizar projetos envolvendo a escola. Apesar da 

pesquisadora explicar sobre a importância dos TCLE e TA (Resolução CNS 

466/12), muitos escolares não devolveram os termos devidamente assinados. 

Porém, este não foi um fator impeditivo para a realização da proposta, e também 

para originar resultados expressivos.  

Na primeira etapa do estudo, os escolares participaram de uma atividade 

presencial interativa (Quadro 1). A participação efetiva dos escolares, com 

perguntas, colocações, foi fundamental para a interação com a pesquisadora e 

motivação dos alunos. Outros estudos apontam que este contato proporciona maior 

interesse por parte dos escolares contribuindo assim para um melhor resultado 

durante a intervenção (SEQUEIRA, 2009; MELO et al., 2011; PICOLINI, 2011). 

Esses dados vêm ao encontro de estudos realizados por pesquisadores que 

utilizaram as atividades do programa Dangerous Decibels® (MARTIN, 2013; 

KNOBEL e LIMA; 2014), ao constatar que intervenções educativas interpessoais, 

como o programa de sala de aula, são mais eficazes e têm impacto mais longo do 

que as experiências de aprendizagem auto orientadas. 

 Seguindo a proposta do Projeto Jovem Doutor, na segunda etapa os 

escolares produziram objetos educacionais, com o objetivo de promover a saúde 

auditiva criando estratégias de multiplicação do conhecimento adquirido para a 

comunidade. Os materiais elaborados pelos escolares a partir do conteúdo 

aprendido durante a primeira etapa do programa, foram apresentados na terceira 

etapa do programa de intervenção em saúde auditiva. Cada escola realizou uma 

oficina cultural, com o objetivo de multiplicar o conhecimento adquirido com os seus 
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colegas, formando assim uma cadeia produtiva em saúde (SEQUEIRA, 2009; 

BLASCA, 2013). 

Foram envolvidos 954 escolares nas oficinas. Essa dinâmica também foi 

realizada em trabalhos envolvendo várias temáticas no Departamento de 

Fonoaudiologia da FOB-USP, estimulando o protagonismo juvenil através das 

metodologias ativas, promovendo a mudança de comportamento em saúde. Esses 

estudos atingiram mais de 10.000 pessoas, entre pais, professores, alunos e 

comunidade que receberam o conhecimento por meio das ações sustentadas 

(PICOLINI, 2011; CARVALHO, 2012; OLIVEIRA, 2012; MAXIMINO, 2012; 

FALSETTI, 2013; CORRÊA, 2014; PICCINO, 2015; SILVA, 2017; ROSSI-

LANDRO, 2018). 

Uma estratégia importante para promover a educação é o uso de jogos 

educativos. Os jogos estimulam a autonomia dos escolares, com o objetivo de 

potencializar o aprendizado (SILVA NETO et al., 2013). O professor atua como 

mediador nesse processo. Baseado nisso, foi criado um serious game em saúde 

auditiva, com o objetivo de avaliar o conhecimento prévio dos escolares sobre o 

tema. Porém, não foi possível utilizar o instrumento como forma de avaliação, pois 

na escola particular o sistema utilizado (IOS/APPLE) não era compatível com o 

sistema que foi criado o serious game (ANDROID). Uma alternativa seria o conceito 

do design responsivo que permite que as informações do site sejam visualizadas a 

partir de qualquer dispositivo. O conteúdo se adapta a área do dispositivo sem 

perder as informações, possibilitando que o mesmo seja formatado de acordo com 

o dispositivo utilizado, tablet, smartphone ou desktop (MACIEL, 2018).  

Apesar da tecnologia estar presente no dia a dia dos escolares, e 

principalmente pelo fácil acesso a computadores, smartphones, tablets, ainda são 

encontradas barreiras ao inserir TIC’S. As barreiras no uso da tecnologia foram 

relatadas também em um estudo envolvendo a Telesaúde, pela dificuldade em 

capacitar os colaboradores, diante da rotatividade dos profissionais. A manutenção 

dos equipamentos também foi um fator relevante, devido a distância do serviço e a 

falta de profissionais qualificados (TAVEIRA; SCHERER; DIEHL, 2014). Diante da 

dificuldade encontrada, o jogo foi apresentado aos escolares durante a oficina 

cultural na escola 2 (Figura 5). 
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Na quarta etapa foi realizada a mensuração dos resultados obtidos pelos 

instrumentos utilizados para verificar a eficácia do programa de intervenção 

imediatamente após a intervenção e após 4 meses.  

Quando comparados os resultados das escolas separadas, foi verificado 

que os scores entre a escola 1 e 2 foram bastante semelhantes, o que ocorreu 

também ao ser analisado o resultado total nas três situações para todas as escolas.  

Porém, no CIPS, houve um aumento na pontuação do questionário após 4 meses, 

como demonstrado na Tabela 2. Esses resultados não foram encontrados em 

outros estudos realizados por pesquisadores que utilizaram a proposta do 

programa Dangerous Decibels®. O aumento imediato nos resultados e sustentados 

após 4 meses da intervenção foram relatados em estudos internacionais e também 

na versão brasileira do programa Dangerous Decibels® (GRIEST; FOLMER; 

MARTIN, 2007; GRIEST, 2008; MARTIN, 2013;  KNOBEL e LIMA, 2014; WELCH 

et al.,2016). 

No entanto, os resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7, abordam de 

maneira detalhada os domínios “Conhecimento, Percepção Auditiva, 

Comportamento e Barreira”. 

Ao serem analisados os domínios separadamente, foi observado que no 

domínio “Conhecimento” (Tabela 6), houve diferença estatisticamente significativa, 

o que vem ao encontro dos achados apresentados por Martin et al. (2013), com 

relação ao “Conhecimento”. Para os domínios “Comportamento” e “Barreira”, foi 

observado que houve um aumento imediato nos resultados, sustentados após 4 

meses (tabela 7). Esses achados também foram relatados em estudos 

relacionados onde os escolares apresentaram aumento nos resultados do 

questionário imediatamente após a intervenção e, após 4 meses esse aumento foi 

mantido com relação ao questionário pré intervenção (GRIEST; FOLMER; 

MARTIN, 2007; GRIEST, 2008; MARTIN, 2013;  KNOBEL e LIMA, 2014; WELCH 

et al.,2016) . Mas no domínio “Percepção Auditiva” não houve diferença para as 3 

situações como demonstrado na Tabela 7.  

No Brasil, utilizar protetores de ouvido em shows ou atividades ruidosas 

não costuma ser incentivado. O uso de protetores auditivos está restrito a 

programas de conservação auditiva em trabalhadores, ruído ocupacional. Em 

alguns países, os protetores são oferecidos gratuitamente em shows, como na 

Suécia (OLSEN -WIDEN; ERLANDSSON, 2004a). Estudos avaliaram o uso de 
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protetores por jovens em situação de ruído (GRIEST; FOLMER; MARTIN, 2007; 

GRIEST, 2008; MARTIN et al., 2013; KNOBEL e LIMA, 2014; BAHILLO- NEVES, 

2014; LACERDA,2015; PORTNUFF, 2016; WELCH et al.,2016). Com relação ao 

comportamento dos escolares quanto ao uso dos protetores de ouvido, foi 

observado que na situação pré intervenção, 0% utilizava os protetores em shows 

ou festas com música alta, imediatamente após houve um aumento nesse resultado 

(19,5%), após 4 meses esse resultado diminuiu (4,8%). Quando questionados 

sobre o uso de protetores em situação de barulho, o mesmo aconteceu, porém 

após 4 meses o resultado se manteve (9,75%) como demonstrado nos Gráficos 5 

e 6. Esses achados corroboram com estudos Brasileiros. Nos estudos realizados 

por Knobel e Lima (2012; 2014), verificou-se que os escolares não sabiam o que 

eram protetores auditivos, poucos só utilizavam em situações de ruído, como por 

exemplo, quando iam visitar os pais no trabalho.  

Estudos tem relatado que os jovens têm consciência de que a música 

alta prejudica a audição, mas não fazem nada para prevenir a perda auditiva 

(KRAFT, 2010; LACERDA, 2013; PICCINO, 2015; SANTANA et al., 2016). Quando 

questionados se “fones de ouvido com música alta podem fazer mal ao ouvido”, 

31,7% responderam SEMPRE. Imediatamente após, o resultado aumentou de 

forma considerável (73,1%), sustentado após 4 meses (43,9%) como demonstrado 

no Gráfico 4. 

Os resultados deste estudo vêm ao encontro de outros trabalhos que 

utilizaram a dinâmica do programa Dangerous Decibels®, em que a educação em  

saúde auditiva pode efetivamente melhorar o conhecimento, as atitudes e 

comportamentos relacionados à exposição a sons perigosos e o uso de estratégias 

de proteção auditiva, quando inseridos em programas com escolares do ensino 

fundamental (GRIEST; FOLMER; MARTIN, 2007; GRIEST , 2008; MARTIN et al., 

2013; KNOBEL e LIMA, 2014). A pesquisadora Bahillo-Neves (2014), utilizou como 

instrumento de avaliação o questionário YANS (Youth Attitude to Noise Scale) 

(OLSEN-WIDEN; ERLANDSSON, 2004b) para analisar as atitudes dos escolares 

do ensino fundamental, porém não encontrou nenhuma mudança no 

comportamento dos jovens.  

Programas de Intervenção em saúde auditiva devem ser realizados por 

audiologistas, envolvendo escola e familiares. Os riscos auditivos não se limitam 

apenas ao local de trabalho, estão presentes nas situações da rotina dos jovens, 
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trânsito, escola, academias, no uso do DSI, entre outros. A participação ativa dos 

escolares, atuando como protagonistas colabora para a formação da consciência e 

como consequência promove a mudança de hábitos inadequados (GRIEST; 

FOLMER; MARTIN, 2007; MORATA, 2007; GRIEST, 2008; OLIVEIRA, 2012; 

FALSETTI, 2013  ; LACERDA, 2013; MARTIN et al., 2013; KNOBEL e LIMA, 2014; 

BAHILLO- NEVES, 2014; LACERDA, 2015; PICCINO, 2015; SANTANA et al, 2016; 

LACERDA e GONDIN, 2019) . 

O estudo em questão, mostrou-se adequado a faixa etária estudada, porem 

para que seja viabilizado deve ser realizado por um Educador devidamente treinado 

pela equipe de tutores do programa Dangerous Decibels® Brasil. Ficou claro que o 

programa trouxe benefícios para os escolares, mantidos após 4 meses da 

intervenção, como demonstrado nas tabelas 2, 6 e 7 . Outra barreira encontrada foi a 

baixa adesão dos escolares ao programa, devido à falta de entendimento por parte 

dos pais no que diz respeito aos TCLE e TA. Outro fator a ser considerado foi a 

dificuldade em aprovar os projetos junto a Secretaria Estadual de Educação.   Apesar 

do apoio da Secretaria Municipal de Educação, a escola foi escolhida pela Secretaria 

e foi necessário o aceite da coordenação em participar do estudo.    

Este estudo teve como componente inovador a proposta de  integração 

entre o Projeto Jovem Doutor e o Programa Dangerous Decibels® Brasil. A união 

desses dois programas incentivou o protagonismo juvenil, por meio das ações 

interativas e das oficinas culturais, objetivando o maior envolvimento da 

universidade junto da comunidade. Pelos resultados apresentados, foi possível 

observar que os escolares se envolveram nas ações e mudaram as atitudes frente 

aos sons potencialmente perigosos.  

Programas de Educação em saúde devem ser incentivados em escolas 

públicas e particulares, envolvendo o protagonismo juvenil. Políticas públicas em 

prevenção e promoção da saúde podem ser introduzidas nas escolas melhorando 

assim a qualidade de vida da população. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 
 

  



 

 

 

 



 
 87 

7 Conclusão 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

 

� Foi desenvolvido um programa de intervenção em saúde auditiva baseada 

nos princípios da Educação Interativa. 

� Foram criados objetos educacionais, serious game em saúde auditiva, 

manequim que mede NPS dos DSI, banner, cartazes, revista eletrônica para 

promover o conhecimento e motivar os escolares em relação ao tema saúde 

auditiva.  

� Foi avaliado a eficácia do programa de intervenção em dois momentos,  

imediatamente após a realização do programa e após 4 meses, evidenciando sua 

eficácia, fazendo com que os escolares mudassem suas atitudes frente aos sons 

potencialmente perigosos. 
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ANEXO A  - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento 
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ANEXO C - Questionário Pre intervenção, pós intervenção e após 4 meses 

 

 
QUESTIONÁRIO   

Nome:____________________________________________ Idade:________ Ano:_________ 
Data: ________________  
 
1. No último mês você ficou perto de sons fortes que fizeram seus ouvidos “apitarem”? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
2. Fones de ouvido com música alta podem fazer mal ao ouvido? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
3. O barulho do trânsito pode fazer mal ao ouvido? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
4. Shows de música podem fazer mal ao ouvido? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
5.Você costuma proteger sua audição de sons fortes?               

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
  
6. Você ouve apitos ou chiados no ouvido ou na cabeça? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
7. Você acha que para os seus amigos é importante proteger a audição? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
8. Ouvir sons extremamente altos, mesmo que uma vez só pode provocar perda de audição 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
9. Sons muito altos podem danificar pequenas células ciliadas da orelha interna. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
10. Ficar bastante tempo perto de sons fortes faz os ouvidos se acostumarem com sons fortes e 
protegem a audição. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
11. Meus ouvidos aguentam música alta mais do que os ouvidos de outras pessoas. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
12. Se eu tiver problemas de audição, não será tão bom ouvir música. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
13.  Se eu tiver problemas de audição, vai ser difícil entender o que as pessoas falam. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
14.  Eu não costumo abaixar uma música, mesmo quando eu sei que a música está muito alta. 

☐ Nunca     ☐ Raramente     ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
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15. Se você fosse num show com música muito alta ou em festas com os seus amigos, você usaria 
protetores de ouvido?   

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
    

16.  Eu pareceria esquisito se eu usasse protetores de ouvido em lugares barulhentos. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
17. Com que frequência você usa protetores de ouvido em lugares barulhentos? 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 
18.  Meus amigos me provocariam se eu usasse protetores de ouvido.  

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
 

19. Eu consigo colocar protetores de ouvido sozinho direitinho. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
            
20. É difícil colocar protetores auditivos. 

☐ Nunca     ☐ Raramente    ☐ Às vezes   ☐ Muitas vezes      ☐ sempre 
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