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RESUMO
Introdução: A triagem auditiva neonatal não garante o acesso da população ao
atendimento especializado e no período adequado, além disso, não exclui a possibilidade de
ocorrência de perdas auditivas tardias ou progressivas. Buscando alternativas para
solucionar este problema têm sido desenvolvidos projetos relacionados à capacitação de
agentes comunitários de saúde (ACS) em saúde auditiva, investigando a eficácia de
diferentes formas e ferramentas de tele-educação interativa. Objetivo: avaliar a eficácia do
CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa na capacitação de ACS na área de
saúde auditiva infantil. Meotodologia: A casuística foi composta por 43 ACS do município
de Bauru-SP que receberam formação prévia em saúde auditiva e 47 ACS do município de
Itajaí-SC, sem formação prévia. O CD-ROM foi desenvolvido em projeto anterior (CNPq,
processo número 485508/2007-9) e contém cinco módulos, envolvendo desde a prevenção
à reabilitação da deficiência auditiva. A execução do trabalho foi estruturada em fases: 1ª
Fase – Treinamento em informática básica; 2ª Fase - Capacitação dos ACS; 3ª Fase elaboração de um simulador de situações diárias; 4ª fase - Validação do CD-ROM como
ferramenta de tele-educação interativa: o aproveitamento e o aprendizado do conteúdo
foram avaliados por meio da comparação do desempenho em um questionário aplicado nos
momentos pré e pós-capacitação imediata, do desempenho em um simulador de situações
diárias e por meio de um questionário qualitativo acerca da ferramenta de tele-educação
interativa utilizada; 5ª fase - Análise dos dados: Utilizou-se o Teste de Wilcoxon, o Teste de
Friedman e o Teste de Mann-Whitney, sendo adotado o nível de significância de 5%.
Resultado: A comparação do desempenho pré e pós-capacitação imediata evidenciou que
houve diferença significante tanto para o grupo de Bauru quanto para o de Itajaí, nos
escores total e os domínios avaliados pelo questionário. O grupo de Bauru obteve melhor
desempenho no momento pré capacitação e essa diferença se manteve pós-capacitação
apenas para o domínio 1. No que se refere ao desempenho dos ACS no simulador de
situações diárias, houve diferença significante entre os grupos, com melhor desempenho do
grupo de Bauru. Não foi observada correlação entre o desempenho pós-capacitação
imediata e na avaliação por meio do simulador. A análise qualitativa da opinião dos ACS
acerca do CD-ROM evidenciou que houve grande aceitabilidade desta ferramenta de teleeducação interativa. Conclusão: O CD-ROM "Saúde Auditiva Infantil" é eficaz como
ferramenta de tele-educação interativa na capacitação de ACS, na área de saúde auditiva
infantil, representando um recurso que pode auxiliar os ACS a realizar assistência integral e
com qualidade à população em todo o país.
Palavras-chave: Capacitação. Saúde da Família. Audição
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ABSTRACT	
  

Distance education in the training community health agents in infant hearing health:
analysis of the CD-ROM’s effectiveness
Introduction: The newborn hearing screening does not guarantee the population's access to
specialized care and at the appropriate time, furthermore, doesn't exclude the possibility of
later or progressive hearing loss. Seeking alternatives to solve this problem, projects relating
to train community health agents (CHA) on hearing health have been developed,
investigating the effectiveness of different forms and interactive tele-education tools. Aim: To
evaluate the effectiveness of the CD-ROM as an interactive tele-education tool in the training
of CHA in infant hearing health. Methods: The sample was composed of 43 CHA from
Bauru-SP who received prior training on hearing health and 47 CHA from Itajaí-SC, without
prior training. The CD-ROM was developed in a previous project (CNPq, process number
485508/2007-9) and contains five chapters, ranging from prevention to rehabilitation of
hearing impairment. The work implementation was structured in stages: Stage 1 - Training in
basic computer science; Stage 2 - CHA training; Stage 3 - development of a simulated daily
situations; Stage 4 - CD-ROM's validation as an interactive tele-education tool: The use and
learning of the content was evaluated by comparing the performance of a questionnaire
carried out before and immediately after training, the performance in the activity of simulated
daily situations, and a qualitative questionnaire about interactive tele-education tool used.
Stage 5 - Data analysis: We used the Wilcoxon test, the Friedman test and the MannWhitney test, considering the significance level of 5%. Results: The comparison of the
performance pre and immediate post-training showed a significant difference for both groups,
for the total scores and for the domains assessed by questionnaire. The Bauru group
performed better in the pre training and this difference remained after training for only
domain 1. As regards the performance of the CHA in the simulator of daily situations, there
was significant difference between both groups, with better performance of Bauru. No
correlation was observed between the immediate post-training performance and the
evaluation through the simulator. Qualitative analysis of the views of CHA on the CD-ROM
showed that there was high acceptability of this interactive tele-education tool. Conclusion:
The CD-ROM "Infantile Hearing Health" is an effective interactive tele-education tool for
training of CHA in children's hearing health, representing a resource that can help CHA to
conduct a qualitative and integral assistance to the population throughout the country.
Keywords: Training. Family Health. Hearing
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1 INTRODUÇÃO

A triagem auditiva neonatal (TAN) tem sido o meio mais indicado para
identificação e intervenção precoce da deficiência auditiva, tanto em âmbito nacional
quanto internacional. No Brasil, recentemente, foi publicada a lei nº 12.303 que
dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da TAN em hospitais e maternidades
públicas do país.
Tal determinação representa um grande avanço na área de saúde
auditiva infantil, entretanto, os programas de TAN não garantem o acesso de toda a
população ao atendimento especializado e no período adequado, o que ocorre
secundariamente a diversos fatores, tais como: o tempo necessário para
estruturação dos programas em todo o país e cumprimento da lei, inexistência de
um sistema de referência e contra-referência eficaz, adesão das famílias,
possibilidade de ocorrência de perdas auditivas tardias ou progressivas, entre
outros. Diante disso, é possível observar a necessidade do desenvolvimento de
outras

ações

voltadas

à

saúde

auditiva

infantil,

de

forma

a

oferecer

complementaridade aos programas de TAN.
Considerando a contínua evolução das Equipes de Estratégia da Saúde
da Família (ESF) e a abrangência nacional das mesmas, a atuação destes
profissionais, em especial dos agentes comunitários de saúde (ACS), tem sido vista
como uma ótima opção. O ACS está em contato direto com as famílias por meio da
realização das visitas mensais, o que possibilita que o mesmo atue, de forma direta
ou indireta, na promoção da saúde auditiva. Contudo, para uma atuação de
qualidade, é essencial que os mesmos sejam capacitados.
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) prevê a
formação e o desenvolvimento de habilidades dos profissionais da ESF e pode
ocorrer em articulação com Instituições de Ensino e com os demais programas
estratégicos da

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

(SGETS), como a Telessaúde.
O avanço científico e tecnológico tem possibilitado um crescimento
contínuo da utilização da Telessaúde em diversas áreas. Na área da audiologia, os
estudos têm enfocado desde a TAN até o diagnóstico e a intervenção de alterações
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auditivas, além de apresentar um avanço substancial da tele-educação. Com a
consolidação da educação à distância, a tele-educação mostra-se promissora,
motivando a criação de diferentes ferramentas de ensino voltadas a público-alvo
distintos.
Os estudos voltados à realização da capacitação de ACS em saúde
auditiva têm demonstrado resultados satisfatórios. Considerando que estes
profissionais estão distribuídos por todo o país, evidencia-se a importância do
desenvolvimento de ferramentas de ensino que viabilizam levar o conhecimento aos
profissionais das diversas regiões e que apresentam desiguais facilidades de acesso
à informação.
Dentre as diferentes ferramentas de ensino a distância, o CD-ROM tem o
diferencial de não exigir a internet banda larga para o seu uso. Fato esse de grande
importância ao levar em conta que ainda há uma considerável parcela da população
que não possui este recurso, situação não restrita à apenas municípios de pequeno
porte.
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2 CAPÍTULO COMPLEMENTAR

Política brasileira voltada à Telessaúde no contexto da Estratégia da Saúde da
Família
A ESF, inicialmente denominada Programa da Saúde da Família, foi criada no
Brasil em 1994 de forma a fortalecer a atenção básica e representa uma estratégia
de reorientação do modelo assistencial para um modelo centrado na prevenção e
promoção da saúde (BRASIL, 2011(a)). A Portaria nº 1886 de 1997 (BRASIL, 1997),
revogada e revisada pela portaria nº 648 de 2006 implantou o Programa em nível
nacional (BRASIL, 2006).
Desde então, tem sido contínua a evolução da implantação das equipes de
Saúde da Família, totalizando em dezembro de 2011, 32.295 equipes, distribuídas
em 5.285 municípios e uma estimativa de cobertura populacional equivalente a
101.884.067 pessoas (53,41% da população nacional). Assim, a consolidação desta
estratégia tem sido vista como forma prioritária para reorganização da atenção
básica no país (BRASIL, 2011(b)).
Com o objetivo de promover a formação e o desenvolvimento de habilidades
dos profissionais da ESF, o Ministério da Saúde (MS) por meio da Portaria nº
198/GM em 13 de fevereiro de 2004, instituiu a PNEPS (BRASIL, 2004). Com a
publicação da Portaria GM/MS nº 1.996 em agosto de 2007, houve um reforço da
estratégia de descentralização e regionalização do Sistema, alinhando a PNEPS
com as diretrizes do Pacto pela Saúde e fornecendo as diretrizes para
implementação desta Política (BRASIL, 2007(a)).
Para acompanhar a execução da PNEPS foi desenvolvido o “Programa de
Monitoramento e Avaliação da implementação da Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde” pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em decorrência do convênio
assinado entre a Fundação Faculdade de Medicina (FFM) e o MS, por meio SGETS
e do Departamento de Educação e Gestão em Saúde (DEGES).
O último relatório, apresentado em maio de 2010, trouxe uma análise dos
avanços e recuos da PNEPS. Do ponto de vista metodológico, a investigação foi
qualitativa junto a 25 Estados e também por meio de estudo de caso sobre São
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Paulo e Pernambuco. Os dados foram coletados em uma Oficina de Trabalho
realizada em São Paulo nos dias 19 e 20 de junho de 2009, mediante entrevistas e
trabalho em grupo com coordenadores Estaduais das Comissões de Integração
Ensino e Serviço (CIES) ou representantes das Secretarias Estaduais de Saúde dos
Estados nos quais as CIES ainda não estavam constituídas. Participaram todas as
Unidades da Federação exceto Goiás e Piauí que não puderam comparecer. Os
resultados observados demonstraram que em termos gerais a apropriação da
Portaria 1.996 ainda é escassa, apresentando indagações acerca das possibilidades
quanto ao uso de recursos e deixando transparecer um certo temor diante do amplo
leque de possibilidades (VIANA et al., 2010).
Com base nas dificuldades de implementação da PNEPS indicadas pelos
diferentes Estados, que variam desde a excessiva burocracia no Distrito Federal à
falta de profissionais qualificados em Roraima, realizou-se uma série de
recomendações para a implementação efetiva desta Política. Dentre tais
recomendações destaca-se a importância de promover articulação da Política de
Educação Permanente com as Instituições de Ensino e os demais programas
estratégicos da SGTES (VIANA et al., 2010), como o Pró-Saúde, Pet-Saúde, UnASUS, Profaps e a Telessaúde.
O Pró-Saúde consiste em um Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde, cujo objetivo é promover uma formação voltada a
abordagem integral do processo de saúde-doença. O Pet-Saúde, Programa de
Educação pelo Trabalho em Saúde, é destinado a profissionais de saúde do SUS,
docentes e estudantes de graduação da área da saúde, tendo como objetivo a
integração ensino-serviço e a sua inserção na rede de atenção do SUS. O Profaps,
Programa de Profissionalização dos Trabalhadores de Nível Médio da Área da
Saúde por sua vez, é voltado a trabalhadores de nível médio da área da saúde que
necessitam de formação técnica e/ou complementação para atuar nas equipes de
saúde, sendo que uma das áreas de qualificação desses profissionais consiste na
formação inicial dos ACS. O Programa UnA-SUS, Universidade Aberta do SUS,
constituído pela Rede UnA-SUS, Acervo de Recursos Educacionais em Saúde e a
base de dados Plataforma Arouca, consiste em uma rede colaborativa de
universidades e instituições de saúde, voltada para a produção de conteúdos e
oferta de cursos a distância para os profissionais de saúde que atuam no SUS
(BRASIL, 2011 (c)). Todos esses programas não são voltados exclusivamente para
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profissionais da ESF, entretanto, representam possibilidades para a promoção da
educação permanente destes profissionais.
Especificamente em relação a Telessaúde, têm sido crescente a sua
utilização. O avanço científico e tecnológico tem possibilitado propor diferentes
formas para realização de assistência à saúde e de capacitações profissionais, seja
de forma presencial ou à distância. A importância de ações com estas
características tem sido enfatizada pelo fato do Brasil possuir um território com
dimensões

continentais

relevantes

(8.514.215,3Km²)

e

apresentar

irregular

distribuição dos diferentes profissionais, o que acentuaria a heterogeneidade da
qualidade e disponibilidade dos serviços oferecidos no país (SPINARDI et al., 2009).
A Telessaúde representa, portanto, uma estratégia que favorece o acesso aos
serviços, independentemente de suas regiões.
Com esta visão, o MS em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e o
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio da Portaria nº 35 de 04 de
janeiro de 2007, instituiu o Programa Nacional de Telessaúde que objetiva o
desenvolvimento de ações de apoio à assistência a saúde e, sobretudo, de
educação permanente das Equipes de Saúde da Família em todo país (BRASIL,
2007(a)). Para isso desenvolveu um Projeto Piloto de Telessaúde em Apoio à
Atenção Básica, com a criação de nove Núcleos de Telessaúde, situados nos
estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada Núcleo de Telessaúde foi
conectado a 100 pontos instalados em UBS, distribuídos por todo território destes
Estados, contemplando aproximadamente 2.700 equipes de Saúde da Família e
beneficiando cerca de 11 milhões de habitantes (BRASIL, 2011(d)).
Com base nos resultados positivos deste projeto piloto, foi publicada em 24
de fevereiro de 2010 a Portaria GM 402, a qual institui em âmbito nacional o
Programa Telessaúde Brasil para apoio à ESF (BRASIL, 2010). Este programa
representa uma promissora estratégia para alcançar a melhoria da qualidade do
atendimento na Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS) e é formado pela
Rede de Telessaúde Brasil, que engloba Núcleos Universitários de Telessaúde
(universidades, preferencialmente públicas, com cursos de graduação na área da
saúde), Pontos de Telessaúde (implantados em Unidades de Saúde da Família) e
Pontos Avançados de Telessaúde (implantados em Escolas Técnicas do SUS ou em
serviços de saúde com atividades de formação e educação permanente).
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A coordenação nacional é exercida pelo MS, por intermédio do DEGES da
SGTES e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), em articulação com outros
Ministérios, Universidades Públicas, Escolas Técnicas de Saúde e entidades das
áreas de Saúde e Educação.
A segunda fase do projeto teve início em 2009 e prevê a implantação de pelo
menos um núcleo em cada Estado do Brasil, visando uma cobertura nacional.
Atualmente, o Programa Nacional de Telessaúde funciona com Núcleos de
Telessaúde Técnico-Científicos implementados em 11 estados, sendo os mesmos
do projeto piloto e dois novos, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Entre os estados
participantes está São Paulo, cujo núcleo de Telessaúde é coordenado pela
Disciplina de Telemedicina FMUSP (BRASIL, 2011(e)), com a qual a Universidade
de São Paulo (USP), campus Bauru, possui parceria no desenvolvimento de projetos
de pesquisa, ensino e extensão.
Mais recentemente, em 28 de outubro de 2011 foi publicada a portaria MS nº
2546, que redefine e amplia o Programa Telessaúde Brasil, o qual passa a ser
denominado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil
Redes) (BRASIL, 2011(e)). A expansão do Telessaúde Brasil Redes atende ao
disposto no Decreto nº 7.508, na Portaria MS nº 4.279/2010 que estabelece as
diretrizes das redes de atenção à saúde e na Portaria MS nº 2073/2011 que
estabelece os padrões de interoperabilidade de sistemas de informação em saúde.
A nova Portaria também prevê a inclusão no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde (SCNES) dos estabelecimentos que prestam serviços de
teleconsultoria e telediagnóstico.
O Telessaúde Brasil Redes fornecerá aos profissionais e trabalhadores das
Redes de Atenção à Saúde no SUS os serviços de teleconsultoria, telediagnóstico,
segunda opinião formativa e tele-educação (BRASIL, 2011(f)).
Assim, as propostas do Telessaúde Brasil Redes vão ao encontro à Política
Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria no 2.488 de 21 de outubro de
2011, que estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica para a ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS). “Reconhecendo o caráter e iniciativa ascendente da educação permanente,
é central que cada equipe, cada unidade de saúde e cada município demandem,
proponha e desenvolva ações de educação permanente tentando combinar
necessidades e possibilidades singulares com ofertas e processos mais gerais de
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uma política proposta para todas as equipes e para todo o município” (BRASIL,
2011(g)).
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Telessaúde em Fonoaudiologia
A Telessaúde é definida, de modo simplificado, como “Saúde à distância”,
consistindo na utilização de tecnologias de informação e comunicação voltadas à
saúde no geral, sem especificação de determinada área (BRASIL, 2011(h)). A
utilização da Telessaúde tem sido amplamente discutida na literatura nacional e
internacional, e o impacto da mesma tem se tornado cada vez mais evidente nas
diferentes áreas da saúde, demonstrando que o avanço da tecnologia e
conectividade da internet implica em sua contínua evolução (SWANEPOEL et al.,
2010).
Em relação ao emprego da Telessaúde, os estudos têm apontado a utilização
de interação síncrona, assíncrona e híbrida (CURRAN, 2006) para a execução de
serviços de teleassistência, telediagnóstico e tele-educação nas diversas áreas e
especialidades como Medicina, Dermatologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, entre
outras. Para definição da nomenclatura das especialidades que aplicam a
Telessaúde, utiliza-se o prefixo “tele” precedindo a especialidade, por exemplo,
Telemedicina,

Teledermatologia,

Tele-enfermagem

e

Telefonoaudiologia

(SWANEPOEL et al., 2010). Assim, o termo Telefonoaudiologia refere-se a
aplicação da Telessaúde, especificamente voltada à Fonoaudiologia.
Recentemente, por meio da Resolução 366 de 25 de abril de 2009, o
Conselho Federal de Fonoaudiologia, revogou a Resolução 267 de 04 de fevereiro
de 2001 e dispôs sobre a regulamentação do uso da Telessaúde em Fonoaudiologia
definindo-a como “o exercício da profissão por meio das tecnologias de informação e
comunicação com utilização de metodologias interativas e de ambientes virtuais de
aprendizagem com os quais poder-se-á prestar assistência, promover educação e
realizar pesquisa em Saúde” (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA,
2009).
Embora o Programa Nacional de Telessaúde tenha sido instituído em 2007,
estudos voltados à utilização da Telefonoaudiologia datam de anos anteriores. No
Campus de Bauru da USP, os trabalhos tiveram início em 1999, com a elaboração
do CD-ROM “Som e Silêncio”, produzido com a finalidade de levar informações
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sobre a deficiência auditiva a todos os interessados, sem determinação de um
público-alvo específico (FREITAS et al., 1999).
A partir de então, outros trabalhos foram desenvolvidos, como os CD-ROM’s
“A Caminho do Som” (BLASCA; BEVILACQUA, 2002) que trás informações
específicas sobre moldes auriculares, relacionadas ao conceito, funções, tipos,
diferentes técnicas de impressão, modificações acústicas, materiais, confecção,
cuidados e indicações especiais, direcionado tanto para profissionais da área quanto
para ser utilizado como material didático; “Saúde Auditiva do Trabalhador”
(BEVILACQUA; GONÇALVES; MORATA, 2002) que visa a formação e o
aprimoramento dos profissionais na área de saúde auditiva do trabalhador e “Som e
Psicoacústica” (BLASCA et al., 2005) voltado à formação e aprimoramento dos
profissionais sobre o som e a psicoacústica.
Devido a crescente produção dos projetos isolados de Telessaúde em
Fonoaudiologia, em 2009 foi criada a linha de pesquisa “Telessaúde em
Fonoaudiologia” no programa de pós-graduação em Fonoaudiologia da Faculdade
de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo (FOB-USP), estruturada em
dois projetos amplos, um de teleassistência e outro de tele-educação, dentro dos
quais se concentram os trabalhos das diferentes áreas da Fonoaudiologia. A
audiologia consiste em uma das áreas cuja realização de estudos foi ampliada
gradativamente ao longo dos anos, tanto em âmbito nacional quanto internacional.
No que se refere à teleassistência em audiologia, embora a incorporação na
prática clínica diária ainda esteja em estágios iniciais até mesmo em países
desenvolvidos, estudos voltados ao tema têm englobado desde a TAN (SMITS et al.,
2004, 2006; BEXELIUS et al., 2008; KRUMM et al., 2008; LANCASTER et al., 2008;
CAMPELO E BENTO, 2010), o diagnóstico (VIRRE et al., 1997; ANDERSSON et al.,
2002; GIVENS et al., 2003; GIVENS E ELANGOVAN, 2003; PATRICOSKI et al.,
2003; ANDERSSON, KALDO, 2004; EIKELBOOM et al., 2005; ELANGOVAN, 2005;
RIBERA, 2005; YATES; CAMPBELL, 2005; CHOI et al., 2007; MARGOLIS et al.,
2007; KOKESH et al., 2008; SMITH et al., 2008; BEXELIUS et al., 2008;
MARGOLIS;

MORGAN,

2008)

e

a

intervenção

de

alterações

auditivas

(ANDERSSON et al., 2002; WESENDAHL, 2003; FERRARI, 2006; LAPLANTELÉVESQUE et al., 2006; KALDO et al., 2008; FERRARI, BERNARDEZ-BRAGA,
2009; RAMOS et al., 2009; CAMPOS, OLIVEIRA, BLASCA, 2010; BLASCA,
OLIVEIRA, LIMA, 2011;

CAMPOS, 2011; BASTOS, 2011). Poucos estudos
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investigaram a percepção dos pacientes quanto a utilização da Telessaúde aplicada
à Audiologia (KALDO-SANDSTRÖM; LARSEN; ANDERSSON, 2004; KALDO et al.,
2008; RAMOS et al., 2009).
Em relação a tele-educação, a literatura tem evidenciado uma crescente
produção, com o desenvolvimento de diferentes ferramentas de ensino a distância
voltados à publico alvo variados. Uma das áreas prioritárias para futuras pesquisas e
desenvolvimento em Audiologia é a tele-educação (SWANEPOEL, HALL, 2010) e
será abordada de forma mais ampla no próximo tópico.
3.2 Tele-educação
A tele-educação é definida como o “uso de tecnologias interativas para
ampliar as possibilidades de construção de conhecimentos, seja aumentando as
facilidades de acesso a materiais educacionais de qualidade, seja permitindo acesso
a centros de referência ou a estruturação de novas sistemáticas educacionais
(através de educação a distância ou por meio de tecnologias de apoio à educação
presencial)” (WEN, 2008) e, já é uma realidade comum em nosso país e também
internacionalmente.
Sua consolidação está baseada nas evidências de que a educação à
distância é possível, apresenta resultados satisfatórios e possui benefícios como o
fato de atingir localidades remotas, incluir faixas populacionais dispersas e a
flexibilidade de tempo e espaço (CURRAN, 2006; BLASCA et al., 2010, FERRARI et
al., 2010)
Os estudos com enfoque na utilização da tele-educação em Fonoaudiologia
têm sido crescentes e demostraram que a mesma representa uma ótima opção tanto
para a formação dos discentes do curso de Fonoaudiologia, como para capacitação
de outros profissionais na área.
Diversos materiais multimídia têm sido elaborados visando a tele-educação
interativa em Fonoaudiologia, como o CD-ROM “Procedimentos Terapêuticos no
Transtorno Fonológico” (SPINARDI, 2009); um CD-ROM enfocando aspectos do
desenvolvimento e das possíveis alterações da comunicação humana para ser
utilizado como recurso didático na capacitação de professores da educação infantil e
do ensino fundamental (OLIVEIRA, 2009); um material educacional interativo,
disponibilizado em CD-ROM na área de Linguagem Escrita, abordando o tema
Transtornos

de

Aprendizagem,

direcionado
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Fundamental (GONÇALVES, 2011); um material interativo de educação à distância
na prática interdisciplinar para fins de formação continuada interdisciplinar
fonoaudiológica

e

odontológica

(PRADO

et

al.,

2008);

o

Cybertutor

–

Teleamamentação para profissionais da saúde - sucção, audição e fonação:
benefícios e vantagens do aleitamento materno (DARÉ et al., 2009) e o Cybertutor
Teleamamentação para profissionais da saúde – Amamentação e desenvolvimento
auditivo e de linguagem (BERRETIN-FÉLIX et al., 2009(a)), ambos contendo
orientações quanto ao benefício do aleitamento materno para profissionais da
saúde.
Especificamente

na

área

de

audiologia,

Blasca

e

Ferrari

(2008)

desenvolveram um material didático em CD-ROM “Homem Virtual – Aparelho de
Amplificação Sonora Individual” direcionado aos alunos, profissionais e pacientes,
com conteúdo relacionado ao conhecimento sobre o uso e manuseio do dispositivo
eletrônico. Posteriormente, Blasca et al. (2010) elaboraram um Cybertutor para o
ensino da disciplina de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual, bem como
aplicaram e analisaram sua efetividade.
Ascêncio et al. (2011) construíram um Cybertutor como ferramenta de
aprendizagem para capacitação de profissionais da Rede Profis, contendo cinco
módulos, que tratam dos assuntos: Som e Audição, Sobre o AASI, Características e
Tecnologias do AASI, Moldes Auriculares e Cuidados e Manutenção.
Pesquisadores do grupo de Telessaúde da FOB-USP, criaram um website
denominado “Portal dos Bebês - Fonoaudiologia e Odontologia”, disponibilizado no
endereço eletrônico www.portaldosbebes.fob.usp.br.

A seção de audiologia trás

informações sobre orientação a pais e cuidadores de crianças deficientes auditivas
na faixa etária de zero a três anos, bem como aborda os temas audição normal,
TAN, deficiência auditiva e uso e cuidados com o aparelho de amplificação sonora.
3.3 Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde
No âmbito da ESF, o desenvolvimento de ações de educação em saúde é
notoriamente insuficiente para os diferentes profissionais da equipe, entretanto, para
os ACS a situação tem sido menos crítica. A literatura evidencia que a realização de
programas de capacitação voltados à estes profissionais é crescente, ocorrendo de
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forma predominante por meio de cursos introdutórios e dentro de programas como o
da AIDS, Tuberculose, Hemodiálise, Dengue, entre outros.
No que se refere à Fonoaudiologia, alguns estudos foram realizados a fim de
elaborar ferramentas ou propor programas de capacitação para ACS, como o
Cybertutor “Teleamamentação para Agentes Comunitários de Saúde – 10 passos
para comunicação e deglutição do bebê” (BERRETIN-FÉLIX et al., 2009(b)) e o
Programa de Capacitação de Educação em Saúde para os ACS do município de
Monte Negro/RO desenvolvido e avaliado recentemente (ARAKAWA, 2011), o qual
abordou o processo de envelhecimento e suas patologias relacionadas à área da
Fonoaudiologia, resultando na elaboração de um CD-ROM com os conteúdos da
capacitação realizada.
Em relação especificamente à saúde auditiva, a capacitação do ACS permite
que o mesmo atue com eficácia na área da audição, visando à promoção de saúde,
prevenção, identificação de perdas auditivas tardias ou adquiridas e também dando
suporte às famílias para adesão ao processo de diagnóstico audiológico e de
(re)habilitação. Desta forma é fundamental que a capacitação dos ACS seja ampla,
abordando temas como: aspectos gerais da audição e da deficiência auditiva; tipos,
causas e prevenção, além de formas de identificação e diagnóstico da deficiência
auditiva (ALVARENGA et al., 2008).
Na literatura internacional embora existam estudos voltados à tele-educação,
não foi encontrado nenhum que envolva exclusivamente a realização da capacitação
de ACS na área de saúde auditiva. Foram realizadas buscas nas bases de dados
Pubmed e Bireme, com as nomenclaturas propostas no "International Standard
Classification of Occupations, 2008 revision", sendo elas: Community health workers,
community health agent, health worker, community health aide, community health
promoter, e lay health advisor.
Em âmbito nacional, desde o ano de 2005 o Departamento de Fonoaudiologia
da FOB-USP vem desenvolvendo estudos junto aos ACS, seja do PACS e/ou na
ESF, em parceria com as Secretarias de Saúde do município de Bauru e outros.
O primeiro estudo (ALVARENGA et al., 2008), com o auxílio do Conselho
Nacional de Pesquisa – CNPq (processo número 403719/2004-6), baseou-se na
recomendação da World Health Organization (1998) em nível de atenção primária,
para a realização da capacitação de ACS na área de audição e afecções do ouvido,
amparado por um sistema de referência e contra-referência, visualizando tal ação
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como um programa preliminar que em longo prazo reduziria a incidência da
deficiência auditiva passível de prevenção. O estudo consistiu na adaptação e
validação dos manuais propostos pela World Health Organization no International
Workshop on Primary Ear and Hearing Care (1998), sendo quatro manuais em três
níveis distintos: nível básico, intermediário (manual de instruções do estudante e
manual do instrutor) e avançado, e também na adaptação de um questionário
contendo perguntas sobre os assuntos abordados no material proposto.
Neste mesmo estudo foi organizada e verificada a efetividade de um
programa de capacitação presencial. Participaram do estudo 31 ACS da cidade de
Bauru/SP e 75 ACS de Sorocaba/SP. A capacitação ocorreu em um encontro de oito
horas e foi realizada por meio de aulas expositivas para os dois grupos, contudo os
ACS de Bauru/SP receberam uma apostila com o conteúdo ministrado para que
pudessem acompanhar as atividades realizadas de forma interativa. A fim de
analisar a retenção do conteúdo ministrado e verificar a efetividade da capacitação,
foi aplicado um mesmo questionário nos momentos pré e pós-capacitação. Os
resultados obtidos demostraram que a capacitação de ACS na área da saúde
auditiva é uma proposta viável e pertinente, já que foi possível observar melhora
significativa no desempenho dos ACS comparando os momentos pré e póscapacitação. Além disso, o melhor desempenho dos ACS de Bauru/SP foi indicativo
de que a adoção da apostila possibilitou uma capacitação mais eficaz.
Nos outros projetos subsequentes relacionados à capacitação de ACS na
área de saúde auditiva infantil, utilizou-se o material previamente adaptado e
validado, sendo que o questionário foi utilizado nos estudos como forma de
comparar o desempenho nos momentos pré e pós-capacitação para análise da
efetividade de diferentes ferramentas de tele-educação interativa.
Melo et al. (2010) verificaram a efetividade da videoconferência como
ferramenta para capacitação de ACS. Participaram do estudo 50 ACS, sendo 31
submetidos à capacitação presencial e 19 por meio de videoconferência. A atividade
ocorreu de forma simultânea para ambos os grupos, em um encontro de oito horas,
por meio de aulas expositivas sobre o conteúdo ministrado. Por meio da
comparação do desempenho pré e pós-capacitação, os resultados demonstraram a
efetividade desta ferramenta, porém concluiu que a mesma deve ser utilizada de
forma complementar à capacitação presencial.
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Alvarenga et al. (2010) realizaram a adaptação do material para um sistema
baseado na web para a tele-educação (Cybertutor) e analisaram a efetividade do
mesmo para a capacitação de ACS em saúde auditiva. O Cybertutor foi
desenvolvido em parceria com a Disciplina de Telemedicina da FMUSP e
disponibilizado no Programa Telessaúde Brasil Redes – Núcleo São Paulo. O
conteúdo programático foi fragmentado em cinco módulos e foram inseridas
imagens estáticas, dinâmicas e vídeos ilustrativos, visando a facilitação do
aprendizado. Os módulos, disponibilizados numa sequência linear, apresentavam ao
final, exercícios para avaliação da aprendizagem, sendo o acerto dos mesmos,
condição para avançar para o próximo módulo. Participaram do estudo 27 ACS do
município de Bauru sem conhecimento prévio em saúde auditiva. A análise da
validade desta ferramenta de ensino foi realizado comparando o desempenho dos
ACS pré e pós-capacitação. O Cybertutor se mostrou uma ferramenta efetiva para a
capacitação dos ACS na área de saúde auditiva. Contudo, ressaltou que sua
utilização deve ser analisada considerando as características de infra-estrutura do
município quanto à tecnologia necessária.
Outro aspecto importante de ser analisado quanto à ferramenta de ensino
utilizada é a aceitabilidade da mesma por parte dos indivíduos que as utilizarão,
entretanto, poucos estudos analisam esta variável. Blasca et al. (2010) avaliaram a
aceitação, viabilidade e interatividade de um Cybertutor, desenvolvido para formação
de discentes do Curso de Fonoaudiologia na disciplina de Aparelhos de Amplificação
Sonora Individual . Para isto foi aplicado um questionário desenvolvido para o
estudo, contendo dez questões, com duas opções de resposta, sim e não. Os
resultados evidenciaram que o Cybertutor é uma ótima opção como modelo de teleeducação interativa para o ensino da Audiologia.
Melo et al. (2011) analisaram a opinião e satisfação de ACS sobre a utilização
da videoconferência como ferramenta instrucional. Para isto, foi aplicado um
questionário elaborado especificamente para o estudo, contendo perguntas voltadas
à aquisição de conhecimento, interatividade, tempo disponível e qualidade do
material didático e da transmissão do áudio e vídeo utilizados. Este questionário foi
aplicado após a realização de uma capacitação por meio de videoconferência. Os
resultados evidenciaram que a videoconferência foi considerada uma ferramenta de
ensino que possibilita o entendimento, permite interatividade e possui boa aceitação
para ser utilizada em programas de capacitação em saúde auditiva infantil.
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Joshi et al. (2011) avaliaram a satisfação dos participantes de um programa
de tele-educação em Pernambuco – Brasil. O programa foi direcionado para
médicos, profissionais de enfermagem, equipes de saúde bucal e ACS e envolveu
os conteúdos saúde pública, saúde da criança e do adolescente, saúde mental e
enfermagem. O Programa englobou palestras presenciais e interativas e teve um
componente de teleassistência para responder às perguntas dos centros de saúde.
Por meio de um questionário contendo questões referentes ao conteúdo, aspectos
técnicos como audio, vídeo e conectividade, aspectos operacionais como a
organização dos cursos e o feedback recebido, constatou-se que a maioria dos
comentários obtidos foi de ACS (48%) que revelaram alta aceitação do programa,
porém a parte de audio foi relatada como um grande problema durante as sessões
de tele-educação.
Os estudos voltados à capacitação de ACS têm demonstrado que o
treinamento destes profissionais em saúde auditiva é possível e representa uma
promissora ação para a promoção da saúde auditiva infantil, além disso, as
ferramentas de ensino à distância tem tido boa aceitabilidade. Contudo, é necessário
que os ACS incorporem os conteúdos teóricos nas ações que desenvolvem junto à
população.
Araújo et al. (2011) verificaram a retenção das informações oferecidas aos
ACS em um curso de capacitação em saúde auditiva infantil. Participaram do estudo
24 ACS capacitados por meio de um Cybertutor. O conteúdo programático envolveu
desde a prevenção à reabilitação da deficiência auditiva. Os ACS responderam um
questionário imediatamente após a capacitação e depois de 15 meses e o nível de
retenção das informações foi analisado comparando o desempenho nos dois
momentos. Os resultados evidenciaram uma redução percentual significante do
conhecimento geral do ACS sobre saúde auditiva infantil, havendo maior retenção
dos conteúdos mais diretamente relacionados às suas práticas diárias de atuação, o
que demonstra que a capacitação dos ACS deve ocorrer de forma contínua.
Assim, ressalta-se a importância do desenvolvimento de ferramentas de
ensino que viabilizem a capacitação à distância, para que se consiga atingir
diferentes regiões do país e promover a educação permanente destes profissionais.
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3.4 CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa
Dentre as diferentes ferramentas de ensino a distância, o CD-ROM tem o
diferencial de não exigir a internet banda larga para o seu uso. Aspecto de suma
importância na atualidade uma vez que apesar do país seguir uma tendência de
aceleração na taxa de acesso à internet, ainda há uma considerável parcela da
população que não possui este recurso (figura 1). Associado a isto, a conexão
banda larga ainda não é uma realidade para todos (figura 2) (CETIC, 2011; JOSHI et
al., 2011).
O CD-ROM é um tipo de mídia que permite também interatividade,
armazenamento de grande quantidade de informações de texto, arquivos de
imagens (fotos, figuras e vídeos) e arquivos de sons, permitindo relacionar estes
diferentes tipos de recursos aos conteúdos teóricos (FURTADO, 2008; OLIVEIRA,
2009).
Como descrito anteriormente, na área de audiologia alguns CD’s-ROM foram
elaborados, contudo, não foi encontrado nenhum estudo que tivesse analisado o uso
do CD-ROM como uma ferramenta para a promoção da saúde auditiva infantil, nem
tampouco que possua um controle de acesso ao conteúdo do mesmo.

Figura 1. Domicílios brasileiros com conexão à Internet. Área urbana e Total Brasil (%).
Fonte: CETIC, 2011.
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Figura 2. Tipos de conexão à internet. Percentual sobre o total de domicílios que possuem
Internet Total Brasil (%). Fonte: CETIC, 2011.

Ao ser considerado o exposto até o momento, o CD-ROM pode ser uma
ferramenta facilitadora para a promoção da educação permanente dos ACS na área
de saúde auditiva infantil, uma vez que as equipes de Saúde da Família estão
distribuídas por todas as regiões do país e apresentam desiguais acessos a
informação especializada, incluindo às diferentes ferramentas de capacitação, como
a internet banda larga.
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4 PROPOSIÇÃO

Analisar a eficácia do CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa
na capacitação de agentes comunitários de saúde na área de saúde auditiva infantil.
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5 METODOLOGIA

O presente estudo está inserido na linha de pesquisa Telessaúde em
Fonoaudiologia do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP e foi realizado em
parceria com a Disciplina de Telemedicina da FMUSP, a Universidade do Vale do
Itajaí (UNIVALI) e com as Secretarias Municipais de Saúde de Bauru-SP e de ItajaíSC.
A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da FOB USP está protocolada sob o número 038/2010 (Anexo A e B).

5.1 Seleção da casuística
A

definição

da

casuística

teve

como

base

a

conveniência

para

estabelecimento de parcerias e o fato de envolver profissionais de regiões distintas
que atuam junto à ESF. Assim, definiu-se a participação de ACS dos municípios de
Bauru/SP e de Itajaí/SC, nos quais a estratégia de reorientação do modelo
assistencial para um modelo centrado na prevenção e promoção da saúde iniciou-se
no ano de 2000.
Em Bauru a implantação do PACS ocorreu em fevereiro, com a atuação de 22
ACS e uma cobertura de 4,03% da população. O PACS precedeu a ESF no
município, e a primeira Equipe de Saúde da Família foi credenciada pelo MS e em
maio de 2002 e implantada em abril de 2004, com uma cobertura populacional de
1,05%.
Em janeiro de 2010, quando realizada a última capacitação dos ACS em
saúde auditiva infantil (ALVARENGA et al., 2010), a cidade de Bauru contava com
53 ACS conferindo cobertura a 8,57% da população da cidade. Referente a ESF,
havia sete equipes com abrangência de 6,79% da população.
Em Itajaí, a implantação iniciou-se em setembro de 2000, com a atuação de
55 ACS conferindo cobertura a 21,78% da população da cidade. Referente à ESF,
havia oito equipes com abrangência de 19,01% da população. Após este período
houve uma contínua evolução da implantação das equipes. Os ACS de Itajaí não
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participaram de nenhum projeto anterior de capacitação na área de saúde auditiva
infantil.
A tabela 1 apresenta o número absoluto de ACS e de equipes de ESF e a
quantidade relativa da cobertura populacional de ambos, em nível federal, estadual e
municipal, tendo como referência o mês de agosto de 2011, período no qual foi
realizada a capacitação por meio do CD-ROM.

Tabela 1 - Número absoluto de agentes comunitários de saúde e equipes de Saúde da
Família e a quantidade relativa da cobertura populacional, em nível federal, estadual e
municipal.

Panorama geral da quantidade de ACS e ESF - Referência - agosto/2011

População
(n)
Brasil

190.755.799

Agentes Comunitários de Saúde

Equipes de Saúde da Família

Implantados
(n)

População
coberta (%)

Implantadas
(n)

População
coberta (%)

63,7

32.079

53,11

248.521

Estado de São
41.262.199
25.553
34,74
3.497
Paulo
Município de
343.937
46
7,69
6
Bauru
Estado de Santa
6.248.436
9.457
76,46
1.382
Catarina
Município de
183.373
276
86,54
33
Itajaí
Fonte: Departamento de
Atenção
Básica.
Disponível
http://dab.saude.gov.br/historico_cobertura_sf.php. Acesso em: 23 setembro 2011.

28,54
6,02
69,68
62,09
em:

5.2 Casuística
Participaram do estudo 90 ACS dos municípios de Bauru-SP e de Itajaí-SC,
divididos em dois grupos:
• 43 ACS do município de Bauru-SP que já haviam participado
previamente de pelo menos uma capacitação em saúde auditiva, não
os diferenciando quanto à quantidade de capacitações recebidas, nem
tampouco o tempo decorrido entre as mesmas e o presente estudo, e
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• 47 ACS do município de Itajaí-SC que não receberam formação prévia
em saúde auditiva.
Todos os ACS das equipes Saúde da Família e do PACS do município de
Bauru que haviam participado de capacitações prévias em saúde auditiva foram
convidados a participar do projeto e, somente foram incluídos, na casuística, aqueles
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C). É
importante salientar que houve 100% de adesão dos profissionais.
Em relação ao município de Itajaí-SC, a escolha dos participantes realizou-se
de maneira aleatória, tendo como critério a ausência de contato prévio com materiais
instrucionais/capacitações sobre saúde auditiva. Assim, 50 ACS das diferentes
equipes do município foram convidados a participar e, somente foram incluídos, na
casuística, aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo D). Houve 94% de adesão dos profissionais, já que três deles não
participaram da capacitação proposta. Dentre os ACS participantes havia
representatividade de todas as equipes da ESF do município.
5.3 Local do estudo
A capacitação dos ACS do município de Bauru-SP foi realizada nas
dependências da FOB-USP (Figura 3), enquanto que os ACS do município de Itajaí
foram capacitados nas dependências da UNIVALI (Figura 4), sendo que em ambos
os locais, a capacitação ocorreu em salas de treinamento que possibilitaram que
cada ACS manuseasse individualmente o computador e o material instrucional
proposto.
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Figura 3 - Sala de treinamento (FOB-USP) – Capacitação de ACS do município de
Bauru.

Figura 4 - Sala de treinamento (UNIVALI) – Capacitação de ACS do município de
Itajaí.

5.4 Método

5.4.1 Equipamento

Para a capacitação tanto em Bauru como em Itajaí os equipamentos
utilizados foram: computadores com drive para CD-ROM e fones de ouvido. Para a
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execução do CD-ROM com boa qualidade dos recursos audiovisuais, os requisitos
mínimos dos computadores foram: Sistema Windows ou Mac, Processador 2 Giga
Hertz ou superior, 512 megabytes de memória RAM, unidade de CD-ROM, placa de
som, fones de ouvido ou caixas de som.
5.4.2 Estabelecimento do material instrucional utilizado
5.4.2.1 – CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil”
O CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil” utilizado na capacitação, foi desenvolvido
em projeto anterior (CNPq, processo número 485508/2007-9) em parceria com a
Disciplina de Telemedicina da FMUSP (Apêndice A ).
O conteúdo programático presente no CD-ROM foi validado e adaptado para
diferentes ferramentas de ensino em estudos anteriores (ALVARENGA et al., 2008;
MELO et al., 2010; ALVARENGA et al., 2010).
Desta forma, o conteúdo foi dividido em cinco módulos:
(1) Som e sistema auditivo;
(2) Audição, linguagem e deficiência auditiva;
(3) Causas da deficiência auditiva e atenção à saúde;
(4) Identificação e diagnóstico da deficiência auditiva no primeiro ano de vida
(5) (Re)habilitação da deficiência auditiva
O mapa de navegação com a lógica pedagógica utilizada para os cinco
módulos presentes no CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil” está apresentado no
Apêndice B.
5.4.2.2 – Simulador de situações diárias
Em parceria com a Disciplina de Telemedicina da FMUSP foi desenvolvido
um simulador de situações diárias especificamente para o presente estudo. Este
material foi utilizado para avaliação do desempenho dos ACS e será descrito em um
tópico específico.
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5.4.3 Forma de abordagem da capacitação
Visando um melhor desenvolvimento e evolução das atividades, a execução
do trabalho foi estruturada em fases:

1ª Fase – Treinamento em informática básica
___________________________________________________________________
Nesta fase inicial os ACS receberam treinamento quanto ao manuseio dos
computadores, noções básicas de informática e utilização do CD-ROM.
Para os ACS do município de Bauru, foi ministrado um curso presencial na
sala de treinamento da instituição sob responsabilidade da própria autora e da
orientadora deste projeto, acontecendo em um único encontro com duração de
quatro horas. Os ACS do município de Itajaí realizaram o mesmo curso, em uma
sala de treinamento da instituição, porém ministrado por uma tutora previamente
capacitada para esta atividade. O curso foi ministrado em momentos distintos para
os ACS de Bauru e de Itajaí.
O conteúdo foi direcionado de forma a oferecer as condições mínimas para a
correta utilização do CD-ROM e Cybertutor, englobando noções básicas do pacote
do Office, com ênfase em Windows e multimídia.
2ª Fase - Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde
___________________________________________________________________
Nesta fase os ACS realizaram a capacitação propriamente dita por meio do
CD-ROM. Para isto, os coordenadores da ESF do município de Bauru e de Itajaí
estabeleceram

uma

escala

para

que

os

ACS

pudessem

comparecer,

respectivamente, à FOB-USP e à UNIVALI para a capacitação. Cada ACS
compareceu a dois encontros, com duração de quatro horas cada. Nesse processo,
o ACS pôde direcionar o seu próprio aprendizado, porém com uma carga horária
mínima pré-estabelecida.
O estabelecimento da carga horária mínima foi realizado por meio do
julgamento de cinco profissionais da ESF (enfermeiras e coordenadoras) quanto ao
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tempo necessário para que os ACS concluíssem todos os módulos do CD-ROM.
Tais profissionais acessaram o CD-ROM e em consenso, definiram a carga horária
mínima de oito horas.
Ao abrir o CD-ROM, o ACS foi orientado a responder um questionário de précapacitação, o qual foi constituído por 20 questões de múltipla escolha, abrangendo
todo o conteúdo disponibilizado pelo CD-ROM (Anexo E). Este questionário teve
como objetivo verificar o conhecimento prévio em saúde auditiva de cada
participante. Ao término do preenchimento, as respostas foram encaminhadas
automaticamente, via internet, ao banco de dados do curso.
Ao preencher e enviar o questionário inicial, o ACS pôde iniciar seus estudos
pelo CD-ROM, passando pelos cinco módulos de ensino. O participante acessou os
módulos de forma sequencial, sendo que só conseguia avançar para o módulo
seguinte após realização completa daquele que o antecedia. Ao final de cada
módulo, foram realizados exercícios para avaliação da aprendizagem. Caso as
respostas estivessem corretas, era fornecida uma chave/senha, que permitia a
continuidade dos estudos para o módulo seguinte. Caso alguma questão fosse
respondida incorretamente, o sistema orientava o ACS a retomar os estudos para o
tema cuja aprendizagem não estava adequada. Quando foram finalizados os
estudos de todos os módulos, o ACS recebeu a chave de acesso para responder o
questionário final, o mesmo aplicado no momento pré-capacitação.
Importante ressaltar que todas as atividades aconteceram em dias úteis, ou
seja, estiveram inseridas na rotina de trabalho dos ACS. Para o acompanhamento
da

capacitação

em

Itajaí,

um

tutor

esteve

presente,

propiciando

o

monitoramento/feedback sobre o áudio e vídeo utilizados. O tutor também
responsabilizou-se

pela

entrega/recebimento

do

questionário

utilizado

para

avaliação do CD-ROM como metodologia de ensino, respondido ao término do curso
(Anexo F).
3ª Fase – Elaboração do Simulador de Situações Diárias
___________________________________________________________________
O simulador de situações diárias consiste em uma forma de utilização do
Cybertutor, um sistema de educação a distância baseado na web para a teleeducação em que o ACS é levado a tomar decisões a partir de uma situação com a
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qual ele pode se deparar nas suas atividades diárias. É um modelo interativo, que
permite a verificação do desempenho por parte do próprio ACS e também pelos
pesquisadores responsáveis. As situações criadas, voltadas à saúde auditiva,
representaram aquelas rotineiramente presentes na atuação profissional dos ACS
junto à comunidade e a avaliação do conhecimento teve como base as decisões
tomadas e suas consequências.
Foram elaboradas 11 situações que contemplam os diferentes conteúdos
abordados na capacitação e para cada uma delas disponibilizou-se três opções de
conduta a ser tomada. As condutas corretas eram reforçadas, e por outro lado, as
errôneas foram corrigidas, apresentando as possíveis consequências das mesmas,
seguida de nova apresentação da situação, porém com maior número de
informações, a fim de auxiliar o ACS em suas decisões. O sistema permitiu o
monitoramento e o registro das respostas apresentadas pelos ACS para posterior
análise.
No Apêndice A encontra-se disponibilizado informações para acesso ao
simulador de situações diárias.
4ª Fase – Validação do CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa
___________________________________________________________________
Para a validação do CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa
foram realizadas duas avaliações em três momentos diferentes, como descrito a
seguir:
- Avaliação comparativa do desempenho pré e pós-capacitação imediata
Com o intuito de analisar a eficácia do CD-ROM como ferramenta de teleeducação interativa para a capacitação de ACS em saúde auditiva infantil, foi
aplicado um mesmo questionário pré e pós-capacitação, contendo 20 perguntas
específicas a respeito do conteúdo dos cinco módulos estudados (Anexo E). Por
meio da comparação das respostas iniciais e finais, foi possível avaliar o grau da
aprendizagem fixada pelos participantes. O questionário utilizado foi utilizado em
estudos anteriores (ALVARENGA et al, 2008; MELO et al, 2010; ALVARENGA et al,
2010).
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Deste modo, as questões que compõem o questionário utilizado foram
divididas em quatro domínios visando à análise posterior dos dados obtidos, no
sentido de auxiliar na percepção por parte das avaliadoras de quais assuntos da
capacitação foram realmente retidos pelos ACS.
- Domínio 1: questões de 1 a 6, referentes ao conceitos gerais sobre a
audição deficiência auditiva (Conceituação);
- Domínio 2: questões de 7 a 10, referentes a tipo, prevenção e causas da
deficiência auditiva (Prevenção);
- Domínio 3: questões de 11 a 16, referentes às técnicas de detecção e
identificação da deficiência auditiva (Identificação), e,
- Domínio 4: questões de 17 a 20, referentes aos aspectos gerais da
deficiência auditiva.
- Avaliação pós-capacitação não imediata – simulador de situações
diárias
A proposta do simulador de situações diárias é que ele represente uma
avaliação não imediata, por isso foi aplicado seis meses após a capacitação, e foi
utilizado como uma forma complementar de avaliação do conhecimento obtido pelos
ACS, fornecendo informações quanto às informações retidas e a aplicação do
conhecimento obtido em situações rotineiras de sua prática profissional, que
envolvem a saúde auditiva.
O acesso ao simulador de situações diárias é possível por meio de um
cadastro junto ao site Telessaúde Brasil – Núcleo São Paulo, com obtenção do perfil
de acesso de ACS. Com este cadastro, basta inserir o e-mail e senha do usuário e
acessar a avaliação interativa.
Os ACS de Bauru já possuíam esse cadastro pelo fato de terem participado
de capacitação prévia e para os ACS de Itajaí foi efetuado um cadastro de acesso. A
atividade foi realizada nas salas de treinamento das respectivas instituições, cada
ACS ficou em um computador e realizou a atividade de forma individual. Esta fase
ocorreu em um único encontro com duração de duas horas, sendo que havia um
tutor para organizar a atividade.
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– Avaliação da metodologia de ensino utilizada
Após o término da capacitação, os ACS responderam também um
questionário voltado à avaliação da utilização do CD-ROM como metodologia de
ensino (Anexo F). O questionário utilizado no presente estudo foi uma adaptação do
questionário utilizado em estudo anterior (MELO et al., 2011), com questões
voltadas à qualidade do material utilizado, satisfação dos ACS, recursos
audiovisuais, autonomia e o conteúdo, além disso, foram inseridas duas questões
dissertativas questionando quanto aos aspectos positivos e negativas da utilização
do CD-ROM como ferramenta de capacitação. A fim de conferir maior liberdade aos
ACS para expor sua opinião, a identificação dos mesmos não foi exigida ao
respondê-lo.
Ambos os questionários foram aplicados nos dois grupos de estudo,
possibilitando a análise comparativa da opinião de profissionais com e sem
capacitação prévia na área de saúde auditiva.
5ª Fase – Análise dos dados
___________________________________________________________________
No questionário pré e pós-capacitação as possíveis respostas eram
“verdadeiro”, “falso” e “não sei”, e a pontuação do mesmo foi realizada de acordo
com o gabarito proposto nos estudos anteriores (ALVARENGA et al, 2008; MELO et
al, 2010; ALVARENGA et al, 2010), conferindo um ponto a cada resposta correta.
Assim, o escore total do questionário é de no máximo 20 pontos, totalizando 100%
de acerto.
Outra forma foi a análise do desempenho de cada indivíduo na atividade do
simulador de situações diárias, tendo como base a quantidade de tentativas
necessárias para se chegar à conduta correta em cada uma das situações
propostas. Ao optar pela conduta correta já na primeira tentativa, atribui-se dois
pontos, na segunda tentativa, um ponto e ao necessitar de três tentativas ou mais, a
pontuação conferida foi de zero pontos. Desta forma, a pontuação máxima possível
é 22 pontos, totalizando 100%.
Foi realizada também uma avaliação quantitativa de variáveis qualitativas do
questionário de avaliação da metodologia de ensino, descrevendo em porcentagens,
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a visão do ACS sobre a metodologia utilizada e também apresentando os aspectos
positivos e negativos relatados.
Os resultados foram analisados comparativamente nas situações pré e póscapacitação por meio do Teste de Wilcoxon, entre os domínios avaliados pelo
questionário pelo Teste de Friedman, e a comparação do desempenho entre os
grupos foi realizada por meio do Teste de Mann-Whitney, sendo adotado o nível de
significância de 5%.
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6 RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados obtidos quanto à pontuação nos
questionário pré e pós-capacitação, o desempenho no simulador de situações
diárias e a percepção dos participantes quanto à metodologia utilizada.

6.1 Análise estatística descritiva e inferencial do desempenho pré e póscapacitação imediata.
Foram analisadas por meio de estatística descritiva (média, desvio-padrão,
mediana, valores mínimo e máximo) as pontuações obtidas por domínios e total, nas
20 questões do questionário aplicado pré e pós-capacitação, para cada um dos
grupos avaliados (Tabelas 2 e 3 e Gráfico 1).

Tabela 2. Medidas-resumo, em percentual, do escore total e por domínio do questionário
aplicado aos agentes comunitários de saúde de Bauru/SP, pré e pós-capacitação.	
  
Domínios

Instante

Média (%)

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Pré – capacitação

58,53

20,38

50,00

16,67

100,00

Pós – capacitação

81,01

12,38

83,33

50,00

100,00	
  

Pré – capacitação

66,28

24,93

75,00

0,00

100,00	
  

Pós – capacitação

88,95

19,13

100,00

25,00

100,00	
  

Pré – capacitação

68,99

16,09

66,67

33,33

100,00	
  

Pós – capacitação

81,39

14,18

83,33

50,00

100,00	
  

4.Aspectos

Pré – capacitação

79,07

15,36

75,00

25,00

100,00	
  

gerais

Pós – capacitação

91,86

11,85

100,00

75,00

100,00	
  

Pré – capacitação

67,33

11,36

65,00

40,00

90,00

Pós – capacitação

84,88

8,62

85,00

65,00

100,00

1.Conceituação
2.Prevenção
3.Identificação

Escore total
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Tabela 3. Medidas-resumo, em percentual, do escore total e por domínio do questionário
aplicado aos agentes comunitários de saúde de Itajaí/SC, pré e pós-capacitação.
Domínios
1.Conceituação
2.Prevenção
3.Identificação
4.Aspectos gerais

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Média (%)

DP

Mediana

Mínimo

Máximo

Pré – capacitação

37,68

15,88

33,33

16,67

66,67

Pós – capacitação

68,48

15,00

66,67

33,33

100,00

Pré – capacitação

48,91

24,70

50,00

0,00

100,00

Pós – capacitação

82,06

21,51

87,50

25,00

100,00

Pré – capacitação

53,98

19,30

50,00

0,00

83,33

Pós – capacitação

76,45

15,55

66,67

33,33

100,00

Pré – capacitação

69,02

17,63

75,00

25,00

100,00

Pós – capacitação

88,04

15,58

100,00

50,00

100,00

Pré – capacitação

51,09

12,65

50,00

15,00

80,00

Pós – capacitação

77,5

9,82

77,50

50,00

95,00

Pontuação Total – Pré (%)

Escore total

Instante

Bauru

	
  

Itajaí

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pontuação Total – Pós (%)

	
  

Itajaí

Bauru

	
  
Gráfico 1 - Gráfico do tipo Box plot para caracterização da pontuação total obtida no
questionário pré e pós-capacitação, de acordo com o grupo (Bauru x Itajaí).	
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A análise descritiva das respostas obtidas no questionário pré e póscapacitação, de acordo com cada domínio estudado e para cada um dos grupos,
está indicada nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, de acordo com os domínios Conceituação,
Prevenção, Identificação e Aspectos gerais, respectivamente. Foi considerado o
número total de respostas corretas (e percentagem) obtidas pelos ACS nos
questionários, considerando o total de questão de cada domínio. Outra informação
importante é que a área sombreada com cor mais escura representa os ACS que
mantiveram o mesmo desempenho nos questionários pré e pós-capacitação
imediata, a área sombreada com cor mais clara identifica aqueles que aumentaram
o escore no questionário pós-capacitação. Por outro lado, o espaço sem
sombreamento demonstra os ACS que apresentaram piora no desempenho.
A partir da análise estatística inferencial do desempenho dos ACS é possível
concluir que os escores obtidos são significativamente diferentes entre os domínios
avaliados pelo questionário. Utilizou-se o teste não paramétrico de Friedman com
três graus de liberdade, o qual indicou que existem diferenças globais entre os
domínios para ambos os grupos e nas duas situações (pré e pós-capacitação), com
probabilidade equivalente a 0,000.

Tabela 4. Distribuição das respostas obtidas nos questionários pré e pós-capacitação (em
percentagem), referente ao domínio Conceituação, considerando os grupos de Bauru e
Itajaí.
Grupo

Pré

ACS Bauru

0
1
2
3
4
5
6
Total

0

ACS –
Itajaí

(%)

1 (%)

2

(%)

3

CONCEITUAÇÃO
Pós
(%)
4
(%)
(2,3)
(2,3)
(9,3)
(9,3)
(2,3)

5

(%)

6

(%)

Total

(%)

(2,3)
(9,3)
(16,3)
(11,6)
(11,6)
(2,3)
(53,5)

1
4
1
1
1
8

(2,3)
(9,3)
(2,3)	
  
(2,3)	
  
(2,3)	
  
(18,6)

2
6
15
10
8
2
43

(4,7)
(14,0)
(34,9)
(23,3)
(18,6)
(4,7)
(100)

1

(2,3)

1
1
4
4
1

1

(2,3)

11

(25,6)

1
4
7
5
5
1
23

2

(4,3)

8

(17,0)

1

(2,1)

1

(2,1)

12

(25,5)

4

(8,5)

5

(10,6)

6

(12,8)

1

(2,1)

17

(36,2)

3

3

(6,4)

4

(8,5)

6

(12,8)

13

(27,7)

4

2

(4,3)

2

(4,3)

1

(2,1)

5

(10,6)

11

(23,4)

19

(40,4)

14

(29,8)

0
1
2

1 (2,1)

5
6
Total

1 (2,1)

Eliene Silva Araújo

2

(4,3)

47

6 Resultados	
  

66	
  
	
  

Tabela 5. Distribuição das respostas obtidas nos questionários pré e pós-capacitação (em
percentagem), referente ao domínio Prevenção, considerando os grupos de Bauru e Itajaí.
PREVENÇÃO
Grupo

Pré
0

ACS - Bauru

ACS – Itajaí

(%)

1

(%)

2

(%)

0
1
2
3
4
Total

3

Pós
(%)

4

(%)

Total

(%)

1
17
11
29

(2,3)
(39,5)
(25,6)
(67,4)

1
2
29
11
43

(2,3)
(4,6)
(67,4)
(25,6)
(100)

1
1
12

(2,3)
(2,3)
(27,9)

14

(32,6)

2

(4,3)

2

(4,3)

3

(6,4)

6

(12,8)

12

(25,5)

3

8

(17,0)

19

(40,4)

27

(57,4)

4

3

(6,4)

2

(4,3)

5

(10,6)

16

(34,0)

27

(57,4)

0
1
2

3 (6,4)

Total

3

(6,4)

Tabela 6. Distribuição das respostas obtidas nos questionários pré e pós-capacitação (em
percentagem), referente ao domínio Identificação, considerando os grupos de Bauru e Itajaí.

Grupo

Pré

ACS Bauru

0
1
2
3
4
5
6
Total

0 (%)

ACS –
Itajaí

1 (%)

2

(%)

3

1

1
2

IDENTIFICAÇÃO
Pós
(%)
4
(%)

5

(%)

6

(%)

1
2

(2,3)
(4,7)

1
4

(2,3)
(9,3)

2

(4,7)

5
4

(11,6)
(9,3)

5
8

(11,6)
(18,6)

12

(27,9)

18

5
3
1
11

(11,6)
(7,0)
(2,3)
(25,6)

(2,3)

(2,3)
(4,7)

0
1
2
3

1 (2,1)

(41,9)

1

(2,1)

1

(2,1)

1

(2,1)

5

10,6)

4

1

(2,1)

(8,5)
(10,6)

Total

(%)

2
8
1
15
15
2
43

(4,7)
(18,6)
(2,3)
(34,9)
(34,9)
(4,7)

1

(2,1)

1

(2,1)

10

(21,3)

6

(12,8)

5

2

(4,3)

15

(31,9)

4

9

(19,1)

1

(2,1)

3

(6,4)

13

(27,7)

5

2

(4,3)

1

(2,1)

4

(8,5)

7

(14,9)

22

(46,8)

13

9

(19,1)

47

(100)

6
Total

1 (2,1)

2

(4,3)
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Tabela 7. Distribuição das respostas obtidas nos questionários pré e pós-capacitação (em
percentagem), referente ao domínio Aspectos gerais, considerando os grupos de Bauru e
Itajaí.

Grupo

Pré
0

ACS - Bauru

ACS – Itajaí

(%)

1

0
1
2
3
4
Total
0
1
2
3
4
Total

ASPECTOS GERAIS
Pós
(%) 2 (%)
3
(%)

3

(6,4)

3

(6,4)

4

(%)

Total

(%)

(2,3)
(39,5)
(25,6)
(67,4)

1
2
29
11
43

(2,3)
(4,7)
(67,4)
(25,6)
(100)

(12,8)
(42,6)
(4,3)
(59,6)

2
12
28
5
47

(4,3)
(25,5)
(59,6)
(10,6)
(100)

1
1
12

(2,3)
(2,3)
(27,9)

14

(32,6)

1
17
11
29

2
3
8
3
16

(4,3)
(6,4)
(17,0)
(6,4)
(34,0)

6
20
2
28

Os resultados da análise inferencial comparativa do desempenho global e por
domínios, nos dois momentos de avaliação (pré e pós-capacitação imediata) para
cada um dos grupos, podem ser vistos na Tabela 8 e indicam que houve retenção
do conteúdo de forma significante para ambos os grupos, tanto no escore total
quanto por domínios (p<0,01).

Tabela 8 - Análise estatística inferencial para comparação do desempenho por domínios e
total nos dois momentos de avaliação para os agentes comunitário de saúde de Bauru/SP e
de Itajaí/SC.
Domínios

Comparação

Média – pré (%)

Média – pós (%)

p

Teste

Pré x Pós (Bauru)

58,53

81,01

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Itajaí)

37,68

68,48

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Bauru)

66,28

88,95

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Itajaí)

48,91

82,06

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Bauru)

68,99

81,39

0,001*

Wilcoxon

Pré x Pós (Itajaí)

53,98

76,45

0,000*

Wilcoxon

4.Aspectos

Pré x Pós (Bauru)

79,07

91,86

0,000*

Wilcoxon

gerais

Pré x Pós (Itajaí)

69,02

88,04

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Bauru)

67,33

84,88

0,000*

Wilcoxon

Pré x Pós (Itajaí)

51,09

77,5

0,000*

Wilcoxon

1.Conceituação
2.Prevenção
3.Identificação

Escore total

*p ≤ 0,05: estatisticamente significante.
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A análise estatística comparativa dos grupos em relação ao desempenho
(escore total e por domínios) nos dois momentos de avaliação pode ser observada
na Tabela 9.

Tabela 9. Análise estatística inferencial para comparação do desempenho dos grupos
(Bauru x Itajaí) nos questionários pré e pós-capacitação.
Domínios

Média -

Média -

Bauru (%)

Itajaí(%)

Pré – capacitação

58,53

Pós – capacitação

p

Teste

37,68

0,000*

Mann-Whitney

81,01

68,48

0,000*

Mann-Whitney

Pré – capacitação

66,28

48,91

0,001*

Mann-Whitney

Pós – capacitação

88,95

82,06

0,118

Mann-Whitney

Pré – capacitação

68,99

53,98

0,000*

Mann-Whitney

Pós – capacitação

81,39

76,45

0,134

Mann-Whitney

4.Aspectos

Pré – capacitação

79,07

69,02

0,012*

Mann-Whitney

gerais

Pós – capacitação

91,86

88,04

0,379

Mann-Whitney

Pré – capacitação

67,33

51,09

0,000*

Mann-Whitney

Pós – capacitação

84,88

77,5

0,000*

Mann-Whitney

1.Conceituação
2.Prevenção
3.Identificação

Escore total

Instante

*p ≤ 0,05: estatisticamente significante.

6.2 Análise estatística descritiva e inferencial do desempenho pós-capacitação
não imediata.
Os ACS de ambos os grupos tiveram acesso ao simulador de situações diárias
seis meses após a realização da capacitação. Dos 43 ACS do município de Bauru,
16 (37%) realizaram a avaliação por meio do simulador, os demais não conseguiram
realizar a atividade devido à dificuldade em lembrar as informações de acesso.
Como esses ACS já haviam participado de capacitação prévia, na primeira
participação haviam preenchido as informações cadastrais, criando inclusive uma
senha individual. Para acesso ao simulador era necessário informar o e-mail e senha
cadastrados previamente. No que se refere ao e-mail, a pesquisadora disponibilizou
uma lista com todos os e-mails, no entanto, não foi possível fazer isso com as
senhas. A estratégia utilizada para recuperar as senhas, quando os ACS não
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lembravam, foi a opção que se encontra disponível no site do Telessaúde Brasil Núcleo São Paulo, em que a senha é enviada automaticamente para o e-mail
cadastrado. Essa estratégia funcionou para poucos casos, pois a maioria dos ACS
não lembrava a senha do próprio e-mail ou haviam cadastrado o e-mail com erros de
digitação e assim, a senha era enviada para e-mails inexistentes.
Em relação aos ACS do município de Itajaí não houve essa dificuldade já que o
cadastro dos mesmos junto ao Telessaúde Brasil – Núcleo São Paulo foi realizado
no momento da utilização do CD-ROM, e não houve cadastramento de senhas
individuais, mas sim uma genérica para todos. Assim, 40 (85%) realizaram a
atividade e a não participação dos demais ocorreu em virtude dos mesmos estarem
em férias no período em que a atividade foi realizada.
No Gráfico 2 é possível observar a descrição do desempenho dos ACS na
atividade do simulador de situações diárias, considerando nove das 11 situações
propostas, já que para duas delas um número elevado de ACS, de ambos os
grupos, necessitaram de muitas tentativas para chegar à conduta adequada, o que
refletia em uma distorção na análise final. Assim, optou-se por retirar da análise
descritiva estas duas situações, as quais representavam os critérios de
aplicabilidade de um questionário de monitoramento do desenvolvimento da audição
e da linguagem, que ainda não está sendo aplicado de forma efetiva nos dois
municípios. No que se refere à análise inferencial, por meio da correlação de
Spearman verificou-se ausência de correlação significante entre o escore total obtido
no questionário pós-capacitação imediata e o desempenho no simulador, tanto para
o grupo de Bauru (r=0,11; p=0,698) quanto para o grupo de Itajaí (r=0,29; p=0,074).
A comparação do desempenho dos grupos no simulador de situações diárias
foi realizada por meio do Teste de Mann-Whitney, o qual evidenciou diferença
estatisticamente significante (p=0,05), com melhor desempenho dos ACS de
Bauru/SP.
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Gráfico 2. Desempenho, em porcentagem e número absoluto de pontos obtidos, de cada um
dos grupos no simulador de situações diárias.

	
  
6.3 Análise do questionário de avaliação da metodologia de ensino proposta
A distribuição percentual das respostas obtidas no questionário de avaliação
da metodologia de ensino pode ser vista na Tabela 10.
Em relação às duas questões abertas quanto aos aspectos positivos e
negativos da utilização do CD-ROM como metodologia de ensino para a realização
da capacitação em saúde auditiva, a seguir estão comentários que exemplificam a
opinião dos ACS.

Pontos positivos:
“É bom pelo fato de que cada pessoa segue o seu ritmo de aprendizado, sem
prejudicar ou não outras pessoas”.
“Cada um vai de acordo com seu entendimento, se precisar voltar tem
possibilidade de melhor entender, é uma forma de interação não cansativa”.
Pontos negativos:
“O único ponto negativo é que eu não sabia utilizar o computador, não tenho
acesso a computadores, mas só isso, não há outro”.
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“O único ponto negativo é que quando errávamos alguma questão voltava
desde o início ficando difícil saber qual questão estava correta ou não”.

Tabela 10 – Distribuição das respostas objetivas obtidas no questionário de avaliação do
CD-ROM como metodologia de ensino.
QUESTIONÁRIO
ACS - Bauru
Questões

ACS – Itajaí

Sim

(%)

Não

(%)

Sim

(%)

Não

(%)

1. Você acha que o programa de
capacitação por meio do CD-ROM foi
um recurso didático que possibilitou
maior entendimento?

42

97,7%

1

2,3%

46

97,9%

1

2,1%

2. O programa apresentado por meio
do CD-ROM despertou maior interesse
para sua participação?

40

93,0%

3

7,0%

46

97,9%

1

2,1%

3. Você acha que as informações do
CD-ROM foram de fácil entendimento?

39

90,7%

4

9,3%

41

87,2%

6

12,8%

4 Você achou que o CD-ROM permitiu
sua participação mais ativa no processo
de aprendizado?

40

93,0%

3

7,0%

46

97,9%

1

2,1%

5. Você teve algum problema com o
CD-ROM durante sua utilização?

6

14,0%

37

86,0%

7

14,9%

40

85,1%

6. Os sons, imagens e vídeos presentes
no CD-ROM estavam adequados?

40

93,0%

3

7,0%

46

97,9%

1

2,1%

7. O tempo disponibilizado para
realização dos cinco módulos do curso
foi satisfatório?

41

95,3%

2

4,7%

45

95,7%

2

4,3%

8. O curso de informática foi importante
para que você soubesse utilizar o CDROM?

36

83,7%

7

16,3%

42

89,4%

5

10,6%

9. Você já havia participado de um
programa de capacitação utilizando a
tecnologia do CD-ROM?

9

20,9%

34

79,1%

3

6,4%

44

93,6%

10. Você participaria novamente de um
curso utilizando o ensino a distância?

43

100,0%

0

0,0%

47

100,0%

0

0,0%
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7 DISCUSSÃO
A capacitação dos ACS na área de saúde auditiva infantil, tem se mostrado
uma ação promissora e complementar aos programas de TAN.
O conhecimento prévio em saúde auditiva é inerente às experiências
pessoais e profissionais, não estando restrito somente às informações obtidas em
programas de capacitação. Entretanto, estudos desenvolvidos com ACS na área de
saúde auditiva têm demonstrado que estes profissionais, quando não submetidos a
programas específicos de capacitação, apresentam limitado conhecimento na área
(ALVARENGA et al., 2008; MELO et al., 2010). No presente estudo, o grupo que não
havia recebido formação prévia, apresentou escore total médio de 51% na etapa
pré-capacitação (Tabela 3), evidenciando a importância de serem capacitados na
área.
Associado a isto, os dados obtidos por Araújo et al. (2011) indicaram que a
realização de uma capacitação isolada não garante uma constante

atuação de

qualidade, pois ao longo do tempo ocorre uma redução percentual significante das
informações obtidas. Assim, ressaltaram a importância da capacitação em saúde
auditiva não ocorrer em um único momento, mas sim de forma permanente. Os
resultados pré-capacitação do grupo de ACS de Bauru são favoráveis a estas
conclusões, pois o escore total médio de 67% (Tabela 2), reforça que mesmo os
profissionais que já foram submetidos à pelo menos uma capacitação prévia na
área, necessitam aprimorar seus conhecimentos para atuarem com qualidade em
saúde auditiva infantil.
Analisando o desempenho dos ACS pré-capacitação é possível perceber uma
diferença significante entre os grupos em todos os domínios avaliados (Tabela 5),
com melhor desempenho do grupo de Bauru. Tal dado evidencia que apesar de
ocorrer uma redução das informações retidas, os profissionais submetidos à
formação prévia apresentam um nível de informação diferenciado. Diante disso,
ressalta-se a importância dos materiais de tele-educação interativa serem eficazes
para capacitação de profissionais com diferentes níveis de conhecimento prévio em
saúde auditiva infantil.
Assim, inúmeros estudos têm sido desenvolvidos visando a elaboração de
materiais para capacitação de ACS, sustentados pela PNEPS e por diversos
programas do governo que visam a realização da educação permanente em saúde,
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como o Pró Saúde, UnA-SUS e o Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes, o
qual têm possibilitado a elaboração de diferentes ferramentas de ensino a distância
para capacitação contínua destes profissionais.
Na área de saúde auditiva, o ponto de partida dos trabalhos desenvolvidos
pelo Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, foi a adaptação e validação dos
manuais propostos pela World Health Organization e a análise da efetividade de um
programa de capacitação presencial (ALVARENGA et al., 2008). Posteriormente,
verificou-se a efetividade da videoconferência (MELO et al., 2010) e de um sistema
baseado na web para a tele-educação (Cybertutor) (ALVARENGA et al., 2010). Os
resultados obtidos demonstraram que a capacitação de ACS na área da saúde
auditiva é uma proposta viável e pertinente, já que foi possível observar melhora
significativa no desempenho dos ACS comparando os momentos pré e póscapacitação e que, portanto, as ferramentas de tele-educação interativas
desenvolvidas foram eficazes.
Com o CD-ROM não foi diferente, a comparação do desempenho pré e póscapacitação imediata demonstrou que o conhecimento em saúde auditiva infantil
melhorou significantemente (p<0,02) para ambos os grupos e os diferentes
domínios, ou seja, houve retenção de todos os conteúdos propostos (Tabela 4).
Estudos anteriores observaram melhora significante apenas nos conteúdos mais
diretamente relacionados às práticas diárias de atuação do ACS (ALVARENGA et
al., 2008; ALVARENGA et al., 2010, MELO et al., 2010), como do domínio 2 na
capacitação por meio da videoconferência (MELO et al., 2010) e dos domínios 2 e 3
utilizando o cybertutor como ferramenta de ensino (ALVARENGA et al., 2010). Este
achado pode indicar que possivelmente a saúde auditiva infantil se faz cada vez
mais presente na atuação destes profissionais.
No momento pós-capacitação imediata, os ACS de Bauru obtiveram
desempenho superior a 80% em todos os domínios do questionário, o que pode ser
considerado satisfatório de acordo com Alvarenga et al. (2008) que utilizou como
referência a percentagem acima de 70%. O grupo de Itajaí não atingiu 70% de
acerto somente no domínio 1 (Conceitos de audição e deficiência auditiva), com
desempenho equivalente a 68,45%, porém como dito anteriormente, a retenção
deste conteúdo foi significante (p=0,00).
O domínio conceituação, cujo desempenho pelo grupo de Itajaí não foi
satisfatório é justamente o domínio em que os ACS de ambos os grupos
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demonstraram pior desempenho, tanto na situação pré quanto pós-capacitação,
provavelmente por se tratar do conteúdo de maior carga teórica e que mais se
distancia da prática diária de atuação destes profissionais.
A análise estatística evidenciou que há diferença de desempenho entre os
domínios e isso ocorre para ambos os grupos, tanto na avaliação pré quanto póscapacitação, sugerindo que o conteúdo abordado apresenta domínios com
diferentes graus de dificuldade. Embora o Teste de Friedman indique apenas a
existência de diferenças globais e não analise a tendência de um ou outro domínio
apresentar maior escore, em função das médias apresentadas nas Tabela 2 e 3, é
possível perceber que o domínio 4 (aspectos gerais) é o que possui menor grau de
dificuldade, apresentando os escores mais elevados tanto na situação pré quanto
pós-capacitação, seguindo-se os domínios 2 (prevenção) e 3 (identificação), e por
último, o domínio 1 (conceituação).
Analisando-se os escores obtidos pelos ACS no questionário pós-capacitação
(Tabela 2 e 3), verifica-se que o desempenho caracterizou-se com maior escore
para os ACS de Bauru em todos os domínios. Assim, os profissionais que já
possuiam formação prévia iniciaram a capacitação com maior conhecimento sobre
saúde auditiva e, ao término da mesma, apesar de continuarem com escore
superior, apresentou semelhante desempenho ao grupo de Itajai, havendo ausência
de diferença significante entre os grupos na avaliação pós-capacitação imediata,
exceto para o domínio 1 (p=0,00) que acabou refletindo no escore total (p=0,00)
(Tabela 5). Desta forma, é possível observar que a retenção do conteúdo ministrado
foi menor para o grupo de ACS com capacitação prévia (Gráfico 1), mas apesar
disso, o fato da retenção ser significante (Tabela 4) para ambos os grupos, sugere a
eficácia da ferramenta utilizada.
A retenção menos expressiva para o grupo de Bauru, à princípio não seria o
resultado esperado, já que a literatura evidencia que quanto mais pertinentes e
melhor organizados forem os conhecimentos prévios do leitor, melhor será a
assimilação/aprendizagem dos conteúdos (GONÇALVES, 2008). Entretanto, é
importante ressaltar que a relação entre os conhecimentos prévios e a compreensão
não é linear. Isso ocorre porque o conhecimento pode existir, mas não ser ativado
durante a leitura ou pode estar fragmentado e por isso ser aplicado com incorreções,
assim, o leitor pode desvalorizar ou deturpar o que lê (GONÇALVES, 2008). Além
disso, o fato do CD-ROM apresentar os mesmos recursos audiovisuais e mesma
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estruturação textual dos materiais utilizados nas capacitações prévias as quais os
ACS de Bauru foram submetidos, pode ter interferido na valorização das
informações apresentadas e, por conseguinte no nível de retenção do conteúdo.
Na casuística houve uma considerável quantidade de ACS com desempenho
equivalente a 100% nos domínios avaliados pelo questionário (Tabelas 5,6,7).
Diante disso, é possível questionar se o nível de retenção do conteúdo foi mais
expressiva para o grupo de Itajaí devido ao fato de muitos ACS de Bauru já
possuírem pontuação máxima possível no questionário aplicado.
Outro aspecto a ser considerado é que, embora não tenhamos encontrado
estudos que analisem a eficácia de ferramentas de tele-educação interativas para a
educação permanente dos ACS, o fato da retenção do conteúdo ter sido inferior para
o grupo de Bauru sugere que a utilização de ferramentas com recursos audiovisuais
variados e diferentes formas de apresentação dos textos podem ser favorecedoras.
Na análise da eficácia de ferramentas para capacitação de ACS, outros
aspectos além da comparação do desempenho pré e pós-capacitação imediata
podem ser considerados. Depoimentos e comentários dos ACS participantes têm
sido utilizados para análise qualitativa das capacitações realizadas. Alvarenga et al.,
(2008) apresentou um depoimento que descreve a importância que os ACS
atribuíram à capacitação realizada e Melo et al., (2010) exemplificou com o
comentário de um ACS, a modificação na postura profissional destes ACS após a
capacitação.
No presente estudo, utilizou-se o simulador de situações diárias como uma
proposta inovadora e com objetivo de verificar se o conhecimento obtido na
capacitação por meio do CD-ROM refletiria na atuação dos ACS junto à
comunidade. Entretanto, a utilização desse instrumento de avaliação possibilitou
além da análise do desempenho propriamente dito, a verificação das dificuldades
para aplicabilidade do mesmo.
O fato do simulador de situações diárias ter sido disponibilizado no site do
Telessaúde Brasil - Núcleo São Paulo e necessitar de informações para seu acesso
refletiu em uma restrita participação dos ACS de Bauru. O fato de não ter ocorrido
isso com o grupo de Itajaí sugere que para aplicação de instrumentos dessa
natureza com ACS é importante que as informações necessárias para o acesso não
exija a inserção de senhas individuais. Portanto, a utilização deste tipo de
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ferramenta com essa população é possível, no entanto, o profissional responsável
pelas capacitações deve estar atento às dificuldades dos mesmos.
No que se refere aos resultados observados, estes demonstraram que houve
incorporação dos conteúdos teóricos nas ações que desenvolvem diariamente, já
que 100% dos ACS de Bauru e 97,5% dos ACS de Itajaí apresentaram desempenho
superior a 70% (Gráfico 2).
A análise estatística evidenciou ausência de correlação estatisticamente
significante entre o desempenho no questionário pós-capacitação e na atividade do
simulador para ambos os grupos (grupo de Bauru - r=0,11, p=0,698; grupo de Itajaí r=0,29, p=0,074). Neste sentido, a prática diária durante os seis meses entre a
avaliação pós-capacitação imediata e a realização do simulador, pode ter permitido
que os ACS modificassem a magnitude de conhecimento sobre os conteúdos
abordados, uma vez que estariam sujeitos a diferentes oportunidades de aplicar os
conceitos teóricos junto à população atendida.
Ao comparar o desempenho dos grupos nesta atividade observou-se
diferença estatisticamente significante (p=0,05), com melhor desempenho para o
grupo de ACS de Bauru, tal dado contribui para o tópico discutido anteriormente
quanto à importância da capacitação destes profissionais em saúde auditiva infantil
ocorrer continuamente, já que os profissionais que já haviam sido submetidos a
capacitação prévia incorporaram melhor os conceitos teóricos nas situações práticas
diárias de sua atuação.
Além da utilização de avaliações de desempenho, na análise da eficácia de
uma ferramenta de tele-educação interativa, é de suma importância levar em
consideração a opinião dos profissionais que a utilizarão. O CD-ROM é uma
ferramenta amplamente utilizada na área da Audiologia (FREITAS et al., 1999;
BLASCA; BEVILACQUA, 2002; BEVILACQUA; GONÇALVES; MORATA, 2002;
BLASCA et al., 2005; BLASCA, FERRARI, 2008), porém especificamente na área de
saúde auditiva infantil não foi encontrado nenhum material desta natureza, nem
tampouco que possua um controle de acesso ao conteúdo.
Dos 90 profissionais que participaram do estudo, apenas 12 (13%) já haviam
participado de programas de capacitação por meio de CD-ROM, o que indica que
apesar desta tecnologia ser difundida, até o presente momento, é pouco utilizado
para propiciar a educação permanente dos profissionais da ESF. A análise
qualitativa do CD-ROM como ferramenta de tele-educação interativa de acordo com
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a opinião dos ACS foi semelhante para ambos os grupos (Tabela 10). A
aceitabilidade do mesmo é sugerida pelas respostas obtidas no questionário, já que
os profissionais referiram que o CD-ROM é um recurso didático que possibilita o
entendimento, desperta interesse, permite uma participação mais ativa do ACS no
processo de aprendizado, apresenta recursos audiovisuais adequados e 100%
afirmou que participaria novamente de um curso utilizando o ensino a distância.
Além disso, poucos refeririam ter algum problema com o CD-ROM durante sua
utilização, o tempo disponibilizado para a conclusão de todos os módulos foi
satisfatório e o curso de informática foi importante para que soubessem utilizar o
CD-ROM (Tabela 10). Em consonância a estas respostas estão os pontos positivos
evidenciados pelos ACS, indicando a valorização da participação ativa, do ritmo
individual de aprendizado e dos recursos disponibilizados na ferramenta proposta.
No que se refere aos pontos negativos, os comentários reforçam a
importância da realização de um curso de informática básica prévio, capacitando-os
para utilizar a ferramenta de tele-educação interativa proposta. A evolução científica
tem possibilitado a criação de ferramentas de ensino à distância bastante
elaboradas, em contrapartida, o incentivo para a capacitação dos profissionais em
nível básico ainda é bastante limitado, embora a inclusão digital esteja em
desenvolvimento. Assim, ressalta-se a importância das ferramentas de ensino
desenvolvidas terem aplicabilidade para a população-alvo, levando em consideração
tanto a infraestrutura, quanto o conhecimento necessário para utilizá-la de forma
satisfatória.
Outro ponto negativo apontado pelos profissionais foi relacionado ao controle
de acesso ao conteúdo. O fato do ACS ser orientado a retomar os estudos ao errar
uma ou mais questões, sem identificar a questão incorreta foi visto como um aspecto
negativo, entretanto, foi essa metodologia que possibilitou que o controle de acesso
proposto funcionasse corretamente. A identificação da questão incorreta poderia
conduzir o ACS a responder novamente a questão por tentativa e erro, o que
implicaria em não retomar os estudos do conteúdo cuja aprendizagem não foi
adequada na primeira leitura.
A partir da discussão exposta, é possível presumir que o CD-ROM é uma
ferramenta de tele-educação interativa promissora e que a educação permanente
dos ACS na área de saúde auditiva é fundamental para uma atuação de qualidade
junto à comunidade. Entretanto, esta ferramenta possibilita maior retenção do
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conteúdo para profissionais que não tenham sido submetidos a capacitações
prévias. Assim, para uma educação permanente eficaz a utilização do CD-ROM
deve ocorrer de forma complementar a capacitação presencial ou por meio de outras
ferramentas de ensino a distância.
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8 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que o CD-ROM
Saúde Auditiva Infantil é eficaz como ferramenta de tele-educação interativa na
capacitação de ACS, na área de saúde auditiva infantil, representando um recurso
que pode auxiliar os ACS a realizar assistência integral e com qualidade à
população em todo o país.
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APÊNDICE A – CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil” e Simulador de situações diárias.

O CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil” e o Simulador de situações diárias foram
desenvolvidos com fins de pesquisa. Para a utilização dos mesmos existem
normativas a serem seguidas. Os interessados devem enviar e-mail para o
Departamento de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo aos cuidados da
Profª Dra Kátia de Freitas Alvarenga.
E-mail: dep-fono@fob.usp.br
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APÊNDICE B - Mapa de navegação com a lógica pedagógica utilizada para os cinco
módulos presentes no CD-ROM “Saúde Auditiva Infantil”.

	
  
Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Acesso aos módulos.

	
  
Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 1.
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Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 2.

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 2 - Continuação.
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Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 3.

	
  

	
  

	
  
	
  

Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 4.
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Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 5.

	
  

	
  

Mapa de navegação do CD-ROM Saúde Auditiva Infantil – Módulo 5 - Continuação.
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ANEXO A - Folha de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.
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ANEXO B - Folha de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.
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ANEXO C – Termo de consentimento livre e esclarecido – Agentes Comunitários de Saúde
de Bauru/SP.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP -CEP 17012-901 – C.P. 73
PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título: Ensino a distância na capacitação de agentes comunitários de saúde na área de saúde
auditiva infantil: análise da efetividade do CD-ROM
Este estudo tem o objetivo de avaliar a efetividade do CD-ROM como ferramenta de
educação à distância para capacitação de agentes comunitários de saúde na área de saúde auditiva
infantil.
Para isso, inicialmente será realizado um treinamento de forma presencial em informática
básica, no qual serão fornecidas informações quanto ao manuseio do computador e uso da internet, a
carga horária será de 4 horas. Este encontro será realizado na Faculdade de Odontologia de Bauru e
será agendado com antecedência junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Posteriormente, seguindo uma escala organizada pela responsável do núcleo de saúde onde
atua, você e os demais agentes comunitários participantes irão comparecer à Faculdade de
Odontologia de Bauru para realização do curso de capacitação em saúde auditiva. Serão dois
encontros, com carga horária de 4 horas cada. Ao abrir o CD-ROM aparecerá um questionário de 20
questões de múltipla escolha que abrangem todo o conteúdo disponibilizado pelo CD-ROM. Ao
término do preenchimento, as respostas serão encaminhadas automaticamente, via internet, ao
banco de dados do curso.
Ao preencher e enviar o questionário inicial, você poderá iniciar seus estudos pelo CD-ROM.
O conteúdo do CD é dividido em 5 módulos, e só permite avançar para o módulo seguinte após
realização completa daquele que o antecede. Ao final de cada módulo, será realizado um exercício
para avaliação de aprendizagem. Caso as respostas estejam corretas, será fornecida uma senha,
que permitirá a continuidade dos estudos para o módulo seguinte. Caso alguma questão seja
respondida incorretamente, você será orientado a retomar os estudos para o tema cuja aprendizagem
não está adequada. Assim sucessivamente até o final do curso. Quando forem finalizados os estudos
de todos os módulos, será fornecida uma senha de acesso para que você responda um questionário
final, que conterá as mesmas questões do questionário inicial.
Após a conclusão de todos os módulos do CD-ROM será agendado um novo encontro de 4
horas para que você, juntamente com todos os demais agentes participantes, compareçam a
Faculdade de Odontologia de Bauru para realização de outra atividade. Será apresentado no
computador, um caso que representa uma situação presente em sua atuação profissional junto à
comunidade, para o qual deverá tomar decisões com base no conhecimento adquirido durante o
curso. Ao final deste encontro você também deverá responder um questionário que conterá perguntas
a respeito de sua opinião sobre o curso realizado. Importante ressaltar que todas as atividades serão
realizadas durante o seu horário de trabalho.
Os benefícios esperados com o desenvolvimento do presente estudo visa contribuir na
construção do conhecimento científico na área de Saúde Auditiva Infantil, fornecendo subsídios para
implantação de programas de saúde auditiva em todo Brasil. A sua participação é de extrema
importância, porém, a impossibilidade em participar do projeto será analisada a cada caso, sem haver
prejuízos profissionais.
O participante terá a garantia de receber resposta a perguntas ou esclarecimentos a
quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com
a pesquisa.
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Toda informação obtida decorrente desse projeto de pesquisa será submetida aos
regulamentos da FOB/USP referentes ao sigilo e informação. O nome do participante será
preservado nos resultados ou informações que forem utilizados para fins de publicação científica.
Quaisquer dúvidas posteriores poderão ser sanadas com a pesquisadora no endereço e telefone
citados:
Nome: Eliene Silva Araújo (R: Joaquim Fidelis 7-65 Ap. 61, Bauru, CEP:17012-180) tel:(19)82084348
Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos,
da FOB-USP, pelo endereço: Al. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75 (sala no prédio da Biblioteca,
FOB-USP) ou pelo telefone (14) 32358356.

Pelo
presente
instrumento
que
atende
às
exigências
legais,
o
Sr.
(a)
______________________________________________________________, portador da cédula de
identidade __________________________, após leitura minuciosa das informações constantes neste
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais
em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta.
Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de
o
sigilo profissional (Art. 29 do Código de Ética do Fonoaudiólogo).

Por estarem de acordo assinam o presente termo.

Bauru-SP, ________ de ______________________ de_______.

_____________________________

____________________________

Assinatura do Responsável

Eliene Silva Araújo
Pesquisadora responsável
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ANEXO D - Termo de consentimento livre e esclarecido – Agentes Comunitários de Saúde
de Itajaí/SC.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP -CEP 17012-901 – C.P. 73
PABX (0XX14)3235-8000 – FAX (0XX14)3223-4679

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título: Ensino a distância na capacitação de agentes comunitários de saúde na área de saúde
auditiva infantil: análise da efetividade do CD-ROM
Este estudo tem o objetivo de avaliar a efetividade do CD-ROM como ferramenta de
educação à distância para capacitação de agentes comunitários de saúde na área de saúde auditiva
infantil.
Para isso, inicialmente será realizado um treinamento em informática básica, utilizando para
isso uma videoconferência, na qual serão fornecidas informações quanto ao manuseio do
computador e uso da internet, a carga horária será de 4 horas. Este curso será realizado por um
técnico em informática da Faculdade de Odontologia de Bauru e a data será agendada com
antecedência junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Posteriormente, seguindo uma escala organizada pela responsável do núcleo de saúde onde
atua, você e os demais agentes comunitários participantes iniciarão o curso de capacitação em saúde
auditiva, utilizando o computador da própria unidade em que trabalha e o CD-ROM que será
disponibilizado. Ao abrir o CD-ROM aparecerá um questionário de 20 questões de múltipla escolha
que abrangem todo o conteúdo disponibilizado pelo CD-ROM. Ao término do preenchimento, as
respostas serão encaminhadas automaticamente, via internet, ao banco de dados do curso.
Ao preencher e enviar o questionário inicial, você poderá iniciar seus estudos pelo CD-ROM.
O conteúdo do CD é dividido em cinco módulos, e só permite avançar para o módulo seguinte após
realização completa daquele que o antecede. Ao final de cada módulo, será realizado um exercício
para avaliação de aprendizagem. Caso as respostas estejam corretas, será fornecida uma senha,
que permitirá a continuidade dos estudos para o módulo seguinte. Caso alguma questão seja
respondida incorretamente, você será orientado a retomar os estudos para o tema cuja aprendizagem
não está adequada. Assim sucessivamente até o final do curso. Quando forem finalizados os estudos
de todos os módulos, será fornecida uma senha de acesso para que você responda um questionário
final, que conterá as mesmas questões do questionário inicial.
Após a conclusão de todos os módulos do CD-ROM será agendado um novo encontro de 4
horas para que você, juntamente com os demais agentes participantes, compareçam à sala de
informática existente na própria unidade básica de saúde em que atuam para realização de outra
atividade. Será apresentado no computador, um caso que representa uma situação presente em sua
atuação profissional junto à comunidade, para o qual deverá tomar decisões com base no
conhecimento adquirido durante o curso. Ao final deste encontro você também deverá responder um
questionário que conterá perguntas a respeito de sua opinião sobre o curso realizado. Importante
ressaltar que todas as atividades serão realizadas durante o seu horário de trabalho.
Os benefícios esperados com o desenvolvimento do presente estudo visa contribuir na
construção do conhecimento científico na área de Saúde Auditiva Infantil, fornecendo subsídios para
implantação de programas de saúde auditiva em todo Brasil. A sua participação é de extrema
importância, porém, a impossibilidade em participar do projeto será analisada a cada caso, sem haver
prejuízos profissionais.
O participante terá a garantia de receber resposta a perguntas ou esclarecimentos a
quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com
a pesquisa.
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Toda informação obtida decorrente desse projeto de pesquisa será submetida aos
regulamentos da FOB/USP referentes ao sigilo e informação. O nome do participante será
preservado nos resultados ou informações que forem utilizados para fins de publicação científica.
Quaisquer dúvidas posteriores poderão ser sanadas com a pesquisadora no endereço e telefone
citados:
Nome: Eliene Silva Araújo (R: Joaquim Fidelis 7-65 Ap. 61, Bauru, CEP:17012-180) tel:(19)82084348
Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em pesquisa em Seres Humanos,
da FOB-USP, pelo endereço: Al. Octávio Pinheiro Brisola, 9-75 (sala no prédio da Biblioteca,
FOB-USP) ou pelo telefone (14) 32358356.

Pelo
presente
instrumento
que
atende
às
exigências
legais,
o
Sr.
(a)
______________________________________________________________, portador da cédula de
identidade __________________________, após leitura minuciosa das informações constantes neste
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais
em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta.
Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de
o
sigilo profissional (Art. 29 do Código de Ética do Fonoaudiólogo).

Por estarem de acordo assinam o presente termo.

Bauru-SP, ________ de ______________________ de_______.

_____________________________

____________________________

Sujeito da pesquisa

Eliene Silva Araújo
Pesquisadora responsável
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ANEXO E - Questionário aplicado nos momentos pré e pós-capacitação.
Questões

Verdadeiro

Falso

1. Deficiência auditiva sempre significa que a pessoa é
surda.

√

2. Surdez não pode ser hereditária.

√

3. A criança que nasce surda não pode desenvolver
linguagem oral normalmente.

√

4. Deficiência auditiva do tipo sensorioneural é quando a
alteração está na cóclea, no nervo auditivo ou em ambos
simultaneamente.

√

5. O molde auricular acopla o aparelho de amplificação
sonora individual ao meato acústico externo da criança.

√

6. Toda criança deficiente auditiva terá muita dificuldade para
ouvir o que as pessoas falam.
7. Infecções de ouvido não tratadas podem
deficiência auditiva.

causar

√
√

8. Lesão das células da cóclea por exposição a ruídos fortes
é sempre reversível.

√

9. Algumas drogas usadas por certo período de tempo
podem causar deficiência auditiva.

√

10.Vacinação contra Sarampo, Caxumba e Rubéola pode
prevenir deficiência auditiva.

√

11. Avaliação da audição e triagem auditiva são a mesma coisa.

√

12. A criança deficiente auditiva pode receber o aparelho de
amplificação sonora individual pelo Sistema Único de Saúde.

√

13.Algumas perguntas podem ser usadas para investigar
sobre a audição de bebês.

√

14. Crianças menores de um ano em geral repetem palavras
quando solicitadas.

√

15. A cóclea é o principal órgão sensorial da audição.

√

16. A orelha humana é capaz de ouvir sons de frequências
graves, médias e agudas.

√

17. O implante coclear é um tratamento cirúrgico, mas que
não cura a surdez.

√

18. Crianças surdas não podem ir à escola.

√

19. O aparelho auditivo de amplificação sonora individual tem
como função amplificar o som para que a criança possa
ouvir.

√

20. Agentes de saúde poderiam orientar cuidadores de
creche à observar a audição de crianças pequenas.

√
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ANEXO F - Questionário de avaliação da metodologia de ensino.

Questões

Sim

Não

1. 	
  Você acha que o programa de capacitação por meio do CD-ROM foi um
recurso didático que possibilitou maior entendimento?
2. 	
   O programa apresentado por meio do CD-ROM despertou maior
interesse para sua participação?
3. 	
  Você acha que as informações do CD-ROM foram de fácil entendimento?
4	
   Você achou que o CD-ROM permitiu uma participação mais ativa do aluno
no processo de aprendizado?
5. 	
  Você teve algum problema com o CD-ROM durante sua utilização?
6. 	
  Os sons, imagens e vídeos presentes no CD-ROM estavam adequados?
7. 	
  O tempo disponibilizado para realização dos cinco módulos do curso foi
satisfatório?
8. 	
   O curso de informática foi importante para que você soubesse utilizar o
CD-ROM?
9. 	
   Você já havia participado de um programa de capacitação utilizando a
tecnologia do CD-ROM?

10.	
   Você participaria novamente de um curso utilizando o ensino a
distância?

11.Cite aspectos positivos da utilização do CD-ROM e/ou Cybertutor no curso de capacitação

12.Cite aspectos negativos da utilização do CD-ROM e/ou Cybertutor no curso de capacitação
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