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RESUMO EXPANDIDO 

Introdução: A perda auditiva é a diminuição do limiar auditivo, que pode 

acometer qualquer pessoa independente da idade. Na criança o grau da perda 

auditiva vai determinar o impacto no desenvolvimento, entretanto o diagnóstico 

precoce permite a intervenção precoce. A triagem auditiva e de linguagem tem 

por finalidade separar as crianças que possuem alguma alteração auditiva ou 

de linguagem, para posteriormente identificar os distúrbios através do 

diagnóstico e proceder a intervenção. Promoção da saúde é o “processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo maior participação no controle desse processo”. Objetivo: 

verificar o impacto de ações realizadas em um programa de triagem auditiva do 

escolar acerca de hábitos relacionados à saúde auditiva. Metodologia: 

Participaram do estudo 60 responsáveis. A ação de promoção de saúde foi 

composta pela entrega de cartilha para os responsáveis das crianças que 

participaram da triagem auditiva, aplicação de questionário nos responsáveis 

presentes na reunião e palestra ministrada no mesmo dia. Os responsáveis 

foram divididos em dois grupos: que receberam ou não a cartilha na primeira 

reunião. Resultados: Questão 1A, “você estava presente na última reunião de 

pais”, 14 (58,3%) do G1 estavam, 5 (20,8%) responderam “não”e 5 (20,8%) 

não responderam. Enquanto no G2 9 (25%) estavam presentes, 22 (61,1%) 

não compareceram e 5 (13,9%) não responderam. Questão 2A, “você já 

participou de alguma palestra sobre a saúde auditiva e linguagem?”, 9 (37,5%) 

do G1 responderam “sim”, 4 (16,7%) responderam que “não” e 11 (45,8%) não 

respondeu a essa questão. No G2 6 (16,7%) responderam “sim”, 21 (58,3%) 

responderam “não” e 9 (25%) não respondeu a essa questão. Questão 3, “você 

acredita que a audição é importante para o desenvolvimento da criança?”, no 

G1  23 (95,8%)  responderam “sim”, 1 (4,2%) não responderam. No G2 33 

(91,7%) responderam “sim” e G2 3 (8,3%) não responderam a questão. 

Nenhum dos responsáveis respondeu “não”. Questão 4 “vocês sabem 

identificar quando seu filho tem alguma dificuldade auditiva?”, no G1 18 (75%) 

responderam “sim”, 3 (12,5%) responderam “não” e 3 (12,5%) dos 

responsáveis não responderam. No G2 22 (61,1%) responderam “sim”, 12 

(33,3%) responderam “não” e 2 (5,6%) não responderam a questão. Questão 5, 



“você já sabia como prevenir a otite?”, 8 (33,3%) do G1 responderam “sim”, 12 

(50%) responderam “não” e  4 (13,7%) não responderam essa questão. 

Enquanto no G2 4 (11,1%) responderam sim, 25 (69,4%) responderam “não” e  

7 (19,4%) não responderam. A questão 6, “você mudou ou vai mudar a 

maneira de brinca com seu filho?”, no G1 14 (58,3%) responderam “sim”,  4 

(16,7%) responderam “não” e 6 (25%) não responderam.  No G2 14 (47,2%) 

responderam “sim”, 9 (25%) responderam “não” e 10 (27,8%) não 

responderam. Conclusão: O presente estudo mostrou o quanto é importante o 

contato da fonoaudiologia na promoção de saúde no escolar e a importância da 

conscientização, com o uso da cartilha e a palestra. 
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