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Objeto: Educação continuada de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre aspectos 

relacionados à audição e ao Serviço de Saúde à Saúde Auditiva (SASA) de Santa Maria 

(RS). Objetivo: Desenvolver ações de educação continuada para os ACS do município 

de Santa Maria (RS) sobre audição, saúde e alterações auditivas, organização e 

funcionamento do SASA, noções sobre o uso, manuseio e higienização dos aparelhos de 

amplificação sonora individual e sobre a importância do retorno dos usuários ao Serviço 

de Saúde Auditiva. Metodologia: Foram estruturados quatro encontros com estes 

profissionais e após, encontros trimestrais. No primeiro encontro, com todos os ACS, 

será realizado um Quiz pré-capacitação, por meio de questões contendo situações-

problema relacionadas aos temas que serão abordados na capacitação. No segundo e 

terceiro encontros serão abordados, utilizando a mesma estratégia, os temas audição e 

alterações auditivas na população adulta e idosa, funcionamento do SASA e importância 

do retorno dos usuários de próteses auditivas para este serviço, bem como, informações 

sobre uso, manuseio e higienização dos dispositivos eletrônicos. Ao final destes 

encontros será realizado um Quiz pós-capacitação. O quarto encontro será realizado 

após a conclusão da capacitação de todos ACS a fim de discutir sobre as condutas 

adequadas para cada caso exposto nos Quizzes avaliativos pré e pós-capacitação. Nos 

encontros trimestrais serão discutidos casos propostos pelos próprios ACS, de acordo 

com as demandas surgidas. Período de execução: Esse projeto será executado de maio 

de 2021 a dezembro de 2025. Resultados esperados: Acredita-se que os ACS irão 

adquirir conhecimento suficiente sobre os assuntos propostos e conseguirão aplicá-lo 

nas suas rotinas, culminando na detecção de alterações auditivas e encaminhamentos 

oportunos, bem como no resgate de pacientes usuários de próteses auditivas que não 

estão comparecendo às consultas de acompanhamento, garantindo assim um maior 

benefício com o uso dos dispositivos. 

 

Objetivos 

 

OBJETIVO GERAL Desenvolver ações de educação continuada para os Agentes 

Comunitários de Saúde do município de Santa Maria (RS) sobre audição, saúde e 

alterações auditivas, organização e funcionamento do Serviço de Atenção à Saúde 

Auditiva, noções sobre o uso, manuseio e higienização dos aparelhos de amplificação 

sonora individual (AASI) e sobre a importância do retorno dos usuários ao Serviço de 

Saúde Auditiva. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Levantar dados sobre o conhecimento 

prévio dos ACS sobre audição, saúde e alterações auditivas, organização e 

funcionamento do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva (SASA), noções sobre o uso, 

manuseio e higienização das próteses auditivas e sobre a importância do retorno dos 

usuários ao SASA; - Oferecer subsídio para que os ACS saibam detectar indivíduos 

com queixas auditivas, principalmente as relacionadas a perda auditiva e a alteração do 

processamento auditivo, e estejam aptos a realizar orientações e encaminhamentos 



pertinentes; - Promover conhecimento aos ACS sobre o Serviço de Atenção à Saúde 

Auditiva, responsável pelo diagnóstico audiológico e concessão de próteses auditivas, 

do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM); - Promover conhecimento aos ACS 

sobre uso, manuseio e higienização das próteses auditivas de modo que eles consigam 

difundir informações básicas e determinantes no sucesso com o uso dos dispositivos; - 

Conscientizar sobre a importância dos usuários de AASI retornarem ao SASA para 

acompanhamento, a fim de potencializar os benefícios com o uso dos dispositivos; - 

Estimular o desenvolvimento de ações educativas em saúde e proporcionar experiências 

práticas que contribuirão na formação acadêmica; - Divulgar os resultados parciais e 

finais das ações de extensão em periódicos, bem como em congressos e eventos de 

relevância no meio acadêmico. 

audiológico no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF) da UFSM. Além de 

promover conhecimento social sobre os aspectos que envolvem a audição infantil.  


