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RESUMO 

Introdução: O sistema FM (frequência modulada) é uma tecnologia sem fios, 

geralmente acoplado ao aparelho de amplificação sonora e implantes cocleares, 

com o objetivo de auxiliar usuários de dispositivos eletrônicos a entenderem melhor 

a fala em situações onde há ruído, reverberação ou quando o interlocutor está 

distante. Em junho de 2013, foi publicada a portaria 1.274/GM/MS, que permite o 

acesso à tecnologia assistiva (FM) para crianças de 5 a 17 anos com habilidade 

auditiva de reconhecimento de fala. Objetivo: Descrever e analisar o processo de 

adaptação e consistência de uso do Sistema de Frequência Modulada - FM em sala 

de aula, particularmente a adesão do professor nesse processo e a identificação de 

fatores que favorecem sua adaptação. Método: Participaram do estudo 69 crianças 

entre cinco e 17 anos que receberam o sistema FM no Centro Audição na Criança e 

Clínica Mauro Spinelli (CeAC - DERDIC) no ano de 2015. Foram convidados a 

participar do estudo os professores desses estudantes respondendo ao questionário 

SIFTER, classificação do professor que foram entregues com um manual de dicas e 

bom uso do FM. Foram realizadas algumas visitas às escolas.  Resultado: Foram 

recebidas 39 respostas, mas apenas para 36 (92,3%) foi possível obter dados sobre 

a consistência de uso medida através de registros no transmissor de FM. Destes, 13 

sujeitos (36,1%) fizeram uso consistente do FM e 23 (63,9%) tiveram uso 

considerado inconsistente do sistema na escola, sendo que não houve diferença 

significativa entre os grupos quando comparados gênero, classe econômica, 

escolaridade da mãe, perda auditiva, escola regular ou especial, tipo de escola e 

escolaridade da criança. A partir da análise das respostas dos professores, foi 

possível concluir que: apenas 42% (n=15) dos professores sabem as características 

da perda de audição do estudante. Não houve diferença significativa entre 

consistência de uso e desempenho escolar quando consideradas as três categorias 

da escala utilizada (aprovado, limite e fracasso), conforme as respostas dos 

professores na escala SIFTER. Conclusão: São necessárias ações na área da 

saúde e educação para que se tenha sucesso no uso do Sistema FM na escola, 

sendo que é essencial a participação da escola, serviço de saúde e pais para a 

adesão ao tratamento.  

Palavras Chave: Perda auditiva, Auxiliares de audição, Equipamentos de auto-

ajuda, Docentes.  
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ABSTRACT 

Introduction: The FM system (frequency modulation) is a wireless technology, 

usually coupled with hearing aids and cochlear implants, in order to help users with 

electronic devices to understand speech in situations where there is noise, 

reverberation or when the speaker is distant. In June 2013, it was published the 

document 1,274 / GM / MS, which allows access to assistive devices (FM) for 

children aged 5 to 17 years with auditory ability of speech recognition. Objective: To 

describe and analyze the process of adaptation and consistency of use of Frequency 

Modulation System - FM in the classroom, particularly the adhesion of the teacher in 

this process and the identification of factors favoring adaptation. Method: The study 

included 69 children between five and 17 years, who received the FM system at 

Centro Audição na Criança e Clínica Mauro Spinelli (CeAC - DERDIC) in 2015. The 

teachers of the students were invited to participate in the study responding to the 

questionnaire SIFTER, teacher classification, which was delivered with a manual of 

good practice for the use of FM systems. Some school visits were conducted. 

Results: 39 responses were received, but only for 36 (92.3%) it was possible to 

obtain data of consistency measured by records in FM transmitter. Of these, 13 

subjects (36.1%) were consistent use of FM and 23 (63.9%) were considered 

inconsistent use of the system in school and there was no significant difference 

between the groups when compared gender, economic class, schooling mother, 

hearing loss, regular or special school, type of school and child education. From the 

teachers responses analysis it was concluded that: only 42% (n = 15) of the teachers 

know the student's hearing loss characteristics. There was no significant difference 

between the use of consistency and school performance when considering the three 

categories of the scale used (approved, limit and failure), as the responses of 

teachers in SIFTER scale. Conclusion: It is necessary actions in the health and 

education area in order to have success in using the FM system at school, and is 

essential to school participation, health services and parents to adherence to 

treatment. 

Keywords: Hearing Loss, Hearing Aids, Self-help devices, Faculty. 
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1 INTRODUÇÃO  

Com a publicação da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA 

- Portaria GM n° 2.073/04) em 28 de setembro de 2004, um grande número de 

crianças com deficiência auditiva passou a ter acesso a recursos tecnológicos, como 

o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e implante coclear (IC), além do 

diagnóstico audiológico e reabilitação. Ao longo de quase dez anos, a PNASA 

possibilitou a implantação de serviços de saúde auditiva em todo o território nacional 

com capacitação e equipamentos necessários para o aprimoramento do 

atendimento fonoaudiológico adequado a essa população.  

Em 2011, o Ministério da Saúde institui o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência - Viver Sem Limite - por meio de Decreto 7.612 de 17 de 

novembro de 2011, que salienta a importância do acesso à educação, inclusão 

social, atenção à saúde e acessibilidade das pessoas com deficiência, promovendo 

sua cidadania e autonomia e o fortalecimento de sua participação na sociedade. As 

ações, na atenção especializada, passam a ser realizadas basicamente pelos 

Centros Especializados de Reabilitação (CER), que realizam avaliação, diagnóstico, 

orientação, estimulação precoce e atendimento especializado em reabilitação, 

concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se como 

referência para a rede de atenção à saúde no território. 

No ano de 2013, foi publicada a Portaria no 1.274/GM/MS do Ministério da 

Saúde, que inclui o Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) na tabela de 

procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde (SUS), visando implementar novas iniciativas e intensificar 

as medidas já desenvolvidas pelo governo, em benefício da pessoa com deficiência, 

melhorando o acesso desses cidadãos a direitos básicos, como a educação. Com 

isso, usuários de AASI ou IC, de cinco a 17 anos, particularmente aqueles que têm 

habilidades de reconhecimento de fala, puderam recorrer ao SUS para adquirir esse 

recurso, que pode facilitar seu aprendizado no contexto escolar.  

A tecnologia FM capta a voz do interlocutor, no caso o professor, terapeuta, 

ou pais, via um microfone conectado a um transmissor e envia o sinal (através de 

ondas de rádio inofensivas) para um receptor de FM conectado ao aparelho de 
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amplificação sonora individual ou implante coclear do usuário, sem necessidade de 

fios, com o objetivo de minimizar problemas relacionados à distância, ruído e 

reverberação, melhorando a relação sinal/ruído em diversos ambientes.  

Em geral, o estudante aprende em ambientes excessivamente ruidosos e 

com reverberação, consequentemente acarretando dificuldades no entendimento da 

mensagem transmitida pelo interlocutor, gerando um aumento de energia para o 

sujeito compreender o conteúdo passado. Dessa maneira, o estudante pode perder 

parte da informação ou até mesmo não compreender toda a mensagem (Anderson, 

2004; Dreossi, 2005).   

As salas de aulas têm vários fatores que prejudicam a aprendizagem de 

crianças com deficiência auditiva, como a distância entre o professor e a criança, a 

reverberação e alto nível de ruído no ambiente, grande número de estudantes em 

uma mesma classe e salas com pouco ou nenhum tratamento acústico, o que torna 

esse espaço nada favorável para a percepção da fala e aproveitamento escolar 

(Mendes e Barzaghi, 2015).  

Melhorar a relação sinal/ruído é um desafio na adaptação de dispositivos 

eletrônicos, que visa aumentar o reconhecimento da fala em todos os ambientes, 

principalmente os acusticamente desfavoráveis. Essa tecnologia inclui os sistemas 

de frequência modulada (FM) ou transmissão sem fio, que são amplamente usados 

pela população pediátrica para melhorar a audibilidade e inteligibilidade da fala em 

sala de aula, contribuindo, assim, para o estudante ter mais aproveitamento escolar 

(Schafer e Thibodeau, 2006).  

Nos últimos anos, outras tecnologias de transmissão sem fio estão sendo 

disponibilizadas com o mesmo objetivo de facilitar a comunicação em ambientes 

ruidosos. Esses dispositivos, embora com outra tecnologia, têm a mesma função e 

mesmas vantagens do sistema FM. A diferença entre as tecnologias é a transmissão 

do sinal digital e adaptativa, significando uma melhor qualidade no acesso à 

informação de fala, independente do ruído de fundo, e mais facilidade durante o uso.   

O sistema de frequência modulada (FM) ou tecnologias de transmissão sem 

fio favorecem o aproveitamento escolar do estudante com deficiência auditiva, pois 

dão mais acessibilidade aos sons de fala em ambientes ruidosos. No entanto, sua 



	   3	  

efetividade só ocorre em ações conjuntas que envolvem a adesão à intervenção 

terapêutica e ao uso desses recursos em processo de parceria entre profissionais da 

saúde, família e educação. 

 A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) estabelece as 

diretrizes para a educação especial e do estudante com deficiência, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas ao especificar e estabelecer normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência. 

Desde então, a inclusão de crianças com deficiência auditiva no ensino regular 

continua sendo um dos objetivos da atual política educacional. Para que ela ocorra 

adequadamente, faz-se necessária uma adaptação de todo o ambiente escolar. Isso 

inclui desde a preparação de funcionários da escola, da administração ao professor, 

até a adequação da sala de aula, uso de tecnologia assistiva e atendimento 

educacional especializado (AEE) (Leite et al., 2013). 

Para que as escolas regulares tenham um processo de inclusão adequado, é 

necessário favorecer a acessibilidade das crianças com deficiência. No que diz 

respeito à criança com deficiência auditiva que se comunica oralmente, é preciso 

garantir o acesso à percepção dos sons da fala e ao conteúdo pedagógico (Campos 

e Delgado-Pinheiro, 2014). 

Dessa maneira, a tecnologia pode vir a ser um forte aliado no auxílio da 

inserção e inclusão da criança com deficiência auditiva na educação básica. A 

disponibilização de novos equipamentos gera diversas demandas a seus usuários, 

no caso do sistema FM ou transmissão sem fio, para crianças, pais e professores. O 

fonoaudiólogo pode colaborar com programas de atuação baseados em 

instrumentos de avaliação e orientações necessárias, visto que os dispositivos 

auxiliares da comunicação, como o sistema FM, fazem parte da tecnologia assistiva. 

A adesão ao seu uso depende de inúmeros fatores que podem ser determinantes 

para os benefícios de sua utilização, dependendo de como foi realizado o processo 

de adaptação. Para que se tenha sucesso no uso do sistema FM, o professor tem 

papel fundamental e deve incorporá-lo ao seu dia-a-dia.  

Entende-se por adesão ao tratamento um processo multifatorial que se 

estrutura em uma parceria entre quem cuida e quem é cuidado; diz respeito, à 
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freqüência, à constância e à perseverança na relação com o cuidado em busca da 

saúde. Neste contexto, o termo “adesão” inclui todos os aspectos do tratamento, 

como os elementos terapêuticos e educativos relacionados aos pacientes, 

envolvendo aspectos ligados ao reconhecimento e à aceitação de suas condições 

de saúde, a uma adaptação ativa a essas condições, à identificação de fatores de 

risco no estilo de vida, ao cultivo de hábitos e atitudes promotoras de qualidade de 

vida e ao desenvolvimento da consciência para o autocuidado (Lustosa, 2011).  

No caso de serviços de saúde auditiva, particularmente no que se refere à 

adesão ao processo de reabilitação e sua interação com a comunidade e a escola, a 

parceria com pais e escola tem sido um desafio enfrentado no cotidiano. Para que 

se tenha sucesso no tratamento, é essencial a participação de ambos no decorrer do 

processo (Miguel e Novaes, 2013). 

Com a implementação do uso do sistema FM no cotidiano da criança, torna-

se imprescindível a adesão, não só da família, como também dos professores que 

serão usuários do sistema para o beneficio do estudante com deficiência auditiva. O 

próprio serviço de saúde auditiva ou CER deve se adequar para oferecer o auxílio 

necessário e rápido para a solução de problemas e adaptação do sistema FM. A 

portaria do Sistema FM é recente e muitos serviços passaram a oferecer o 

equipamento há muito pouco tempo. É fundamental que se conheça as 

possibilidades de uso do equipamento pelo professor no sistema educacional e que 

se dê condições à articulação da saúde e educação para a plena implementação do 

dispositivo. 

Essas questões despertaram nosso interesse em avaliar esse processo nas 

etapas iniciais de sua implantação, visando aprimorá-lo desde as primeiras ações, 

tema do qual se insere este trabalho.  O objetivo é descrever e analisar o processo 

de adaptação e adesão do professor ao uso do sistema de frequência modulada em 

sala de aula, identificando barreiras e fatores facilitadores.   



	   5	  

2  OBJETIVO  

Descrever e analisar o processo de adaptação e consistência de uso do 

Sistema de Frequência Modulada - FM em sala de aula, particularmente a adesão 

do professor nesse processo e a identificação de fatores que favorecem sua 

adaptação. 

 

Objetivos específicos: 

1- Estabelecer relações entre barreiras e fatores facilitadores da adesão 

ao uso do sistema FM em sala de aula, considerando características da 

escola e do professor, e demográficas e audiológicas do estudante.  

 

2- Estabelecer relações entre a adesão ao uso do sistema FM e barreiras e 

fatores facilitadores identificados pelo professor na utilização da tecnologia 

FM na rotina escolar. 

 

3- Estabelecer relações entre a adesão ao uso do sistema FM e o 

desempenho escolar das crianças conforme avaliado pelo professor. 

 

4- Fazer propostas e recomendações para o aprimoramento de protocolos de 

entrega do equipamento e orientações iniciais aos usuários.   
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Inclusão Escolar 

 A educação inclusiva é um movimento mundial com base nas ações 

politicas, culturais, sociais e pedagógicas que vem sendo desencadeada em 

defesa do direito de todos os alunos compartilharem de um mesmo espaço 

educacional, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de descriminação. 

Apoia-se na premissa de que é preciso olhar para o aluno de forma individualizada 

e colaborativa, contemplando suas habilidades e dificuldades no aprendizado em 

grupo. 

No Brasil, essa visão se consolidou em 2008, com a criação da Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que 

instaura um novo marco na educação brasileira, definindo a educação especial 

como modalidade não substitutiva à escolarização. 

 “A política nacional de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva (BRASIL, 2008) instituiu que o atendimento educacional 

especializado deve ser constituído por um conjunto de recursos 

educacionais e de estratégias de apoio colocados à disposição dos alunos, 

proporcionando-lhes diferentes alternativas de atendimento, de acordo com 

as necessidades de cada um, para garantir que as especificidades dos 

alunos não trabalhadas na classe comum, sejam amparadas” (Assis, 2011).  

A Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), 

ratificada no Brasil pelos Decretos 186/2008 e 6949/2009, afirma que “a fim de 

possibilitar às pessoas com deficiência viver com autonomia e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes deverão tomar as 

medidas apropriadas para assegurar-lhes o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação 

e comunicação”. 

Nesse sentido, o Ministério da Educação – MEC, com base dos marcos 

legais políticos e pedagógicos da educação inclusiva, atua para assegurar o direito 

de todos à educação regular. 
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O aluno com deficiência auditiva tem sua inclusão na escola assegurada por 

lei, entre elas,  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) 9.394/96, 

promulgada em 1996, bem como o decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

que regulamenta a lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, dando prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência.  

Para favorecer a autonomia pessoal, total ou assistida (lei nº 5.296 de 2 de 

dezembro de 2004) da pessoa com deficiência auditiva, a tecnologia assistiva diz 

respeito às ajudas técnicas, ou seja, aos produtos, instrumentos, equipamentos ou 

tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a acessibilidade 

da pessoa com deficiência.  

Os princípios definidos na política são ratificados pelas Conferências 

Nacionais de Educação – CONEB/2008 e CONAE/2010, e o documento final 

salienta que: 

“Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educação 

especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas turmas comuns do ensino regular, orientando 

os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino comum, a 

participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação infantil 

até a educação superior; a oferta do atendimento educacional especializado; 

a formação de professores para o atendimento educacional especializado e 

aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a participação da 

família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos 

mobiliários, nas comunicações e informações; e a articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas.” 

A inclusão nos faz pensar no conceito de acessibilidade, que é a forma de 

promoção de igualdade de condições entre todos, ou seja, proporcionar um 

tratamento igualitário e permitindo o acesso ao ensino regular. Entretanto, para a 

viabilização da política pública de educação foi necessário a publicação do decreto 

n˚6571.  
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“O sucesso da inclusão escolar depende de aspectos multifatoriais como a 

interface família-escola e saúde-escola a fim de que o contexto escolar 

possa estar assessorado por redes que ofereçam apoio como o atendimento 

educacional especializado, favorecendo, dessa forma, a ocorrência das 

modificações necessárias para o pleno desenvolvimento do aluno (Mendes, 

2006).” 

Assim, o conceito de acessibilidade é incorporado como forma de promoção 

da igualdade de condições entre todos. Com a função de instituir uma política 

pública para o financiamento da educação inclusiva, foi publicado em 2008 o 

decreto n˚6571, que dispõe sobre o apoio da União aos sistemas de ensino para 

ampliar a oferta do atendimento educacional especializado – AEE a estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação e estabelece o seu financiamento no âmbito do 

FUNDEB. 

O atendimento educacional especializado - AEE é o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado 

de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. 

O artigo 3º do decreto supra citado determina o apoio técnico e financeiro a ser 

prestado pelo Ministério da Educação, com a finalidade de promover o atendimento 

educacional especializado tanto na educação básica quanto na superior por meio 

das seguintes ações: 

I - implantação de sala de recursos; 

II – formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado; 

III – formação de gestores, educadores e demais profissionais da escola 

para educação inclusiva; 

IV – Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidades; 

V- elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para 

acessibilidade; e 
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VI – estruturação de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de 

educação superior. 

De acordo com essas Diretrizes, o AEE deve integrar o projeto político 

pedagógico - PPP da escola, a parceria envolve a participação da família e a 

articulação com as demais políticas e órgãos públicos. A Instituição de ensino deve 

ofertar esse atendimento e dispor, na sua organização, a implantação da sala de 

recursos multifuncionais, a elaboração do plano de AEE, capacitação dos 

docentes, contratação dos profissionais necessários como o tradutor e interprete 

da Língua Brasileira de Sinais, guia-interprete e os demais profissionais que 

possam trabalhar nas atividades de apoio.  

O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, na 

sala de recursos multifuncionais da própria escola. Caso uma determinada escola 

não tenha a sala de recursos multifuncionais, o aluno deve ser encaminhando a 

outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização. Essa atividade é 

complementar e não substitui as classes comuns, podendo ser realizado, também, 

em Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios (Brasil, 2009).  

Portanto, a política de inclusão nas escolas envolve uma ampla 

reestruturação na educação, que deduz a articulação entre educação especial e o 

ensino comum, e esta é a  principal função do AEE que, considerando a 

elaboração e avaliação das estratégias pedagógicas, permite a acessibilidade para 

a efetiva promoção da equidade e permitindo o direito de todos à educação.  

A rede municipal também conta com o apoio do CEFAI – Centro de 

Formação e Acompanhamento à Inclusão. As ações de acompanhamento e 

formação às Unidades Educacionais são realizadas pelos Professores de Apoio e 

Acompanhamento à Inclusão (PAAIs) por meio de: visitas itinerantes para 

orientação aos professores e famílias, acompanhamento aos alunos em relação ao 

desenvolvimento educacional e psicossocial,  entrevistas aos munícipios, 

participam e organizam reuniões, fóruns, seminários e diferentes ações de apoio 
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favoráveis aos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidade Escolares. 

Tendo em vista esse compromisso, a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) institui a Política de Atendimento à Educação Especial por meio do 

Programa Inclui, através do Decreto Municipal n° 51.778/2. 

Função do Professor:  

Art. 15. São atribuições da Equipe Docente: 

I – participar da elaboração, implementação e avaliação do  projeto político-

pedagógico da unidade educacional, visando a melhoria da qualidade da 

educação, em consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal 

de Educação; 

II - elaborar o plano de ensino da turma e do componente curricular, 

observadas as metas e objetivos propostos no projeto político-pedagógico e as 

diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação; 

III – zelar pela aprendizagem e frequência dos alunos; 

IV – considerar as informações obtidas na apuração do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e de outros instrumentos avaliativos 

de aproveitamento escolar, bem como as metas de aprendizagem indicadas para a 

unidade educacional na elaboração do plano de ensino; 

V – planejar e ministrar aulas, registrando os objetivos, atividades e 

resultados do processo educativo, tendo em vista a efetiva aprendizagem de todos 

os alunos; 

VI – planejar e desenvolver, articuladamente com os demais profissionais, 

atividades pedagógicas compatíveis com os vários espaços de ensino e de 

aprendizagem existentes na unidade educacional; 

VII – articular as experiências dos alunos com o conhecimento 

sistematizado, valendo-se de princípios metodológicos, procedimentos didáticos e 

instrumentos que possibilitem o pleno aproveitamento das atividades 

desenvolvidas; 
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VIII – discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis as propostas de 

trabalho da unidade educacional, formas de acompanhamento da vida escolar e 

procedimentos adotados no processo de avaliação das crianças, jovens e adultos; 

IX - identificar, em conjunto com o Coordenador Pedagógico, alunos que 

apresentem necessidades de atendimento diferenciado, comprometendo-se com 

as atividades de recuperação contínua e paralela; 

X – adotar, em conjunto com o Coordenador Pedagógico, as medidas e 

encaminhamentos pertinentes ao atendimento dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

XI - planejar e executar atividades de recuperação contínua, paralela e 

compensação de ausências, de forma a assegurar oportunidades de aprendizagem 

aos alunos; 

XII - adequar os procedimentos didáticos e pedagógicos que viabilizem a 

implementação da educação inclusiva e da educação de jovens e adultos; 

XIII – manter atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo em vista a 

avaliação contínua do processo educativo; 

XIV – participar das atividades de formação continuada oferecidas para o 

seu aperfeiçoamento, bem como de cursos que possam contribuir para o seu 

crescimento e atualização profissional; 

XV – atuar na implementação dos programas e projetos da Secretaria 

Municipal de Educação, comprometendo-se com suas diretrizes, bem como com o 

alcance das metas de aprendizagem; 

XVI - participar das diferentes instâncias de tomada de decisão quanto à 

destinação de recursos materiais e financeiros da unidade educacional; 

XVII – participar da definição, implantação e implementação das normas de 

convívio da unidade educacional. 
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Art. 16. Caberão aos Profissionais de Educação docentes designados para 

exercer outras funções, além das atribuições descritas no artigo anterior, aquelas 

definidas em regulamento próprio. 

Os sistemas de ensino devem dar condições de acesso aos recursos 

disponíveis que favoreçam a aprendizagem, atendendo as necessidades 

educacionais de todos os alunos. A acessibilidade deve ser garantida eliminando-

se as barreiras na comunicação e informações (Brasil, 2007). 
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       3.2 Sistema de Frequência Modulada   

Devemos considerar todos os ambientes em que a criança vive como um 

local favorável de situações pragmáticas de linguagem e audição, e que 

possibilitem não apenas a interação comunicativa, como também o melhor 

aproveitamento das situações que envolvem os diálogos para seu 

desenvolvimento. A escola é um desses ambientes, pois é nela que a criança 

passa grande parte do seu tempo (Delgado-Pinheiro, 2009). 

Segundo Lemos et al. (2009):  

“As crianças passam muito de seu tempo na escola e em 45% desse 

tempo, estão envolvidas em atividades nas quais predomina a fala dos 

professores e de seus colegas. Desse modo, é fácil concluir que a clara 

recepção da mensagem e capacidade de processá-la auditivamente é 

essencial para a aprendizagem escolar”.  

No contexto diário de comunicação, ouvintes sem alterações não 

necessitam de todas as pistas acústicas contidas em uma mensagem para 

compreendê-la. Por outro lado, indivíduos com alterações auditivas terão mais 

dificuldade em compreender a mensagem se a diminuição de tais pistas ocorrer 

(Lemos, 2009). 

Estudos realizados no Brasil mostram que os profissionais envolvidos com a 

área da Educação concordam e são favoráveis que os estudantes com deficiência 

estudem em classes regulares. Entretanto, um aspecto frequentemente apontado 

são as dificuldades encontradas para concretizar o trabalho de inclusão, como falta 

de estrutura, falta de informação suficiente e número excessivo de alunos nas 

salas de aula (Delgado-Pinheiro e Omote, 2009). 

De um modo geral, os professores recebem pouca ou nenhuma orientação 

quanto a necessidades especiais dos estudantes cuja principal modalidade de 

comunicação é a oralidade, que ainda demandam ajustes educacionais para terem 

condições semelhantes às de seus pares ouvintes. (Libardi, 2012; Mendes e Ficker 

2015). 

Estudos realizados nos Estados Unidos demonstram que as crianças 
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ouvintes são expostas a até 40 milhões de palavras até os quatro anos de idade, 

auxiliando na construção do seu vocabulário; dessa maneira, toda a estimulação 

auditiva e o acesso à via auditiva precoce são de extrema necessidade (Hart e 

Risley, 1995). 

As crianças com deficiência auditiva demandam um esforço maior que seus 

pares ouvintes, principalmente em ambiente escolar, independente do recurso 

tecnológico utilizado (AASI ou IC), para conseguir compreender a mensagem 

transmitida (Hicks e Tharpe, 2002).  

O Sistema FM é a ferramenta educacional mais eficaz e importante 

atualmente para as crianças com deficiência auditiva, pois é o meio mais efetivo 

para melhorar a captação do sinal da fala e eliminar os efeitos da distância, ruído e 

reverberação, principalmente em ambiente educacional (Jacob et al., 2010).  

Apesar do sistema de FM estar disponível há meio século e a literatura 

internacional oferecer diversos estudos demonstrando sua efetividade (Bertachin et 

al., 2015), apenas em 2013 foi publicada a portaria no 1.274/GM/MS do Ministério 

da Saúde, que inclui o Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) na tabela de 

procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPM) do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

O serviço de reabilitação auditiva tem como objetivo principal melhorar a 

habilidade de comunicação oral da pessoa com deficiência auditiva. Porém, esse 

problema não pode ser efetivamente solucionado até que a adaptação do AASI 

seja combinada à adaptação de um sistema FM, principalmente nos sujeitos em 

fase escolar, pois se o estudante não é capaz de ouvir a instrução do professor, 

todo o processo educacional pode ser prejudicado (Flexer, 2005). 

Além disso, é de extrema importância que o professor conheça o real 

potencial e as limitações dos recursos tecnológicos, como o AASI, IC e sistemas de 

transmissão sem fio, pois isso não garante a acessibilidade do estudante com 

deficiência auditiva (Delgado-Pinheiro, 2010). 

Estudos demonstram que o sistema FM é a solução mais eficaz no que diz 

respeito à melhoria da inteligibilidade de fala no ruído. Devido ao fato do microfone 



	   15	  

do sistema FM estar próximo à boca do locutor (15 a 20 cm ou menos), ele é capaz 

de melhorar a relação S/R porque reduz os efeitos negativos do ruído e da 

reverberação; também soluciona a perda de intensidade do sinal em função da 

distância, pois a fala alcança o usuário do receptor de FM como se estivesse 

próximo do interlocutor; a melhora na intensidade do sinal, na relação S/R, pode 

variar de 10 a 30 dB. (Boothroyd e Iglehart, 1998; Maggi e Prietro 2005).  

Novaes et al. (1993) avaliaram o desempenho de nove crianças usuárias de 

AASI, com a tarefa de reconhecimento de palavras na presença de ruído, com e 

sem o sistema FM. As autoras concluíram que o uso desse dispositivo melhora o 

desempenho na presença do ruído, e os resultados se aproximam daqueles 

obtidos somente com o AASI na situação sem ruído. 

Ao ser avaliada a percepção da fala com AASI e sistema FM em diferentes 

situações de ruído em campo livre e em situações de sala de aula, o estudo 

realizado por Jacob et al. (2012) com 13 crianças com deficiência auditiva com 

perda auditiva neurosensorial bilateral moderada a severa, conclui que o sistema 

FM demonstra benefícios na percepção da fala usuárias de sistema FM em 

diferentes situações de ruído em campo livre e em situações de sala de aula. Os 

autores demonstram também que o uso do FM apresentou-se como uma 

importante ferramenta no que diz respeito à acessibilidade, tão discutida nas Leis 

de Inclusão Acadêmica e Social. 

O estudo de Barreira (2000) mostra o mesmo resultado ao avaliar a 

efetividade do sistema FM em campo com 33 crianças usuárias de AASI, com 

perda auditiva de grau moderado, severo e profundo. Para a mensuração, foi 

utilizada lista de sílabas sem sentido e ruído do mesmo espectro da fala com 

relação S/R -5dB.  

 Em um estudo realizado com 20 crianças implantadas com o objetivo de 

documentar o desempenho escolar, Mukari et al. (2007) utilizaram instrumento 

SIFTER (Instrumento de Identificação do Risco Educacional em Estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio) para encontrar os resultados das provas dos sujeitos 

e a comparação com os colegas ouvintes. Os autores concluíram que, a escala de 

classificação SIFTER indicou que apenas 11,8% das crianças eram identificados 



	   16	  

como não educacionalmente em risco (aprovadas); 17,6% passou nas quatro 

subáreas avaliadas pelo teste, enquanto que 71,6% falhou em pelo menos duas 

das áreas avaliadas pelo SIFTER. A área de comportamento obteve a maior 

classificação de aprovados (76.5%); seguindo pela participação em sala (70,6%); 

atenção (58,8%), acadêmico (47,1%) e comunicação (11,8%). 

Davis et al. (2015) analisaram o uso do FM com 38 crianças matriculadas 

em escolas regulares, entre seis e 12 anos de idade, com perda auditiva leve a 

moderada e encontraram que 12% usam o sistema FM de forma consistente em 

sala de aula, sendo que crianças com perdas auditivas maiores tendem a fazer uso 

com maior número de horas. Afirmam que há a necessidade de acompanhamento 

dessa população, uma vez que há um excesso de otimismo em relação ao uso do 

dispositivo. 

De acordo com Madell (2010), muitos são os fatores para a boa utilização 

dos AASI, IC e do sistema FM. Inicialmente, a utilização dos dispositivos 

eletrônicos diz respeito à audibilidade em ambientes mais protegidos e silenciosos. 

À medida que a criança cresce, surge também a exposição a ambientes mais 

ruidosos, o que leva à necessidade do sistema FM. A autora afirma que pais e 

professores tendem a substituir o uso do equipamento por estratégias de 

posicionamento em sala de aula, uma vez que muitas vezes, a criança parece 

estar bem e não demonstra a falta de acesso a todos os sons de fala. Por esses 

motivos, profissionais da saúde devem estar atentos e têm a responsabilidade de 

demonstrar para a família e professores o benefício do sistema FM, os efeitos 

negativos da distância e do ruído em sala de aula, além da aplicação de testes de 

fala com ruído para demonstrar para a criança, família e escola a dificuldade de 

audibilidade e a necessidade do uso do sistema FM. 
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4 MÉTODO    

4.1.Caracterização do estudo 

Trata-se de estudo descritivo de caráter qualitativo e quantitativo, realizado 

com os professores responsáveis pelos estudantes com deficiência auditiva 

atendidos no Centro de Audição na Criança – CeAC e Clínica da Derdic, serviço de 

saúde auditiva credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como Centro 

Especializado em Reabilitação II – auditiva e intelectual.  

4.2.Considerações éticas 

Conforme os preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, os 

professores receberam o termo de consentimento livre e esclarecido com 

informações sobre o objetivo e procedimentos da pesquisa (Anexo 1).  

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e Plataforma Brasil, sendo aprovado com o 

parecer número 1.110.125 (Anexo 2). O Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, afirma que os procedimentos realizados neste estudo 

atendem aos critérios éticos da Portaria do Conselho Nacional de Saúde no que se 

refere à pesquisa com seres humanos. 

4.3.Local da pesquisa 

Esta pesquisa está inserida na Linha Audição na Criança do Programa de 

Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Foi realizada no Centro Audição na Criança e Clínica Mauro Spinelli (CeAC 

e Derdic/PUC-SP). 

4.4.Seleção dos sujeitos da pesquisa 

A inclusão dos sujeitos nesta pesquisa obedeceu aos seguintes critérios 

aqui relacionados: 
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4.4.1. Estudantes   

 Os participantes da pesquisa foram selecionados dentre os usuários 

cadastrados no CeAC e Derdic/PUC-SP, com idades entre cinco e 17 anos, que 

receberam o sistema FM com o registro de uso diário na Instituição no ano de 

2015, de acordo com os critérios de elegibilidade da Portaria 1.274 GM/MS/2013 – 

MS (Anexo 3).  

De acordo com a publicação da Portaria 1.274 GM/MS/2013 – MS: 

“A prescrição do Kit de Sistema FM à criança e/ou jovem com 

deficiência auditiva deverá seguir os seguintes critérios: 

1. Possuir deficiência auditiva e ser usuário de Aparelho de Amplificação 

Sonora Individual (AASI) e/ou Implante Coclear (IC); 

2. Possuir domínio da linguagem oral ou em fase de desenvolvimento; 

3. Estar matriculado no Ensino Fundamental I ou II e/ou Ensino Médio;  

4. Apresentar desempenho em avaliação de habilidades de reconhecimento 

de fala no silêncio. Sugere-se, quando possível, IPRF (Índice Percentual de 

reconhecimento de Fala) melhor que 30%, na situação de silêncio. Em caso 

de crianças em fase de desenvolvimento de linguagem oral, quando não for 

possível a realização do IPRF, ou a utilização de testes com palavras devido 

à idade, deve ser considerado o limiar de detecção de voz (LDV) igual ou 

inferior a 40 dB (com AASI ou IC).” 

Por se tratar de um novo equipamento na rotina da criança/adolescente, o 

serviço de saúde auditiva cuidou para que os aparelhos de amplificação sonora 

dos sujeitos estivessem com bom funcionamento e, caso apresentassem 

problemas, foram encaminhados para a revisão técnica antes da adaptação do 

novo dispositivo eletrônico; novos usuários de AASI receberam o sistema FM 

somente após a garantia de boa adaptação do mesmo, medida principalmente a 

partir da média de uso diário do AASI, o que também ocorreu para antigos 

usuários, que receberam orientações para adaptação mais adequada. 
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4.4.2. Professor do estudante com sistema FM  

O professor do estudante que recebeu o sistema FM pelo CeAC e 

Derdic/PUC-SP foi convidado a participar deste estudo respondendo aos 

questionários dos anexos 4 e 5.  

Se o estudante tivesse mais de um professor por disciplina, o professor 

convidado a participar do estudo foi o responsável pela matéria de língua 

portuguesa.  

 

4.5. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

4.5.1. Caracterização Demográfica e audiológica dos pacientes da 
Derdic/CeAC que receberam o sistema FM.  

Foram levantados dados de 69 sujeitos o quanto a:  

• Gênero;  

• Idade;  

• Média quadritonal de 500, 1 k, 2 k e 4 kHz de ambas as orelhas, tal 

como recomenda pela World Health Organization (2016); 

• Valor do Índice de Inteligibilidade de Fala – SII; 

• Idade no diagnóstico audiológico;  

• Idade na 1a adaptação do AASI;  

• Idade auditiva;  

• Marca e modelo do AASI atual;  

• Marca e modelo do sistema FM; 

• Idade na adaptação do sistema FM; 

• Região de moradia; 

• Nível educacional da criança (qual ano a criança frequenta 

atualmente); 

• Característica da escola (regular, especial, regular com intérprete); 
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• Tipo de escola que a criança frequenta (pública ou privada);  

• Nível educacional dos pais ou responsável. 

 

4.5.2. Características demográficas e de formação dos professores do 
estudante com sistema FM: 

• Data de Nascimento;  

• Gênero;  

• Formação;  

• Tempo que atua como professor;  

• Tipo de escola (pública/privada) 

• Número de estudantes por sala de aula; 

• Presença de auxiliar na sala de aula, presença de Atendimento 

Educacional Especializado – AEE ou sala de recursos na escola; 

• Conhecimento sobre a perda auditiva do estudante;  

 

4.6. Material 

4.6.1.Para a entrega do Sistema FM: 

ü Registro das informações dos prontuários dos sujeitos da pesquisa.  
ü Computador com softwares das empresas de AASI com HIPRO; 
ü Software da empresa fabricante do sistema FM para a verificação do 

datalogging (horas de uso diárias) e funcionamento do sistema; 

ü Equipamento de verificação de amplificação - Axiom® Audioscan; 
ü Cabina acústica; 
ü Audiômetro, marca interacoustics modelo AC33; 
ü Amplificador para campo livre; 
ü Gravador digital do celular marca Apple modelo IPhone 4; 
ü Lista de palavras para a caracterização da percepção da fala de 

crianças com deficiência auditiva elaboradas por Padilha e Novaes, 2003 (Anexo 

6). As listas foram gravadas por Camargo (2013), compostas por vinte e quatro 

palavras trissílabas e 24 palavras dissílabas, inseridas na frase veículo: “repita 

(palavra) pra mim”;    
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ü Protocolo WASP (Koch, 1999) adaptado por Novaes, 2001 (Anexo 7); 
ü Folheto explicativo para a orientação de usuários e suas famílias 

(Anexo 8). 
 
4.6.2.Para a coleta de dados com os professores:  

• Questionário de classificação do professor (Anexo 5); 

• Orientações de bom uso do equipamento FM (Anexo 8); 

• Envelope e selo para encaminhar questionários para os professores;  

• Telefone para realizar as ligações para a escola;  

• Roteiro de entrevista para falar com os professores por telefone 

(Anexo 9); 

• Servidor “Monkey Survey” para formatar anexos 3 e 4 para os 

professores responderem de forma online;  

• Classificação socioeconômica (Anexo 10); 

• Computador para tabulação dos dados;  

• SIFTER Brasileiro (Instrumento de Identificação do Risco Educacional 

em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio - Anexo 4)  é um questionário 

validado, desenvolvido para avaliar as cinco áreas de desempenho educacional 

do estudante com perda auditiva: acadêmicos, atenção, comunicação, 

participação nas aulas, e comportamento na escola (Granço, 2010). 

São somadas as respostas das três questões de cada área de conteúdo 

e registrado o resultado no campo apropriado da coluna Pontuação Total, 

abaixo. O professor é orientado a marcar com um X o número que corresponde 

mais fielmente à pontuação de cada conteúdo (por exemplo, se o professor 

circular 3, 4 e 2 nas questões da área Acadêmica, deverá colocar um X no 

número 9 na linha Acadêmico) (Quadro 1). 
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Quadro 1: Quadro de pontuação do instrumento SIFTER (Granço, 2010).  

 

4.7. Procedimentos 

4.7.1. Levantamento do prontuário 

Os dados extraídos dos prontuários das crianças que realizaram a pesquisa 

foram: nome completo; gênero; idade; idade no diagnóstico; idade na 1a adaptação 

do AASI; idade auditiva; limiares audiométricos de 500, 1 k, 2 k e 4 kHz de ambas 

as orelhas; valor do Índice de Inteligibilidade de Fala – SII da melhor orelha; região 

de moradia, periodicidade da terapia fonoaudiológica; histórico de consistência do 

uso do AASI; nível de escolaridade da criança e nível de escolaridade dos pais ou 

responsável.  

4.7.2. Procedimentos no momento da entrega do dispositivo e 
orientações iniciais: 

- verificação das características eletroacústicas dos AASI e identificação do SII 

(Speech Index Inteligibility) no acoplador de 2cc. Os AASI considerados com mau 

funcionamento foram encaminhados para revisão. Os sujeitos com os AASI 

considerados inadequados foram encaminhados para ajustes no serviço de 

acompanhamento audiológico e, posteriormente, retornaram para a adaptação do 

sistema FM; 

- verificação do número de horas diárias de uso do AASI. Os sujeitos que não 

apresentavam uso adequado do AASI, com número de horas considerado baixo, 

foram orientados e não receberam o sistema FM no mesmo dia. No retorno 

agendado, a verificação do AASI foi novamente realizada para a entrega do 

!
ÁRES!DE!CONTEÚDO!

!
PONTUAÇÃO!

TOTAL!

!
APROVAÇÃO!

!
LIMITE!

!
FRACASSO!

ACADÊMICO! !
!

15!!!14!!!!13!!!!12!!!!11!!!10! !!!!!!9!!!!8!!!!!!! 7!!6!!!5!!!4!!!3!!!2!!!1!

ATENÇÃO!
!

! 15!!!14!!!!13!!!!12!!!!11!!!10! !!!9!!!!8!!!!7! !!6!!!5!!4!!!3!!!!2!!!!1!

COMUNICAÇÃO!
!

! 15!!!14!!13!12!!!!11!!!!10! !!!!!!9!!!!8!!!!!!! 7!!!6!!!5!!!4!!!3!!!2!!!1!

PARTICIPAÇÃO!EM!SALA! !
!

15!!14!13!12!!!11!!10!!!9! !!!!!!8!!!!7! 6!!!5!!4!!!!3!!!2!!!1!!

COMPORTAMENTO!NA!
ESCOLA!

! !!!!!!!!!15!!14!!!13!!!12!!!11!! !!!!!10!!!!9!! 8!!!7!!!6!!!5!4!!3!2!!1!

!
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equipamento; 

- colocação do receptor no AASI e ajuste do canal do dispositivo (ressaltar a 

importância da definição do canal no caso de outras crianças com o mesmo 

dispositivo na escola); 

- verificação do sistema FM acoplado ao AASI, denominada “Transparência FM”, 

que tem como objetivo garantir audibilidade consistente, tanto do sinal do 

transmissor quanto do sinal do AASI; 

- explicação sobre o beneficio do sistema FM para o usuário, pais e responsáveis;  

- explicação para os pais/responsáveis e criança sobre cuidados e utilização do 

dispositivo, duração da bateria, ressaltando a importância do carregamento diário 

para um bom uso do sistema da escola, posicionamento do microfone e 

transmissor durante o uso do professor ou usuário do sistema FM; 

- manuseio do dispositivo pelos pais e crianças ao final da orientação inicial e 

demonstração do alcance do microfone com fones de ouvido; 

- orientação para os pais levarem essas informações para os professores; 

- agendamento do retorno na Derdic. 

 

4.7.3. Entrevista com os pais  

  Para obter informações que não constavam no prontuário e 

realizar uma classificação socioeconômica das famílias, foi realizada entrevista 

com os pais/responsáveis presentes no atendimento. Foi fornecido um envelope 

com selo para os pais levarem para a escola, entregarem para os professores 

responderem e enviarem de volta para a Derdic.  

No envelope, continha: 

1. Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1); 

2. Carta de apresentação (Anexo 11); 
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3. SIFTER Brasileiro - Instrumento de Identificação do Risco 

Educacional em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio (Anexo 4); 

4. Questionário de classificação do professor (Anexo 5); 

5. Instruções de bom uso do equipamento FM (Anexo 8). 

 

4.7.4.  Aplicação da tarefa de repetição de palavras - Protocolo Word 
Association for Syllable Perception (WASP) (Koch, 1999; adaptado por Novaes, 

2001) (Anexo 6 e 7).  

O protocolo WASP foi escolhido para obtermos um indicativo de percepção 

e produção de fala dos sujeitos, como forma de caracterização dos sujeitos em 

relação à habilidade auditiva e não teve a intenção de realização de análise 

acústica da produção de fala. A aplicação da tarefa de repetição de palavras 

aconteceu no dia do primeiro retorno do sistema FM, em geral, uma semana após 

o recebimento do equipamento.  

1. Antes de iniciar a tarefa, foi garantido o bom funcionamento do AASI; 

2. Treinamento à viva voz e orientação para prestarem muita atenção à 

tarefa; 

3. As quatro listas de 24 palavras foram aplicadas na mesma ordem 

para todas as crianças, sempre iniciando pela lista de palavras 

trissílabas na intensidade de 65 dBNA para facilitar o entendimento da 

tarefa e na sequência, a lista de palavras dissílabas; 

4. A tarefa foi realizada em cabina acústica, com a criança posicionada a 

zero azimute a 60 cm da caixa de som, com intensidade de 65 dBNA; 

5. As repetições foram gravadas, transcritas ortograficamente pelas 

pesquisadoras e analisadas de acordo com os critérios estabelecidos 

por Koch (1999) no protocolo WASP; as palavras foram analisadas 

considerando fonemas corretos (vogais e consoantes), além da 

análise por porcentagem de palavras corretas. Pequenas distorções 

foram desconsideradas mediante a inteligibilidade da palavra 

produzida, uma vez que a análise foi realizada auditivamente pelas 

pesquisadoras, sem o auxílio de equipamentos de análise acústica ou 

maior número de repetições pelos sujeitos. 
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4.7.5. Registro do uso diário do Sistema FM através da leitura do 
registro no transmissor.  

No retorno agendado após um mês de uso do sistema FM, foi medido o 

número de horas diárias de uso do equipamento na escola para posterior 

classificação em uso consistente ou inconsistente. Foi utilizado o ponto de corte de 

1,5 horas/dia. Uso consistente foi considerado acima ou igual a 1,5 horas/dia e uso 

inconsistente, abaixo de 1,5 horas/dia. Considerando que um período escolar tem 

quatro horas de duração, sugere-se que em pelo menos 2,5 horas haveria 

indicação para uso do sistema FM. Descontando-se os momentos de atividades 

em grupo, intervalos e outras atividades em que não é necessário o uso do FM, o 

ponto de corte escolhido para a análise dos dados foi 1,5 horas/dia. 

4.7.6. Contato telefônico com as escolas  

1. Busca no Google do telefone e endereço da escola;  

2. Contato telefônico com as escolas dos estudantes da pesquisa; para 

conversa com o professor responsável pelo estudante, coordenador e/ou 

orientador pedagógico; 

3. Roteiro de entrevista com a pessoa que se disponibilizou para falar ao 

telefone (Anexo 9); 

4. Solicitar para encaminhar para um e-mail, através do servidor “Monkey 

Survey” o SIFTER Brasileiro - Instrumento de Identificação do Risco Educacional 

em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio (Anexo 4) e o questionário de 

classificação do professor (Anexo 5); 

5.  Oferecer uma visita à escola para explicação e orientação sobre o 

equipamento FM. 

4.7.7. Visita Escolar  

1. Agendada visita na escola do estudante via telefone com o professor e 

coordenador responsável pelo estudante.   

2. Roteiro da visita escolar (Anexo 12).  
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4.8. Processo de obtenção de retorno de informações de profissionais 
da escola  

• Primeira solicitação – questionário enviado através da família: 

Na entrega dos dispositivos, todos os pais foram solicitados a entregar um 

kit para o professor, o qual continha carta de apresentação, termo de 

consentimento, um questionário, instrumento SIFTER e um manual de dicas e bom 

uso do FM para o professor do estudante (n=69).  

• Segunda solicitação – contato telefônico e envio do questionário 
online:  

Para melhor obtenção de dados por parte dos professores, decidimos entrar 

em contato com todas as escolas via telefone (n=69), para verificar como estava o 

processo e solucionar possíveis dúvidas. 

O telefonema teve como objetivo saber como estava sendo o processo de 

adaptação do FM, se tinham alguma dúvida sobre o funcionamento do 

equipamento ou sobre o tipo e grau de perda auditiva, características da criança e 

solicitar a devolutiva do questionário enviado pelos pais. Após o contato telefônico 

realizado, o questionário foi encaminhado para os professores responderem via 

online. 

4.9. Análise dos dados 

 Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências 

absolutas e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão 

(desvio-padrão, valores mínimo e máximo). 

 Para a comparação das variáveis qualitativas, foi utilizado o teste de 

associação pelo Qui-quadrado (X2) e, quando alguma variável apresentou casela 

com valor esperado inferior ou igual a 5, aplicou-se o teste Exato de Fisher. 

Modelos de regressão logística binária univariados foram utilizados para se 

observar a odds ratio (OR) e seus respectivos intervalos de 95% de confiança 

(IC95%) na análise as variáveis independentes associadas ao desfecho 

inconsistência do uso do FM. Para classificar o uso consistente do FM foi utilizado 

o ponto de corte ≥ 1,5 hora/dia e inconsistente <1,5 hora/dia.  
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Para verificar a diferença entre os grupos, consistência e inconsistência do 

uso sistema FM, segundo variáveis quantitativas, foi utilizado o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney e, para identificar a correlação entre a média do 

tempo de uso as variáveis quantitativa independentes, utilizou-se o teste não 

paramétrico de Spearman (r) – (r = 0,10 até 0,39 (fraco); r = 0,40 até 0,69 

(moderado); r = 0,70 até 1 (forte) Dancey e Reidy, 2005).  

Para a significância estatística, assumiu-se um nível descritivo de 5%. Os 

dados foram digitados em Excel e analisados no software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) versão 22.0 para Windows. 
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         5  RESULTADOS  

 O objetivo do presente estudo foi descrever e analisar o processo de 

adaptação ao uso do sistema de Frequência Modulada - FM em sala de aula, 

particularmente a adesão do professor nesse processo e a identificação de fatores 

que favorecem sua adaptação.  

Os resultados aqui apresentados são fruto de análise descritiva da 

caracterização demográfica, audiológica e escolar dos usuários do sistema FM e 

características demográficas dos professores. 

 A análise inferencial foi feita em relação aos fatores facilitadores e barreiras 

encontradas no processo de interação entre o serviço de saúde que concede o 

dispositivo eletrônico para o aluno e a escola, considerando a consistência de uso 

do sistema FM.  

 
5.1. Análise descritiva dos 69 sujeitos que receberam o sistema FM 
 

 Participaram deste estudo 69 sujeitos que receberam o Sistema de 

Frequência Modulada no CeAC/Derdic pelo SUS, de acordo com os critérios da 

Portaria 1.274/GM/MS/2013-MS (Anexo 3). Os professores das 69 crianças e 

adolescentes também foram sujeitos desta pesquisa, convidados a participar do 

estudo. 

 Na Tabela 1, observa-se que 50,7% das crianças eram do gênero feminino e 

49,3% do gênero masculino. Em relação à classificação econômica, a mais 

frequente é a C1 (36,2%), seguida da B2 (31,9%), sendo que 49,3% são residentes 

da zona sul do município de São Paulo e 62,3% das mães das crianças têm 

escolaridade acima de ensino médio completo. 
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Tabela 1 – Descrição demográfica das crianças e suas famílias (n=69). 

Variável Categoria N (%) 
    
Gênero Masculino 34 (49,3) 
 Feminino 35 (50,7) 
Classificação  B1 5 (7,2) 
Econômica B2 22 (31,9) 
 C1 25 (36,2) 
 C2 15 (21,7) 
 D/E 2 (2,9) 
Escolaridade Fundamental incompleto 10 (14,5) 
da mãe Fundamental completo 10 (14,5) 
 Médio incompleto 6 (8,7) 
 Médio completo 24 (34,8) 
 Superior incompleto 6 (8,7) 
 Superior completo 13 (18,8) 
Região de  Sul 34 (49,3) 
moradia (Zonas) Norte 10 (14,5) 
 Leste 15 (21,7) 
 Oeste 5 (7,2) 
 Grande São Paulo 3 (4,3) 
 Centro 2 (2,9) 
Total   69 (100,0) 
 

  

A média de idade das crianças foi de 9,7 anos (dp=3,1 – mediana=10anos), 

variando entre cinco e 17 anos de idade, de acordo com os critérios da Portaria de 

FM do Ministério da Saúde. 

 Dos 69 sujeitos, 84,1% (n=58) apresentavam perda auditiva bilateral (55 

utilizavam AASI bilateralmente e três adaptação bimodal, AASI + IC) e 11, perda 

auditiva unilateral (usuários de AASI na orelha com perda). A figura 1 mostra a 

distribuição do grau de perda auditiva da melhor orelha para os sujeitos com 

deficiência auditiva bilateral (40% - moderado; 17% - severo; 10% leve e 10% 

profundo) e a figura 2 mostra o grau da orelha com perda auditiva para os sujeitos 

com perda unilateral (46% - moderado; 27% - severo; 18% - leve e 9% - profundo).  
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Figura 1 – Distribuição do grau de perda auditiva da melhor orelha dos sujeitos com perda auditiva 

bilateral (n=58).  

 

 
Figura 2 - Distribuição do grau da orelha com perda auditiva dos sujeitos com perda auditiva unilateral 

(n=11). 

 
 

 A maioria dos sujeitos estudava na rede regular de ensino (n=61 - 88,4%), 

8,7% em escolas especiais com uso de Libras e dois sujeitos (2,9%) frequentavam 

escola regular com a presença de intérprete de Libras em sala de aula. Quanto à 

escolaridade, a maioria (n=36 - 52,2%) estava matriculada no ensino fundamental I, 

37,7% no ensino fundamental II, 8,7% no ensino infantil e apenas 1,4% no ensino 
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médio. A maioria das crianças frequentam o ensino público municipal (40,6%) ou 

estadual (34,8%) e somente 24,6% estão matriculadas em escolas particulares. 

 Destacam-se na Tabela 2 os valores medianos para as variáveis SII da 

melhor orelha (66%), porcentagem de acertos de palavras (90,6%) e porcentagem 

de acertos de consoantes (95,8%). 

Tabela 2 – Distribuição das variáveis SII da melhor orelha, percentual de acerto de palavras e 

percentual de acerto de consoantes (n=65). 

     Percentil 
Variáveis N Mínimo Mediana  Máximo 25% 75% 
       
SII da melhor orelha* 63 12,0 66,0 97,0 49,0 75,0 
% de acertos de  65 0,0 90,6 100,0 71,3 96,9 
Palavras**       
% de acertos de  65 0,0 95,8 100,0 84,4 98,3 
Consoantes**       
* registros com valores ignorados –não foi possível medir o SII. 
** quatro crianças não realizaram o teste. 
 
 O grupo de sujeitos analisado neste estudo demonstra uma excelente 

habilidade de reconhecimento de palavras, uma vez que atinge a mediana de 90,6% 

de acerto. O protocolo de análise WASP permite a contagem de acerto de fonemas, 

divididos por vogais e consoantes. Utilizou-se a porcentagem de acerto de 

consoantes como demonstrativo da percepção da fala dos sujeitos, uma vez que são 

fonemas com menos energia e que carregam muita informação para a 

inteligibilidade de fala. Ao fazer a pontuação de acerto de consoantes, o grupo 

apresenta mediana de 95,8%, o que indica boa habilidade auditiva. 

 

5.2. Análise inferencial dos sujeitos em relação aos questionários respondidos 

Todas as crianças e adolescentes, que receberam o sistema FM na Derdic 

(n=69), receberam também, no mesmo momento, um envelope que continha uma 

carta de apresentação, termo de consentimento livre e esclarecido, o questionário 

SIFTER, o questionário de classificação do professor e algumas instruções para o 

bom uso do equipamento FM para ser entregue ao professor responsável. Foram 

obtidas apenas 15 respostas via correio ou entregues pelos pais no retorno à 

Instituição. Ao mesmo tempo, foi feito contato telefônico com todas as escolas. Para 
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viabilizar mais respostas dos questionários pelos professores, enviamos os 

documentos via online para 38 escolas que informaram seus contatos eletrônicos. 

Não foi possível enviar o questionário online para 16 escolas, pois não conseguimos 

o contato telefônico de oito escolas; dois sujeitos devolveram o sistema FM; cinco 

não usaram o FM na escola; e um deles estava em manutenção. Ao todo, foram 

obtidas 39 respostas dos questionários enviados (Figura 3). 

Figura 3 – Fluxograma do processo de envio do questionário via envelope e contato telefônico com os 
coordenadores/professores responsáveis pelos estudantes com deficiência auditiva, que utilizam 
Sistema de FM. 

  Verifica-se que não houve associação estatisticamente significativa entre os 

questionários respondidos e as variáveis escola (oral/especial), p=0,467, tipo de 

escola (p=0,189) e nível educacional da criança (p=0,466), conforme demonstra a 

tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição das variáveis escola (oral/especial), tipo de escola e nível educacional dos 

sujeitos que receberam a concessão do sistema FM (n=69). 

Variável categoria Respondeu 
questionário 

Não respondeu 
questionário 

n=39 (%) n=30 (%) 
Escola Oral 34 (49) 28 (41) 

Especial 5 (7) 2 (3) 
Tipo de 
Escola 

Municipal 16 (23) 12 (17) 
Estadual 11 (16) 13 (19) 
Particular 12 (17) 5 (7) 

Nível 
Educacional 
da Criança 

Ensino Infantil 3 (4) 3 (4) 
Fundamental I 24 (35) 13 (19) 
Fundamental 
II/Médio 

12 (17) 14 (20) 

Total   69 100 69 100 

 
   

  No contato telefônico (n=62), 15 escolas tiveram interesse em receber a visita 

da pesquisadora para uma explicação do Sistema FM e características audiológicas 

do estudante, para realizar uma demonstração do equipamento e mostrar um vídeo 

explicativo sobre o FM.  

  As reuniões aconteceram no ambiente escolar, eram convidados a participar 

os professores do estudante, o coordenador responsável, o diretor e os orientadores 

pedagógicos. Na maioria das reuniões, participaram os coordenadores e professores 

(n=10), apenas o professor (n=2); diretor e coordenador (n=1); orientador 

pedagógico (n=1) e com as professoras, coordenadora, diretora e assistente 

administrativa (n=1).  

  A figura 4 demonstra a localização das escolas dos sujeitos no mapa do 

município de São Paulo. 
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Figura 4 – Mapa do Município de São Paulo com a distribuição das escolas visitadas e não visitadas 

(n=69). 

 

 

5.3. Análise inferencial da consistência de uso do FM do estudante em relação 
à escola 

 Dos 39 professores que responderam o questionário, foi possível obter dados 

sobre a consistência de uso medida através de registros no transmissor de FM de 

apenas 36 crianças (92,3%) (Anexo 13).  Destes, 13 sujeitos (36,1%) fizeram uso 

consistente do FM e 23 (63,9%) não usaram o sistema regularmente na escola.  

Considerando a consistência do uso do FM, o grupo de usuários cujas 

escolas responderam ao questionário (n=36), a maioria era do gênero feminino 

(58,3%; n=21). A média de idade foi de 9,4 anos (dp=2,7), mediana 9,5 anos, 

variando entre 5 e 14 anos.  
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 Os 36 sujeitos são analisados na Tabela 4, classificados pela consistência de 

uso do FM em relação às variáveis gênero, classe econômica, escolaridade da mãe, 

perda auditiva, escola regular ou especial, tipo de escola e escolaridade da criança. 

Não houve associação estatisticamente significativa com o desfecho uso consistente 

do sistema FM. 

Tabela 4 – Análise de associação entre consistência de uso do FM e gênero, classe econômica, 

escolaridade da mãe, perda auditiva escola (regular/especial), tipo de escola e escolaridade da mãe 

(n= 36). 

Variáveis 
Uso do FM     
Consistente Inconsistente p (X2) OR* IC95% P 
n (%) n (%)     

Gênero       
Masculino 6 (40,0) 9 (60,0) 0,681 1.0   
Feminino 7 (33,3) 14 (66,7)  1,33 0,3 – 5,3 0,682 

Classe Econômica       
B1/B2 4 (26,7) 11 (73,3) 0,319 1.0   
C/D/E 9 (42,9) 12 (57,1)  0,48 0,1 – 2,0 0,322 

Escolaridade da Mãe       
Fund. Incompleto 0 (0,0) 6 (100,0) 0,193 -- -- -- 
Fund. comp/M. inc. 3 (42,9) 4 (57,1)  0,67 0,1 – 5,1 0,697 
Médio comp/S. inc. 7 (50,0) 7 (50,0)  0,50 0,1 – 2,8 0,434 
Superior completo 3 (33,3) 6 (66,7)  1.0   

Perda Auditiva§       
Bilateral 11 (35,5) 20 (64,5) 1,000 1.0   
Unilateral 2 (40,0) 3 (60,0)  0,82 0,1 – 5,7 0,845 

Escola regular§       
Não  1 (33,3) 2 (66,7) 1,000 1.0   
Sim  12 (36,4) 21 (63,6)  0,87 0,1– 10,7 0,917 

Tipo de escola       
Municipal 3 (20,0) 12 (80,0) 0,230 1.0   
Estadual  5 (45,5) 6 (54,5)  0,30 0,0 – 1,7 0,174 
Particular 5 (50,0) 5 (50,0)  0,25 0,0 – 1,5 0,125 

Escolaridade da criança      
Ensino Infantil 1 (50,0) 1 (50,0) 0,777 1.0   
Fundamental I 7 (31,8) 15 (68,2)  2,14 0,1– 39,5 0,608 
Fund. II/Médio 5 (41,7) 7 (58,3)  1,40 0,1– 28,1 0,826 
       
Total 13 (36,1) 23 (63,9)     
*o grupo consistente foi utilizado como categoria de referência; §teste Exato de Fisher; -- caselas 
com valores zerados. 
 

 Na Figura 5, verifica-se a distribuição das variáveis quantitativas, de acordo 

com os grupos. Observa-se que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos, uso consistente e inconsistente do sistema FM, segundo as 

variáveis quantitativas idade, SII da melhor orelha e porcentagem de palavras e 
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consoantes corretas. O mesmo ocorreu para a análise da correlação de Spearman 

(r) entre a média em horas/dia do uso do FM na escola versus essas mesmas 

variáveis, ou seja, não houve correlação estatisticamente significativa entre as 

variáveis independentes e o uso em horas/dia do sistema FM.  

 
Figura 5– Distribuição em Box-plot da consistência de uso em relação à idade, SII* da melhor orelha 

(%), porcentagem de acerto de palavras e porcentagem de acerto de consoantes (n=36, *n=32). 

 

  

A partir da análise dos questionários respondidos pelas escolas, (n=36), 

observa-se uma predominância da formação do professor em pedagogia com ou 

sem habilitação (n=21 - 58%) e os outros 42% (n=15) com formações variadas, 

sendo licenciatura em matemática, letras e história, psicopedagogia, arte e arte 

terapia e pós-graduação em gestão escolar.  

  A média de idade dos professores dos estudantes que receberam o FM e 

responderam o questionário é de 41 anos. A média de atuação do professor dentro 
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da escola é de 17,4 anos. Apenas cinco professores (14%) têm auxiliar em sala e a 

média de alunos por sala é de 26.  

 Observa-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos, uso consistente e inconsistente do sistema FM, segundo as variáveis tempo 

de atuação do professor, quantidade de alunos por sala e escolas visitadas (Tabela 

5). 

Tabela 5 - Análise de associação entre consistência de uso do FM e tempo de atuação do professor, 

quantidade de alunos por sala e escolas visitadas (n=36).  

Variáveis 
Uso do FM     
consistente Inconsistente p (X2) OR* IC95% P 
n (%) n (%)     

Tempo de atuação do professor§      
≤ 10 1 (16,7) 5 (83,3) 0,640 1.0   
> 10  11 (37,9) 18 (62,1)  0,33 0,0 – 3,2 0,336 

Quantidade de alunos por sala de aula§     
≤ 25 6 (50,0) 6 (50,0) 0,281 1.0   
> 25 7 (29,2) 17 (70,8)  2,43 0,6– 10,2 0,225 

Escolas visitadas § 
Não 8 (33,3) 16 (66,7) 0,720 1.0   
Sim 5 (41,7) 7 (58,3)  0,70 0,2 – 2,9 0,624 
       
Total  13 (36,1) 23 (63,9)     

* o grupo consistente foi utilizado como categoria de referência; §teste Exato de Fisher; -- caselas com 
valores zerados. 
 

Em relação ao conhecimento do professor sobre a perda auditiva do aluno, 

apenas 42% (n=15) sabem as características da perda; 31% (n=11) dos professores 

não têm conhecimento e 28% (n=10) afirmam que conhecem as informações sobre 

a perda auditiva, mas ao compararmos as respostas obtidas, observa-se divergência 

entre o dado real e o que o professor descreve.   

 

5.4. Análise do Instrumento de Identificação do Risco Educacional em 
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio (SIFTER Brasileiro) 
 

 O questionário SIFTER (Instrumento de Identificação do Risco Educacional 

em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio) foi utilizado no contexto deste 

trabalho para identificar características dos estudantes antes do uso do FM, o que 

permitiu uma análise de possíveis demandas da utilização dessa tecnologia. 
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 Foram analisadas tendências utilizando as áreas do SIFTER (acadêmica, 

atenção, comunicação, participação em sala de aula, comportamento). As respostas 

das três questões de cada área de conteúdo foram somadas e, ao final, atribuída 

uma classificação: aprovado, limite ou fracasso. Na Tabela 6, as variáveis categorias 

não apresentaram associação estatisticamente significativa ao desfecho uso 

consistente do FM, quando comparadas as três classificações ao mesmo tempo 

(aprovação, limite e fracasso).    

 
Tabela 6 - Análise de associação entre consistência de uso e notas dos alunos atribuídas pelo 

professor na escala SIFTER. (n=36) - Qui-Quadrado e regressão logística binária univariada 

Variáveis 
Uso do FM     
consistente Inconsistente p (X2) OR* IC95% p 
n (%) n (%)     

Categoria acadêmico 
Aprovação  5 (35,7) 9 (64,3) 0,013 1.0   
Limite  8 (61,5) 5 (38,5)  0,35 0,1 – 1,6 0,185 
Fracasso  0 (0,0) 9 (100,0)  -- -- -- 

Categoria atenção 
Aprovação  4 (30,8) 9 (69,2) 0,353 1.0   
Limite  7 (50,0) 7 (50,0)  0,44 0,1 – 2,1 0,313 
Fracasso  2 (22,2) 7 (77,8)  1,56 0,2 – 11,1 0,659 

Categoria comunicação      
Aprovação  8 (42,1) 11 (57,9) 0,079 1.0   
Limite  5 (50,0) 5 (50,0)  0,73 0,1 – 3,4 0,685 
Fracasso  0 (0,0) 7 (100,0)  -- -- -- 

Categoria participação em sala de aula 
Aprovação  9 (37,5) 15 (62,5) 0,697 1.0   
Limite  1 (20,0) 4 (80,0)  2,40 0,2 – 25,0 0,464 
Fracasso  3 (42,9) 4 (57,1)  0,80 0,1 – 4,4 0,798 

Categoria comportamento 
Aprovação  10 (40,0) 15 (60,0) 0,582 1.0   
Limite  2 (22,2) 7 (77,8)  2,33 0,4 – 13,6 0,346 
Fracasso  1 (50,0) 1 (50,0)  0,67 0,0 – 11,9 0,783 

Total  13 (36,1) 23 (63,9)     
* o grupo consistente foi utilizado como categoria de referência; §teste Exato de Fisher; -- caselas 
com valores zerados. 
 

Esperávamos que o uso consistente do dispositivo levasse a um melhor 

desempenho acadêmico. Entretanto, houve uma tendência invertida ao esperado e 

os sujeitos com melhor desempenho parecem não sentir a necessidade do uso 

consistente do equipamento. Ao mesmo tempo, todos os estudantes classificados 

como fracasso, não tiveram um uso consistente do equipamento. Deve-se lembrar 
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que o escala SIFTER foi aplicada antes do início do uso do FM ou até mesmo nos 

primeiros dias de uso. Dessa forma, não tivemos como objetivo analisar a diferença 

causada no desempenho do aluno com o uso do sistema FM. 

 

5.4 Tendências das áreas de desenvolvimento para o desempenho educacional 
do estudante com perda auditiva relacionada à média de horas de uso do FM e 
ao SII da melhor orelha 

A relação entre a média de horas diárias de uso do FM na escola, a idade do 

estudante (n=36) e o SII da melhor orelha (n=32, pois os sujeitos S26, S32, S52 e 

S56 não têm dados do SII) pode explicitar tendências do funcionamento desse grupo 

estudo e tendências para a análise de alunos com maior demanda de uso da 

tecnologia de transmissão sem fio. Para classificar o uso consistente do FM foi 

utilizado o ponto de corte ≥ 1,5 hora/dia e inconsistente <1,5 hora/dia.  

SIFTER – Avaliação do aluno pelo professor na área acadêmica: 

  No aspecto acadêmico, são pontuados aspectos envolvendo as seguintes 

habilidades: leitura, resumo e tirar conclusões (raciocínio lógico) em comparação 

aos colegas de sala e em relação às suas próprias expectativas como professor.  

  Pode ser observado na figura 6 que há uma tendência dos sujeitos que 

fracassaram (n=9) na área acadêmica usarem o FM de uma forma considerada 

inconsistente (<1,5 hora/dia).  

 

 

 

 

 

 

 
  



	  

	  
	  

40	  

Figura 6 – Correlação entre média a média de horas de uso versus idade versus SIFTER da área 

acadêmica (n=36).  

   

  Os dois sujeitos (S12 e S32) que não utilizaram o FM (zero horas de uso) e 

obtiveram fracasso na perspectiva do professor estão matriculados no ensino 

fundamental I, em escolas públicas. O sujeito S32 tem dez anos de idade, perda 

auditiva leve bilateral e o sujeito S12 têm sete anos, perda de audição severa 

unilateral. Na figura 7, pode-se observar que o SII do sujeito S12 apresenta uma boa 

audibilidade na orelha com audição normal (63% na orelha com perda unilateral), 

podendo justificar o não uso do dispositivo, pois a criança escuta sem o AASI e FM. 

O sujeito S32 não tem dados do SII, pois não pode ser medido; mas da mesma 

forma que o sujeito anterior, a perda auditiva leve bilateral deve justificar a aparente 

não necessidade do uso do FM.  
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Figura 7 – Correlação entre média em horas/dia versus SII da melhor orelha versus SIFTER área 

acadêmica (n=32).  

 

  Na Figura 7, pode-se observar que oito sujeitos (S1-S7-S9-S12-S15-S35-

S53-S57) fracassaram e fizeram uso inconsistente do dispositivo (variando 0,53 a 

1,46 horas/dia). Um deles apresenta perda auditiva leve (S57, com SII 85). Quatro 

apresentam perda auditiva moderada (S1-S7-S9-S15) e os outros dois, perda severa 

(S35/SII 67% - S53/SII 39%). Pode-se supor que os quatro sujeitos com perda 

moderada não percebem a necessidade de uso do FM, pois têm maior audibilidade 

no silêncio com o AASI (SII 67% a 80%), fazendo uso inconsistente do dispositivo 

FM.  

  Pode-se observar que os dois sujeitos que estão muito próximos à linha de 

corte (≥ 1,5 hora/dia) considerado como uso consistente, estão no ensino 

fundamental I, com apenas um professor em sala de aula, favorecendo o uso do 

equipamento. Um dos sujeitos apresenta perda severa (S53 – SII 39%) e o outro, 

perda moderada (S1 – SII 67%) apresentando mais audibilidade. 
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SIFTER – Avaliação do aluno pelo professor na área atenção: 

  Na área de atenção, a avaliação abrange: ser chamado a responder uma 

pergunta e compreender a essência da pergunta; quanto o estudante evita se distrair 

por barulho, imagens, objetos pessoais ou atividades não relacionadas ao ensino da 

sala de aula e à atenção aos detalhes (evitar erros por distração) em comparação 

aos colegas de sala e em relação às suas expectativas como professor. 

 Pode-se observar nas figuras 8 e 9, a tendência dos sujeitos que fracassaram 

utilizarem o FM de forma inconsistente (<1,5 hora/dia) é novamente evidenciada, 

mas não mais para todos os sujeitos com essa avaliação.  

 

Figura 8 – Correlação entre média de uso de horas versus idade versus SIFTER área da atenção 

(n=36). 
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Figura 9 – Correlação entre média de horas de uso versus SII da melhor orelha versus SIFTER área 

da atenção (n=32). 

 
  

 Apenas dois sujeitos (S50 e S69), que utilizam de uma maneira consistente o 

FM (2,26 e 2,18 horas/dia), obtiveram avaliação de fracasso. Observa-se na figura 9, 

que o S50 apresenta SII baixo (32%), podendo justificar sua falta de atenção e 

concentração. Na área acadêmica, na figura 6, esse mesmo sujeito teve avaliação 

limite, ou seja, sua falta de atenção pode estar relacionada a não ter acesso à 

mensagem transmitida pelo professor, assim se distraindo e perdendo o interesse no 

conteúdo e, consequentemente, prejudicando todo o seu aprendizado. Já o sujeito 

S69 – SII 75%, avaliação fracasso na área de atenção, obteve pontuação limite na 

área acadêmica. 

  

SIFTER – Avaliação do aluno pelo professor na área comunicação: 
 

 A área da comunicação envolve a questão de se comunicar com o professor, 

habilidade do estudante em questões com vocabulário (palavras escritas, ou sinais) 

e habilidade de assimilar as instruções do professor (apresentadas oralmente ou 

visualmente) em comparação aos colegas de sala e em relação às expectativas do 

professor.  
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 Pode-se observar nas figuras 10 e 11, que há certa tendência dos sujeitos 

que fracassaram pelo olhar do professor fazerem uso inconsistente do FM (<1,5 

hora/dia). 
Figura 10– Correlação entre a média de horas de uso versus idade versus SIFTER área da 

comunicação (n=36).  

 
Figura 11 – Correlação entre média de horas de uso versus SII da melhor orelha versus SIFTER área 

da comunicação (n=32). 
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Todos os sujeitos avaliados como fracasso e tiveram uso inconsistente têm 

SII acima de 60%, com exceção do S53, com SII - 39%, que tem perda de audição 

severa. Já o S25, com SII muito baixo (26%), foi avaliado como aprovado na área 

comunicação e está fazendo uso do FM considerado como consistente; ele tem 

perda de audição profunda, usuário de AASI bilateral, de uma escola pública regular, 

com a presença de intérprete na sala de aula. 

 

SIFTER – Avaliação do aluno pelo professor na área participação em sala: 

  A participação em sala de aula envolve a questão de contribuições em 

discussões em sala, quanto o estudante demonstra reconhecer que a participação 

em sala é essencial para o seu aprendizado, assim como no decorrer das atividades 

em grupo e como é sua interação.  

  Como se pode observar em ambas as figuras 12 e 13, a tendência dos 

sujeitos com avaliação considerada fracasso é mais variada, ou seja, tanto os 

sujeitos que fazem uso consistente ou inconsistente apresentam fracasso na 

participação em sala de aula. Nessa categoria, houve muito mais sujeitos avaliados 

como aprovados na visão dos professores, independentemente de idade, SII e horas 

de uso.  
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Figura 12 – Correlação entre média de horas de uso versus idade versus SIFTER área da 

participação em sala de aula (n=36). 

 
 

 

Figura 13 – Correlação entre média de horas de uso versus SII da melhor orelha versus SIFTER área 

da participação em sala de aula (n=32). 
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SIFTER – Avaliação do aluno pelo professor na área comportamento: 
   

  A área do comportamento envolve o respeito entre colegas e professores 

dentro da sala de aula; com que frequência o aluno segue as regras e o quanto o 

aluno parece ser aceito pelos colegas. 

  Nas figuras 14 e 15, pode-se observar que apenas dois sujeito (S2-S12) 

estão com o comportamento alterado.  O sujeito S2 tem 5 anos, apresenta perda de 

audição severa bilateral, está no ensino fundamental I em escola particular. Já o S12 

tem 7 anos, perda de audição unilateral de grau severa na orelha afetada, está 

matriculada no ensino fundamental I em uma escola pública.  O fracasso desses 

sujeitos pode estar relacionado à sua falta de interesse, ou outros fatores que não se 

relacionam à perda auditiva.  

 
Figura 14 – Correlação entre média de horas de uso versus idade versus SIFTER área 

comportamento (n=36).  
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Figura 15 – Correlação entre média de horas de uso versus SII da melhor orelha versus SIFTER área 

comportamento (n=32). 

 
 
5. Percepção dos professores quanto a fatores facilitadores e barreiras no 
processo de adaptação do FM. 

  Foram realizadas quinze visitas a escolas dos estudantes que receberam a 

concessão do dispositivo pela Derdic, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o 

equipamento e identificar a percepção da escola quanto à utilização da tecnologia 

FM para melhorar a percepção auditiva da voz do professor.  

  No decorrer das visitas, foi solicitado para os participantes da reunião 

(professores ou coordenadores) citarem seis fatores que pudessem contribuir para 

uma melhor adaptação do processo do Sistema FM, assim como identificar fatores 

que poderiam comprometer o processo de adaptação do equipamento. 

  Das quinze escolas visitadas, 73% (n=11) eram públicas e 27% (n=4), 

particulares. Em uma delas não foi possível chegar à identificação desses fatores, 

pois não houve disponibilidade por parte da escola para receber a pesquisadora. O 

tempo de duração da reunião foi de apenas 15 minutos com a coordenadora e cinco 
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minutos com os professores, que alegaram ter que encerrar a reunião para o 

período de aulas; nessa escola, não foi possível realizar a explicação sobre o 

equipamento.  

  Na figura 16 podemos observar as demandas/sugestões relatadas pela 

equipe pedagógica no dia da visita da fonoaudióloga, considerados aqui como 

facilitadores para o uso do sistema FM.   
 

Figura 16 – Demandas/sugestões identificadas pelos professores espontaneamente na visita às 

escolas (n=14). 

 

  Em várias escolas (n=5) os professores acreditam estar usando o 

equipamento de forma correta, mas identificamos que a utilização ainda não estava 

sendo realizada de forma precisa.  Das quinze escolas visitadas, considerando as 

entrevistas de 14 delas, cinco tinham dúvidas sobre o equipamento (deixar no mudo 

e sincronização). O diretor de uma escola municipal de um estudante de 13 anos de 

idade com perda auditiva bilateral moderada (S43) relatou no decorrer da reunião 

que “acharam importante a visita para esclarecer dúvidas sobre o FM e o tipo de 

perda da estudante, pois eles não tinham a formação e a informação para lidar com 

esse estudante”. 



	  

	  
	  

50	  

  A escola que mencionou que deveria ter “mais divulgação para que todos 

saibam do FM” (n=1) é uma escola municipal, regular, cuja criança tem 13 anos de 

idade e apresenta perda auditiva bilateral de grau moderado e está matriculada no 

2˚ ano do Ensino Fundamental (S43).   

  As escolas que relataram a necessidade de um “vídeo demonstração” (n=4) 

como meio de explicar o funcionamento do equipamento, com o objetivo de fazer o 

professor sentir como o estudante escuta na sala de aula com o FM e sem o FM. O 

grupo é composto tanto por escolas públicas (n=3), quanto privadas (n=1). As duas 

escolas, cujos estudantes apresentam perda auditiva bilateral severa (S35 e S54), já 

utilizavam o equipamento antes da visita; após verem o vídeo, afirmaram estarem 

mais certos da importância do sistema FM na rotina escolar. Já os professores dos 

dois estudantes com perda unilateral leve e severa (S12 e S13) demonstraram 

perceber a importância do uso e afirmaram que cobrariam do aluno e de sua família 

o uso do FM e que mandassem diariamente equipamento para a escola.  

  Dos professores e coordenadores que disseram que “tem que incorporar no 

dia-a-dia” (n=6), três (S12, S35 e S54) já utilizavam com regularidade o FM antes da 

visita; dois sujeitos (S12 e S34) com perda severa unilateral não querem usar o FM 

e o sujeito com perda leve bilateral (S32) também não estava utilizando o 

dispositivo, pois a professor não vê necessidade. Quatro escolas eram públicas 

(S1,S12,S32 e S54) e as outras 2 eram privadas (S35 e S54).  

  Em relação à “capacitação do manuseio do equipamento” (n=9), um professor 

de ensino fundamental (S35 – DA severa, 9 anos) de escola particular relatou que 

deveria se policiar para deixar o equipamento no mudo, relatando que era a maior 

dificuldade que ele apresentava. Percebe-se que após a explicação necessária para 

o bom uso do equipamento (deixar o equipamento no mudo, sincronizar e a altura 

correta para deixar o microfone), o professor disse estar mais seguro em utilizar o 

equipamento na sua rotina.  

  As cinco escolas que alegaram necessidade em receber uma 

“orientação/visita escolar”, foram as cinco que apresentavam dúvidas sobre o 

manuseio do equipamento. Tinham dúvida de como sincronizar, deixar no mudo e a 
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altura correta do microfone; após a reunião e explicação de como utilizar de forma 

correta, o professor disse estar mais seguro em incorporar no seu dia-a-dia o uso do 

FM. Uma escola (S17) onde a professora já fazia uso do dispositivo há algum tempo, 

sabia como sincronizar, mas não como deixar no mudo e ela ficava desligando e 

ligando o equipamento, prejudicando o rendimento pessoal e da sala. Na reunião, 

também foi esclarecido o tipo e grau da perda auditiva do estudante. A professora do 

S2, que tem perda auditiva severa, acreditava que em algumas situações ele 

escutava melhor sem AASI; explicamos através da área dinâmica da fala que é 

possível ele escutar sem AASI, mas em uma intensidade reduzida, assim não 

aproveitando todo o som e perdendo algumas informações na mensagem 

transmitida, e com isso tendo que se esforçar muito mais para conseguir 

compreender toda a informação passada.  

  Um fator que foi bastante mencionado foi “parceria família” (n=11); as escolas 

alegavam que eles eram fortes aliados para o bom sucesso no uso do FM, pois eles 

que apresentam o equipamento para a equipe pedagógica, realizam a recarga todos 

os dias, compareceram no retorno na instituição para manutenção periódica, ou 

seja, os responsáveis pelos sujeitos fazem boa parte do bom uso do equipamento e 

se eles não estiverem convencidos da real necessidade de uso pela criança, 

dificilmente vão orientar a escola adequadamente.  Temos como exemplo uma mãe 

de uma criança (S38) com perda auditiva unilateral, 11 anos, escola pública, ensino 

fundamental I, que alega que não vai obrigar a filha a usar o AASI ou o FM. A 

professora, após a reunião com a fonoaudióloga, disse acreditar que a aluna iria se 

beneficiar com uso do equipamento, melhorando o rendimento escolar e a 

concentração dentro da sala de aula.  

  Sete escolas mencionaram que deveriam ter um “treinamento /capacitação” 

sobre o Sistema FM e tipo e grau de perda auditiva do estudante. Após a explicação 

do FM e do tipo e grau de audição do estudante, os professores/coordenadores 

pareceram mais seguros em lidar com seus alunos e animados em utilizar o 

equipamento, aumentando suas expectativas.  

  Na figura 17, os dados obtidos abordam as desvantagens e críticas relatadas 

pela escola no dia da visita da pesquisadora, consideradas neste estudo como as 
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barreiras encontradas para o uso do sistema FM na escola.  

Figura 17 – Desvantagens/críticas citadas espontaneamente pelas escolas durante as visitas (n=14). 

   

  Um grande contingente de escolas (n=11 – 79%) referiu como um ponto 

positivo e importante o “vínculo entre o serviço de saúde e educação”. Através dessa 

troca, seria possível garantir maior sucesso no uso do FM, pois seriam esclarecidas 

dúvidas sobre o manuseio do equipamento, características da perda auditiva e, em 

alguns casos, auxílio no contato com a família por ambos os lados. Tanto escolas 

públicas (n=7), como escolas particulares (n=4) alegaram essa articulação como um 

ponto favorável para sucesso no processo de adaptação do FM.  

  O FM, além de melhorar o acesso à voz do professor, traz benefício para o 

aluno, como “melhorar o rendimento escolar” (n=7), de acordo com a visão desses 

professores, pois o estudante não deixará de escutar  informações importantes, 

ajuda na concentração, desenvolvimento global, ou seja, dará mais acesso ao 

estudante, com menos esforço.  

  Outra vantagem que o FM traz mencionada por cinco escolas, foi contribuir 

para uma “melhor socialização com os colegas e maior segurança”. Dois 
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professores relataram que após o uso do equipamento os estudantes (S15 e S17) 

ficaram mais seguros de si e começaram a interagir mais com os colegas; ambos 

apresentam perda auditiva bilateral moderada e estão matriculados em escolas 

públicas. Um dos estudantes (S2) com perda auditiva bilateral severa, a professora 

relatou que estava muito agitado no decorrer das aulas, com problemas de 

indisciplina e após o uso do FM, vem ficando mais calmo e melhor socialização com 

os colegas.  

  O fator “participação do professor” (n=4) é essencial para um bom sucesso no 

uso do FM, de acordo com os professores, pois é ele que está diariamente com o 

aluno em sala de aula. Observou-se maior dificuldade de uso do equipamento 

relatada pelos professores de português e matemática de um estudante (S15), do 

ensino fundamental II; com mais professores, a adesão é menor. Já os professores 

do ensino fundamental I (S1,32 e 38) utilizam mais o equipamento, pela facilidade de 

ter apenas um professor por sala manuseando o equipamento.   

  A escola que mencionou a “vergonha do FM” é uma professora que não tinha 

nenhum conhecimento prévio sobre o equipamento. É uma professora de uma 

estudante de 11 anos com uma perda auditiva unilateral moderada, que não quer 

usar o AASI e muito menos o sistema FM (S38 - média de uso diário=zero hora). A 

professora tem mais de 10 anos de experiência e após a explicação do equipamento 

pareceu mais animada para utilizar o dispositivo; observou que a estudante se 

beneficiaria com o FM, entretanto, relata que o contato com a família é difícil e que 

não tem sucesso.  
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 6 DISCUSSÃO 

O sistema FM já está disponível há meio século e a literatura internacional já 

demonstrou em vasta produção científica sua efetividade. Mas foi apenas em 2013, 

que a portaria no 1.274 foi publicada, incluindo o Sistema de Frequência Modulada 

Pessoal (FM) na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e 

materiais especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), o que tornou o 

dispositivo acessível à população de pessoas com deficiência auditiva. A 

Derdic/CeAC incluiu em seu serviço a concessão do equipamento para essa 

população, seguindo os critérios descritos na portaria. 

Selecionamos uma amostra de 69 sujeitos que receberam o sistema FM pela 

Derdic, que têm realizado acompanhamento audiológico periódico na Instituição. A 

portaria é recente e poucos estudos foram publicados no Brasil que avaliam os 

processos envolvidos desde a concessão até a adaptação do dispositivo na 

população de crianças e adolescentes.  

Neste estudo, a idade da população variou de cinco a 17 anos, conforme 

previsto na portaria, por ser fundamental para o acesso à informação e 

aproveitamento escolar do estudante. Outros estudos nacionais (Jacob et al., 2012; 

Bertachini et al., 2014) avaliaram sujeitos na mesma faixa etária, já que a utilização 

na idade escolar é determinante no desempenho acadêmico.  

Estudos internacionais (Anderson e Goldstein 2004; Schafer & Thibodeau, 

2006) realizados com o sistema FM, apresentam resultados com o benefício do uso 

do equipamento na população da mesma faixa etária, entre cinco e 17 anos, mais 

uma vez, buscando o aprofundamento do conhecimento na fase escolar.  

A adesão ao sistema FM é muito mais complexa do que simplesmente 

entregar o dispositivo e esperar que o sujeito tenha sucesso na sua utilização sem 

articulação com os pais, professores e profissionais da saúde.  

Neste estudo, pode-se observar que a adesão ao dispositivo ainda não foi 

satisfatória se considerarmos o tempo adequado de uso acima de uma hora e meia 

no período escolar, uma vez que apenas 36,1% fizeram uso consistente do 

dispositivo e 63,9% fizeram uso inconsistente, ou seja, abaixo de 1,5 horas. 

Entretanto, deve-se salientar que o estudo acompanhou os sujeitos por um período 
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inicial da adaptação do sistema FM, o que pode influenciar a análise de tempo de 

uso e continuidade de uso do mesmo. Davis et al. (2013) afirmam a necessidade de 

acompanhamento desses crianças, uma vez que há um excesso de otimismo por 

parte dos profissionais no uso do FM. 

Isto pode estar relacionado a diversos fatores relatados nesta pesquisa, como 

a pouca informação dada ao professor sobre como utilizar o equipamento e pouco 

conhecimento sobre a perda auditiva do aluno, o próprio estudante não querer usar 

o dispositivo por ter vergonha, boa audibilidade, que dificulta a percepção da 

diferença com e sem FM no momento inicial e, em alguns casos, a família não 

compreender a real necessidade e não insistir na utilização (Delgado-Pinheiro, 2010; 

Libardi, 2012; Mendes e Ficker, 2015). 

Pode-se observar na figura 16, que várias escolas (n=11) mencionam que a 

família é um forte aliado para o bom uso do equipamento, pois são eles que 

apresentam o equipamento para a equipe pedagógica, carregam o FM todos os dias 

e comparecerem no retorno na instituição para manutenção periódica, da mesma 

forma como afirma a literatura (Delgado-Pinheiro e Omote, 2009; Madell, 2010). 

A figura 7 mostra que, os sujeitos que fazem uso inconsistente do FM (n=21), 

a maioria tem uma boa audibilidade (acima de 60%) em situação de silêncio, o que 

pode justificar a baixa adesão ao sistema FM nos momentos iniciais da adaptação, 

pois eles alegam escutar bem apenas com o AASI ou IC. Conforme apontam Madell 

(2010) e Davis et al. (2015), é responsabilidade da equipe de saúde fornecer 

informações suficientes para pais e professores sobre o benefício do uso do FM, 

além de realizar testes com maior sensibilidade, como por exemplo, o 

reconhecimento de fala no ruído. 

A formação dos professores desta pesquisa mostrou-se bem variada, 

envolvendo licenciatura em matemática, letras e história; psicopedagogia; arte e arte 

terapia; e pós-graduação em gestão escolar, mas com o predomínio da área de 

pedagogia. Os professores referem não ter auxiliar de sala ou o atendimento 

educacional especializado (AEE) e a média de atuação profissional da amostra foi 

de 17,4 anos. Mesmo com a grande experiência dos profissionais da educação, 

mais uma vez fica evidente a falta de informação relacionada à deficiência auditiva, 

o que deveria estar sendo realizado pelo AEE (Brasil, 2008 e 2009). 
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Os resultados do presente estudo coincidem com o estudo realizado por 

Delgado-Pinheiro (2009), que teve como objetivo verificar o conhecimento dos 

professores sobre a perda auditiva, através de um programa de educação 

permanente.  Nas respostas obtidas nos questionários aplicados neste estudo, o 

conhecimento do professor sobre perda auditiva do estudante é escasso, 

demonstrando uma visão equivocada das caraterísticas das crianças com diferentes 

perdas auditivas; 59% não sabem e acham que sabem sobre a deficiência do 

estudante. Delgado-Pinheiro (2009) apresentou resultados semelhantes, que 

demonstram que os professores não apresentavam conhecimento especifico 

necessários para a atuação com aluno com deficiência auditiva antes de 

participarem do programa de educação continuada.  

A partir dos questionários e visitas realizadas, foram levantadas 

demandas/sugestões e desvantagens/críticas relatadas pela equipe pedagógica no 

processo de adaptação do sistema FM, como demonstram as figuras 16 e 17. Os 

professores relatam sentirem falta de um treinamento/capacitação (sete escolas) 

para lidar melhor com o estudante com deficiência auditiva; 31% dos professores 

não sabem sobre o tipo e grau de perda de audição do seu estudante. Da mesma 

forma como Madell (2010) conclui, o não conhecimento da família e escola prejudica 

o aluno, pois o professor não sabe como a criança escuta (com ou sem AASI) e 

pode tomar decisões erradas sobre as melhores estratégias pedagógicas para o 

alcance do aprendizado adequado. Na mesma direção, deve-se oferecer informação 

suficiente e boa orientação para o manuseio do sistema FM e saber o porque esse 

estudante necessita desse equipamento acoplado ao seu AASI ou IC.  

O questionário SIFTER (Instrumento de Identificação do Risco Educacional 

em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio) foi utilizado no contexto deste 

trabalho para identificar características dos estudantes antes do uso do FM, o que 

permitiu uma análise de possíveis demandas da utilização dessa tecnologia.  

Nesta pesquisa, obtivemos 36 respostas dos professores relacionadas às 

áreas analisadas pelo instrumento SIFTER. Dos estudantes avaliados, 69,4% no 

comportamento na escola, 66,6% na participação em sala de aula, 52,7% na 

comunicação, 38,8% na área acadêmica e 36% na atenção obtiveram conceito 
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aprovado, ou seja, estão de acordo com o desenvolvimento esperado pelo 

professor, comparando-os aos colegas e com base na expectativa do professor.   

Um estudo utilizando o SIFTER como instrumento de avaliação realizado 

na Malásia (Mukari, 2006) com 20 crianças em idade escolar usuárias de implante 

coclear (foram implantadas com idade entre 2 anos e 3 meses a 6 anos e 3 meses )  

e que frequentam salas regulares na escola, os resultados demonstram que 11,8% 

das crianças estão em risco educacional. Em relação à classificação das cinco áreas 

de avaliação do questionário o resultado foi comportamento (76,5%); participação 

em sala (70,6%); atenção (58,8%); acadêmico (47,1%) e comunicação (11,8%). 

Pode-se observar que, em algumas áreas, os resultados desta pesquisa 

coincidem com a literatura, como participação em sala de aula, comportamento na 

escola e acadêmico. Porém, na área de comunicação, o resultado foi invertido, o 

que pode estar relacionado à população estudada, pois neste estudo, a amostra foi 

de sujeitos com perda auditiva moderada em sua maioria (figuras 1 e 2) e o estudo 

de Mukari (2006) foi com crianças com perda auditiva profunda e implantadas 

tardiamente, assim prejudicando a área de comunicação.  

Esperávamos que o uso consistente do dispositivo levasse a um melhor 

desempenho acadêmico pela avaliação realizada pelo professor. Entretanto, houve 

uma tendência invertida ao esperado e os sujeitos com melhor desempenho 

parecem não sentir a necessidade do uso consistente do equipamento (tabela 6). Ao 

mesmo tempo, todos os estudantes classificados como fracasso, não tiveram um 

uso consistente do equipamento. Deve-se lembrar que o escala SIFTER foi aplicada 

antes do início do uso do FM ou até mesmo nos primeiros dias de uso. Dessa forma, 

não tivemos como objetivo analisar a diferença causada no desempenho do aluno 

com o uso do sistema FM. Para a continuidade do estudo, será analisada a idade 

auditiva dos sujeitos, tempo de adaptação do sistema FM, além da comparação da 

avaliação antes do uso do equipamento e após. 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A concessão de sistemas FM para utilização na escola é realizada no serviço 

de saúde auditiva de reabilitação e a família é orientada a levar o dispositivo para a 

escola e orientar o professor como usá-lo. Neste trabalho, pode-se observar que a 

interação entre pais e escola pode ser dificultada por fatores relacionados ao 

cotidiano da escola e/ou das famílias. 

  Características dos respondentes e consistência de uso do sistema FM: 

• Considerando que foram recebidas respostas dos questionários de 36 (52%) 

professores, não houve diferença significativa entre os grupos em relação a: 

modalidade (regular ou especial); tipo de escola (municipal, estadual ou 

particular) e nível educacional (infantil, fundamental, ou médio).  

•  Quando analisada a consistência de uso do sistema FM, não houve diferença 

significativa entre os grupos quando comparados em relação a gênero, classe 

econômica, escolaridade da mãe, perda auditiva, escola regular ou especial, 

tipo de escola e escolaridade da criança.  

  A partir da análise das respostas dos professores foi possível concluir que:  

• O professor tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento sobre o tipo 

de perda auditiva do estudante.  

• Apesar dos professores terem recebido orientação dos pais quanto ao 

manuseio do sistema FM, suas respostas revelam que nem sempre utilizam 

da maneira correta, e referem necessitar orientação mais aprofundada. 

Quanto à consistência de uso do sistema FM e desempenho escolar:  

• Não houve diferença significativa entre consistência de uso e desempenho 

escolar quando consideradas as três categorias da escala utilizada 

(aprovado, limite e fracasso), conforme as respostas dos professores na 

escala SIFTER.  

• Todos os estudantes classificados como fracasso no SIFTER, categorias 

acadêmica e comunicação, fizeram uso inconsistente do equipamento. 

• A maior parte dos estudantes com melhor desempenho no SIFTER não 
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apresentaram uso consistente do equipamento. 

Propostas e recomendações para o aprimoramento de protocolos de entrega 

do equipamento FM e orientações iniciais aos usuários:  

• Elaboração de um protocolo padrão de entrega do Sistema FM considerando 

a característica do serviço e da população; 

• Avaliar a percepção da fala, reconhecimento de palavras, em situações de 

ruído com o objetivo de identificar a real necessidade do usuário e demonstrar 

para a família e escola a dificuldade de audibilidade em situações que 

envolvem ambientes ruidosos e a distância do microfone do dispositivo 

eletrônico utilizado, sendo AASI ou IC; 

• Incluir na formação do professor conhecimentos sobre como lidar com 

crianças com deficiência auditiva, tipos e graus de perda de audição, 

aparelhos de amplificações sonora e sistemas de transmissão sem fio, para 

que eles estejam mais preparados para quando receberem um estudante 

para inclusão; 

• Implementar a participação do AEE no sistema de educação, uma vez que a 

lei da inclusão prevê a articulação entre os serviços da saúde e educação, 

bem como o Plano Viver Sem Limite; 

• É necessário realizar mais pesquisas que avaliem o processo envolvendo a 

concessão e adaptação do sistema FM na população brasileira para que se 

possa contribuir com a implementação da portaria no 1.274.  
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9 ANEXOS  

Anexo 1  - Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

  

!

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais e/ou Responsáveis pelo Sujeito da 
Pesquisa 
Nome do participante: _________________________________________________  
Data: __ / __ / __ 
 
Pesquisadores: Amanda Barreiros e Giovana Esturaro  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes – SP 
1. Título do estudo: Adesão da família e de professores do ensino regular ao 
uso do sistema de frequência modulada 
2. Propósito do Estudo: Descrever e analisar o processo de adaptação ao uso do 
sistema de Frequência Modulada - FM em relação à família de crianças com 
deficiência auditiva e o uso em sala de aula, particularmente a adesão do professor 
nesse processo e a identificação de fatores que favorecem sua adaptação. 
3. Procedimentos: Autorizo a pesquisadora a utilizar todos os dados obtidos no 
prontuário, no 
atendimento fonoaudiológico e dados das entrevistas com membros da família. 
4. Riscos e Desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados 
ao 
desenvolvimento desta pesquisa. 
5. Benefícios: Compreendo que não existem benefícios financeiros pela participação 
na pesquisa. Sei que os resultados desse estudo podem ajudar os profissionais da 
área a refletir sobre a atuação clínica fonoaudiológica com o sistema de frequência 
modulada (FM).  
6. Direitos de Participante: Tenho plena consciência de que posso me retirar deste 
estudo a qualquer momento. 
7. Compensação Financeira: Não receberei nenhuma recompensa financeira para 
participar deste estudo. 
8. Confidencialidade: Todos os dados (histórico, protocolos de avaliação, exames, 
gravações dentre outros documentos utilizados) serão analisados apenas pela 
pesquisadora e orientadora. Somente o primeiro nome do participante será 
divulgado. 
9. Dúvidas: Se tiver dúvidas, pode telefonar para Amanda (11) 960589952 ou 
Giovana (11) 975388818.  
Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente 
consinto em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e por que este 
estudo está sendo realizado. Receberei uma cópia deste formulário de 
consentimento. 
 
São Paulo, ____________ de _____________________________de____________ 
 
 
________________________________                               _______________________________      
Assinatura do Responsável                                                Assinatura da Pesquisadora 
Nome                              Nome: Amanda Giglio Eugenio Barreiros 
Endereço                                             Nome: Giovana Targino Esturaro 
Telefone                            Email: fmderdic@gmail.com 
                                         Telefone: 9 7538-8818  
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Anexo 2 - Aprovação do comitê de ética – n˚1.110.125  
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Anexo 3 – Portaria 1.274  

 

 

 

 

 

Nº 121, quarta-feira, 26 de junho de 2013 61ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012013062600061

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Considerando a Portaria nº 1.172/GM/MS, de 5 junho de 2012, que dispõe sobre o incentivo financeiro de custeio para o Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços
de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências; e

Considerando a Portaria nº 1.269/GM/MS, de 28 de junho de 2012, que aprova a Etapa I do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Estado e Municípios do Rio de Janeiro, e aloca
recursos financeiros para sua implantação, resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a dedução dos recursos disponibilizados pela Portaria nº 1.269/GM/MS, de 28 de junho de 2012, destinados ao pagamento de leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda do Município
do Rio de Janeiro, devido ao não cumprimento do estabelecido no § 2º do art. 14, da Portaria nº 2.395/GM/MS, de 11 de outubro de 2011, conforme Anexo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

RECURSOS DO PLANO APROVADO DO ESTADO E MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, PARA RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA MAIO/12 A
JUNHO/13.

IBGE MUNICÍPIO GESTÃO TOTAL (ANO)
330455 RIO DE JANEIRO M U N I C I PA L 8.004.450,00

TO TA L 8.004.450,00

PORTARIA Nº 1.274, DE 25 DE JUNHO DE 2013

Inclui o Procedimento de Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de
Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite;
Considerando a Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 321/GM/MS, de 8 de fevereiro de 2007, que institui a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS.
Considerando a Portaria nº 2.848/GM/MS, de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do SUS;
Considerando a Portaria nº 21/SCTIE/MS, de 7 de maio de 2013, que torna pública a decisão de incorporar o Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) que possibilita a acessibilidade da criança e/ou

jovem com deficiência auditiva no SUS; e
Considerando a necessidade constante de atualização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, resolve:
Art. 1º Fica incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS) o Procedimento relacionado no Anexo I a esta

Portaria.
§ 1º A prescrição e dispensação do procedimento acima deverão ser feitas por profissionais capacitados, ficando condicionadas ao preenchimento e emissão de laudo com justificativa conforme normas para

prescrição estabelecidas no Anexo II a esta portaria e à autorização prévia pelo gestor do Distrito Federal, Estadual ou Municipal o qual também deverá considerar a justificativa apresentada na prescrição.
§ 2º Os recursos para financiamento do procedimento de que trata o "caput" deste artigo permanecerão por um período de 6 (seis) meses, sendo efetivados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação

(FAEC) para formação de série histórica necessária à sua incorporação ao Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do Distrito Federal, Estados e Municípios.
Art. 2º Fica definido que caberá à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle

de Sistemas (CGSI/DRAC/SAS), a adoção das providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, implantando as alterações
definidas por esta Portaria.

Art. 3º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 - PO 0006 - Viver Sem
Limite.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais a partir da competência seguinte à sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

Procedimento: 07.01.03.032-1 SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL
Descrição: Dispositivo para pessoas com perda da qualidade da audição usuárias de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) ou Implante Coclear

(IC). Composto de transmissor com microfone para captação do sinal por Frequência Modulada (FM) e receptor com adaptação para entrada de áudio
do AASI ou IC. A prescrição deverá ser realizada por profissional de saúde habilitado.

Complexidade: Média Complexidade
Modalidade: 01 - Ambulatorial
Instrumento de Registro: 06 - APAC (Proc. Principal)
Tipo de Financiamento: 04 - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC)
Subtipo de Financiamento: 0009 - Atendimento/acompanhamento em reabilitação física, mental, visual, auditiva e múltiplas deficiências
Valor Ambulatorial SA: R$ 4.500,00
Valor Ambulatorial Total: R$ 4.500,00
Atributo Complementar: 09 - Exige CNS
Sexo: Ambos
Idade Mínima: 05 anos
Idade Máxima: 17 anos
Quantidade Máxima: 1
CBO: 223810, 225275
CID: H83. 3, H90.0, H90.1, H90.2, H90.3, H90.4, H90.5, H90.6, H90.7, H90.8, H91.0. H91. 1, H91.2, H91.3, H91.8, H91.9, H93.2
Serviço / Classificação: 164 - Serviço de Órteses, Próteses e Materiais Especiais em Reabilitação:

005 - Dispensação de OPM Auditiva
006 - Manutenção e Adaptação de OPM Auditiva

ANEXO II

NORMAS PARA PRESCRIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL (FM)
A dispensação do Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM) deverá ser indicada após avaliação completa por profissionais capacitados e que estejam contemplados por meio dos códigos estabelecidos

pela Classificação Brasileira de Ocupações definidos nesta Portaria. Estas prescrições deverão seguir critérios e normas que determinem sua indicação segura.
O gestor Municipal, Estadual e/ou do Distrito Federal deverá exigir a documentação que comprove a indicação e habilidades necessárias para utilização do dispositivo as quais deverão estar claramente expostas

na justificativa do laudo/relatório clínico contendo dados do paciente e avaliação multidisciplinar com diagnóstico e histórico da evolução da disfunção.
A prescrição do Kit de Sistema FM à criança e/ou jovem com deficiência auditiva deverá seguir os seguintes critérios:
1. Possuir deficiência auditiva e ser usuário de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e/ou Implante Coclear (IC);
2. Possuir domínio da linguagem oral ou em fase de desenvolvimento;
3. Estar matriculado no Ensino Fundamental I ou II e/ou Ensino Médio; e
4. Apresentar desempenho em avaliação de habilidades de reconhecimento de fala no silêncio. Sugere-se, quando possível, IPRF (Índice Percentual de reconhecimento de Fala) melhor que 30%, na situação

de silêncio. Em caso de crianças em fase de desenvolvimento de linguagem oral, quando não for possível a realização do IPRF, ou a utilização de testes com palavras devido à idade, deve ser considerado o limiar
de detecção de Voz (LDV) igual ou inferior a 40 (com AASI ou IC).

Tipo de Adaptação:
1. Todo estudante de ensino fundamental ou médio com deficiência auditiva, usuário de AASI e/ou IC bilateral, pode ser adaptado com o Sistema de FM bilateral (um receptor para cada AASI e/ou IC);
2. A adaptação deve ocorrer preferencialmente através do recurso de entrada de áudio do AASI e/ou IC;
3. Na ausência do recurso de entrada de áudio no AASI e/ou IC deve ser considerada a adaptação via recurso de indução magnética (bobina telefônica) ou qualquer outro tipo de acessório sem fio do AASI

que permita a conexão do Sistema FM;
4. O receptor deve ser adaptado ao nível da orelha, com exceção dos casos já mencionados no Item 3, cujo receptor é utilizado como um colar de pescoço; e
5. O microfone de lapela deve ser indicado, preferencialmente, possibilitando assim o Sistema FM ser utilizado por diferentes professores e em diferentes ambientes escolares.
Principal indicação clínica para o uso do Sistema de Frequência Modulada Pessoal (FM):
Deficiência auditiva sensorioneural de grau leve, moderado, severo e profundo para estudantes matriculados no Ensino Fundamental I ou II e/ou Ensino Médio.
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Anexo 4 - S.I.F.T.E.R Brasileiro - Instrumento de Identificação do Risco Educacional 
em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio 

  

 

GRANÇO, F.S. Adaptação cultural do questionário: Screening instrument for targeting educational risk in secondary students (S.I.F.T.E.R.). 2010. 
Monografia (Graduação em Fonoaudiologia). Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo: Bauru, 2010.. 

!
1!

S.I.F.T.E.R Brasileiro 
 

Instrumento de Identificação do Risco Educacional em Estudantes do Ensino Fundamental e Médio 

!

Nome!do!Estudante!____________________________________________________!Ano!___________!

Professor(a)______________________________________Data!de!preenchimento______________!

Escola!____________________________________________Cidade:________________UF:_______!

Data!da!adaptação!do!Sistema!de!FM:___________________________________________________!
!

!
Com!base!nas!suas!observações!e!na!sua!familiaridade!com!o!estudante,!circule!o!número!de!1!a!5!que!
melhor!represente!o!comportamento!dele(a)!sendo!que!o!número!1!representa!que!ele!está!abaixo!da!

média!da!classe!e!o!número!5!acima!da!média!da!classe:!
!

!
!

COMENTÁRIOS!DO(A)!PROFESSOR(A)!
!

O!estudante!tem!faltado!ou!apresentado!problemas!de!saúde?!O!estudante!recebe!tratamento!
diferenciado?!O!estudante!apresenta!quaisquer!problemas!que!possam!ser!associados!ao!seu!

desempenho!educacional?!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________!

!
!
!
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GRANÇO, F.S. Adaptação cultural do questionário: Screening instrument for targeting educational risk in secondary students (S.I.F.T.E.R.). 2010. 
Monografia (Graduação em Fonoaudiologia). Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo: Bauru, 2010.. 

!
1!

S.I.F.T.E.R Brasileiro - Instrumento de Identificação do Risco Educacional em 
Estudantes do Ensino Fundamental e Médio 

!
!
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Anexo 5 - Questionário de classificação do professor  

 

 

 

 

Derdic / PUC-SP 
R. Dra Neyde Apparecida Sollitto, 435 - Vila Clementino - CEP 04022-040 - São Paulo / SP 

Tel.: (11) 5908.8000 Fax: (11) 5908.8009 
www.pucsp.br/derdic - fmderdic@gmail.com 

 
 

 �
 
Perguntas 
1. Qual a sua formação? 
(  ) magistério  
(  ) pedagogia  
(  ) pedagogia com habilitação 
(  ) outra. 
Especificar______________________________________________ 
 
3. Há quanto tempo atua como professor?  

______________________________________________________________ 

5. Você atua em qual escola? 

�1 publica �2 privada �3 ambas  

6. Quantos alunos você tem por sala? 

_______________________________________________________________ 

7. Você tem auxiliar de sala? 

�1  sim  �2  não 

 

10. Você sabe o grau de severidade da perda de audição do seu aluno?  

(   )leve (Pequeno)   

(   )Moderado (médio)  

(   )Severo (grande)   

 

11. Como está o processo de adaptação do FM? 

12. Sentiu dificuldade no manuseio do dispositivo? 
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Anexo 6 - Lista de palavras dissílabas e trissílabas como procedimento de avaliação de 
percepção dos sons da fala para crianças deficientes auditivas (Padilha e Novaes, 2003). 
 
 

 Palavra Resposta 

1 Vaca  

2 Casa  

3 Lixo  

4 Bola  

5 Dado  

6 Gato  

7 Pato  

8 Tatu  

9 Pipa  

10 Faca  

11 Cama  

12 Chave  

13 Sapo  

14 Rato  

15 Mala  

16 Lobo  

17 Gelo  

18 Cola  

19 Boca  

20 Novo  

21 Pano  

22 Fogo  

23 Doce  

24 Foto  
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 Palavra Resposta 

1 Time  

2 Pilha  

3 Data  

4 Fofo  

5 Tiro  

6 Táxi  

7 Moça  

8 Fora  

9 Pêra  

10 Cura  

11 Palha  

12 Sofá  

13 Café  

14 Babá  

15 Sino  

16 Você  

17 Manhã  

18 Purê  

19 Bode  

20 Mamá  

21 Vovó  

22 Maça  

23 Nenê  

24 Cajú  
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 Palavra Resposta 

1 Galinha  

2 Cavalo  

3 Bolacha  

4 Sapato  

5 Macaco  

6 Barata  

7 Piscina  

8 Carinho  

9 Boneca  

10 Novela  

11 Panela  

12 Menina  

13 Pijama  

14 Bexiga  

15 Dinheiro  

16 Girafa  

17 Comida  

18 Caneta  

19 Velhinho   

20 Ratinho   

21 Desenho   

22 Palhaço   

23 Tesoura  

24 Salada  
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 Palavra Resposta 

1 Pedágio  

2 Garota  

3 Rápido  

4 Música  

5 Mágico  

6 Árvore  

7 Ônibus  

8 Pássaro  

9 Cócega  

10 Número  

11 Xícara  

12 Bêbado  

13 Tubarão  

14 Jacaré  

15 Picolé  

16 Macarrão  

17 Caminhão  

18 Dominó  

19 Camarão  

20 Buzina  

21 Família  

22 Polícia  

23 Bigode  

24 Relógio  
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Anexo 7 - Modelo de análise do protocolo WASP proposto por Koch (1999) e adaptado 
para o português por Novaes (2001) para palavras dissílabas. 
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Modelo de análise do protocolo WASP proposto por Koch (1999) e adaptado para o 

português por Novaes (2001) para palavras trissílabas.  
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Anexo 8 – Instruções de bom uso do equipamento FM  

 

Fonte da figura: site Phonak do Brasil, 2014.  

Informações,do,usuário,,

!!

Nome:!____________________________________________________________!!

Modelo!do!Transmissor:!______________________________________________!!

Receptor:!____________________________!!!Canal!padrão!do!usuário:!________!!

Para!sincronização!pressione:!__________________________________________!!

(ATENÇÂO:!mantenha!o!transmissor!próximo!do!receptor!para!sincronização)!!

!

!

!
1.Liga!e!desliga!
2.!tela!!LCD!a!cores!
3.!Botão!de!monitoramento!
e!sincronização!
4.!!Bloqueio!do!teclado!e!
chave!de!voltar!

5.!Chave!do!microfone!mudo!
6.!!Entrada!de!áudio!
7.!!Mini!USB!para!carregar!
8.!Botão!para!anexar!as!
presilhas!de!cinto!e!lapela!
!

9.!Envoltório!do!cabo!
10.!Entradas!de!microfone!
11.!Prendedor!!
!

!
Para!ligar!e!desligar!o!transmissor,!empurre!o!botão!1!até!a!tela!de!LCD!se!iluminar.!!
Aguarde!a!aparição!do!canal!de!frequência!e!então!sincronize!os!receptores!

pressionado!o!botão!SINC!do!transmissor.!
Para!economizar!energia,!a!luz!de!fundo!da!tela!LCD!do!transmissor!é!desligada!após!

certo!tempo!de!uso.!Pressione!qualquer!botão!para!ativar!a!luz!de!fundo!da!tela!novamente.!
! Quando!o!botão!de!mudo!fica!ativado!por!mais!de!15!minutos,!o!transmissor!vibrará!
para!avisar!o!professor.!
! A!bateria!tem!durabilidade!de!10!horas!e!necessita!de!2!horas!conectada!à!eletricidade!
para!uma!carga!completa.!

!
!

!

,
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Algumas(dicas(para(o(bom(uso(do(FM(

!

(1.(Cuidados(com(o(microfone((

• O!microfone!deve!ser!preso!na!roupa!pelo!menos!um!palmo!abaixo!da!boca!para!
evitar!que!ruídos!da!respiração!e!da!boca!sejam!amplificados.!

• Cuidado!para!não!cobrir!as!entradas!de!microfone!com!colares,!lenços.!
• O!fio!do!microfone!funciona!como!antena!para!aumentar!o!alcance!da!transmissão,!

por!isso!ele!deve!estar!totalmente!desenrolado!no!momento!do!uso.!
• Evite!umidade,!pois!pode!provocar!oxidação!nas!estruturas.!
• Quando!sujo!de!pó!de!giz,!deve!ser!limpo!com!um!papel!ou!pano!seco.!
• Quando!desligado,!o!fio!do!microfone!deve!estar!enrolado!no!espaço!reservado!

para!ele,!nas!laterais!do!transmissor.!

2.(Cuidados(com(o(Transmissor((

• CertifiqueBse!que!ele!esteja!ligado!e!sincronizado!com!o!receptor.!
• Acione!o!botão!mudo!quando!sair!da!sala,!quando!houver!intervalo!ou!quando!a!

aula!terminar.!!Quando!foi!dirigirBse!a!todos!os!alunos!ou!ao!usuário!do!FM,!o!
botão!de!mudo!deve!estar!desativado!para!que!o!aluno!receba!o!sinal!de!FM!

• Evite!quedas!e!batidas.!
• Quando!sujo!de!pó!de!giz,!deve!ser!limpo!com!um!papel!ou!pano!seco.!
• Não!molhe.!

3.(Cuidados(com(o(Receptor((

• Verifique!se!está!conectado!com!o!aparelho!auditivo!ou!implante!coclear.!
• Em!alguns!implantes,!pode!ser!necessário!o!uso!de!pilhas!nos!adaptadores.!Em!

caso!de!falha!de!funcionamento,!verifique!com!a!família!se!as!pilhas!estão!sendo!
trocadas!adequadamente.!

!

Qualquer!dúvida!entre!em!contato!com!Ceac!no!telefone!5908B7984!ou!escreva!para!
fmderdic@gmail.com!

!

!
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Anexo 9 - Roteiro de entrevista para falar com os professores por telefone 

  

Questionário para o professor – telefonema  
 
DADOS DO PACIENTE  
Nome  _____________________________________  
DN   ____________________________  IDADE _____________________ 
Características audiológica 
Tipo neurosensorial  Grau profunda 
Aasi    OD     OE  
Serio/ano:    
Data entrega FM:  
 
 
DADOS ESCOLA  
Nome da escola: Colégio AGJ 
Tipo de Escola  
☐  regular  ☐ especial  
☐ particular  ☐ municipal  ☐ estadual  
 
Nome professora  
Nome coordenador (a)   
 
Endereço:  
 
Bairro:       Telefone:     
 
 
Quem atendeu o telefone?  
 
1˚ tentativa                                                        2˚ tentativa  
 
Obrigada por me atender  
1. Você poderia me informar sobre o seu aluno (nome) que recebeu um 
aparelho de FM? 
Explicação breve sobre a entrega do FM (lei, desde de julho 2013 – ajuda o 
aluno com DA a escutar melhor a voz do professor) 
Eu gostaria de disponibilizar a equipe da derdic para ir ate a escola para 
auxilixar no que for preciso em relação ao uso do FM. (sei das ferias, mas 
poderíamos fazer já ou no retorno das aulas ) 
 
2. Posso fazer umas perguntas? 
Para eu entender o funcionamento da escola, gostaria de saber... 
 

3. Quantos alunos você tem por sala? _____________________________ 
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4. Você tem auxiliar de sala?              ☐1  sim  ☐2  não 

em relação ao FM, 

5. Como a informação sobre o FM chegou ate você? 

 

6. Se não recebeu nenhuma informação, chegou a usar alguma vez? 

7. Como está o processo de adaptação do FM? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Sentiu dificuldade no manuseio do dispositivo? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo 10 - Classificação socioeconômica  

Critério de Classificação Econômica Brasil 

O critério de classificação econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar o poder de 
compra das pessoas e famílias urbanas, abandonado a pretensão de classificar a população 
em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é, exclusivamente de 
classes econômicas1. 

SISTEMA DE PONTOS 

Variavéis 

 

 

Grau de instrução do 
chefe de família e 
acesso a serviços 
públicos 

 

 



 

	  
	  

82	  

Anexo 11 - Carta de Apresentação  

  

 

!

Derdic / PUC-SP!
R. Dra Neyde Apparecida Sollitto, 435 - Vila Clementino!"!CEP!04022-040 - São Paulo / SP!

Tel.: (11) 5908.8000 Fax: (11) 5908.8009!
www.pucsp.br/derdic - fmderdic@gmail.com 

!

  
Caro Professor (a),  
 
 
 
O seu aluno _____________________________________________   possui 
perda auditivo e utiliza aparelho de amplificação sonora.  
 Recentemente recebeu um novo dispositivo, Sistema de Freqüência 
Modulada, que auxilia a compreensão de fala no ruído, facilitando o aluno a 
escutar a voz do professor. Realiza acompanhamento fonoaudiológico na 
Derdic e deverá retornar na instituição periodicamente para adaptação do 
equipamento.  Segue em anexo alguns documentos informativos e 
questionário S.I.F.T.E.R Brasileiro para avaliação do impacto do uso do FM 
na aprendizagem do aluno. Os dados serão utilizados para uma pesquisa de 
aprimoramento do protocolo de adaptação do Sistema FM.  
 Desde já agradecemos a sua colaboração. Seguem os meus contatos 
caso tenha alguma duvida.   
 
 
Atenciosamente,  
 
Giovana Esturaro (fonoaudióloga pesquisadora) 
 
Beatriz Mendes (fonoaudióloga orientadora) 



 

	  
	  

83	  

Anexo 12 – Roteiro de visita na Escola  

 

Roteiro visita  

 

1. Apresentação	  FM	  –	  explicação	  	  breve	  	  

2. Vídeo	  demonstração	  

3. Demonstração	  com	  professores/coordenadores	  do	  equipamento	  

4. Se	  a	  criança	  tiver	  presente	  na	  escola	  chamar	  e	  demonstrar	  funcionamento	  	  

5. Entregar	  panfletos	  sobre	  FM	  e	  DVD	  	  

 

 6 fatores que podem contribuir para a melhor adaptação do processo de FM – positivo ou 

negativo  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Anexo 13 – Dados dos 36 sujeitos que foi possível obter dados sobre a consistência de uso 
medida através de registros no transmissor de FM -Cor cinza: escola visitadas.  

Parte 1  

 

 

Sujeito Género Idade Melhor 
Orellha

SII - melhor 
orelha Unilateral Escola 

Oral/Libras Tipo de Escola Escolaridade
Levou o 

Fm para a 
escola

Média de 
horas de 

uso

Idade 
Auditiva AASI/IC

1 F 9 Moderado
67 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 1,5

2,4 AASI

2 M 5 Severo
65 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 1,9

0,30 AASI

7 M 11 Moderado 80 Não Oral Municipal
Ensino 

Fundamental II Sim 0,5 7,8 AASI

9 F 12 Moderado
72 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 0,6

3,9 AASI

11 M 11 Moderado
54 Não Libras Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,5

6,7 AASI+IC

12 F 7 Normal
63 Sim Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,0

0 AASI

13 M 13 Normal
91 Sim Oral Municipal

Ensino 
Fundamental II Sim 0,0

0 AASI

15 M 11 Moderado
77 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 0,8

0,8 AASI

16 F 13 Moderado
62 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental II Sim 1,6

2,7 AASI

17 M 7 Leve
97 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 2,5

0 AASI

18 M 13 Severo
64 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental II Sim 1,7

12 AASI

20 M 14 Moderado
76 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 1,0

6,6 AASI

21 F 8 Leve
82 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,0

0,1 AASI

22 M 6 Leve
80 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 2,7

0,3 AASI

24 F 5 Severo 36 Não Oral Particular Pré escola Sim 0,0 3,8 AASI

25 F 11 Profundo
26 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 1,6

6,4 AASI

26 M 13 Profundo
sem dado Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental II Sim 1,3

12 IC

27 F 8 Leve 81 Não Oral Particular
Ensino 

Fundamental I Sim 2,4 0 AASI
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Parte 2  

 

Sujeito Género Idade Melhor 
Orellha

SII - melhor 
orelha Unilateral Escola 

Oral/Libras Tipo de Escola Escolaridade
Levou o 

Fm para a 
escola

Média de 
horas de 

uso

Idade 
Auditiva AASI/IC

29 M 8 Moderado
46 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,0

7,1 AASI

30 F 11 Severo
67 Não Libras Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,4

6,2 AASI

32 F 10 Leve
sem dado Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental I Sim 0,0

3,5 AASI

35 F 9 Severo
67 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 1,0

0,4 AASI

36 F 5 Normal
82 Sim Oral Estadual

Ensino 
Fundamental I Sim 1,5

0 AASI

38 F 11 Normal
53 Sim Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,0

0,3 AASI

40 F 8 Severo
50 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,4

6,3 AASI

50 M 10 Profundo
32 Não Libras Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 2,3

7 AASI

52 F 12 Moderado
sem dado Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 2,3

7 AASI

53 F 9 Severo
39 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 1,5

6,3 AASI

54 F 5 Moderado
72 Não Oral Municipal Pré escola Sim 2,0

2,1 AASI

55 F 12 Moderado
70 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 0,0

5,8 AASI

56 M 11 Normal
sem dado Sim Oral Estadual

Ensino 
Fundamental I Sim 1,6

0,3 AASI

57 F 9 Leve
85 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 1,2

2,3 AASI

61 M 7 Severo
63 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental I Sim 0,6

2,5 AASI

64 M 6 Moderado
78 Não Oral Particular

Ensino 
Fundamental I Sim 1,4

0,2 AASI

65 F 7 Severo
71 Não Oral Municipal

Ensino 
Fundamental I Sim 0,4

0,8 AASI

69 F 12 Moderado
75 Não Oral Estadual

Ensino 
Fundamental II Sim 2,2

0,1 AASI


