
EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na publicação elaborada pela Divisão de Processos Técnicos 
 da Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina. 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                   
                    
                
                  Bibliotecária: Eliane Maria da Silva Jovanovich - CRB 9/1250 
 

 
E24           Educação sanitária: saúde auditiva. / Responsável pela elaboração  
                        do material:  Wilma Aparecida Spinosa, Vera Lucia Tieko Suguihiro,  
                        Saulo Fabiano Amâncio Vieira...[et al.].-- Londrina : NIGEP/UEL,  
                        2021. 
                        7 p. : il.-- (Coleção de cartilhas). 

 
 
       ISBN: 978-65-993955-5-0 
      Abaixo do título: Educação sanitária para as crianças e famílias. 

 
 
 

1. Saúde auditiva. 2. Audição.  3 Educação sanitária. 
                    I. Spinosa, Wilma Aparecida. II. Suguihiro, Vera Lucia Tieko. III. Vieira, 
                    Saulo Fabiano Amâncio. IV. Título. V. Núcleo Interdisciplinar de  
                    Gestão Pública. Universidade Estadual de Londrina. VI. Série. 

 
  
 

                                                                                      CDU  616.28 
                                                                                                                                                   

978-65-993955-1-2



1

FICHA TÉCNICA
Prefeito do Município de Londrina
Marcelo Belinati

Secretária Municipal de Educação
Maria Tereza Paschoal de Moraes

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MATERIAL

Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (NIGEP) da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL)

Autores

   Wilma Aparecida Spinosa

   Vera Lucia Tieko Suguihiro

   Saulo Fabiano Amâncio Vieira 

   Bruna Yumi Yoshida

   Fernanda Carla Henrique Bana

   José Renato da Silva

   Rebeca Priscila Flora Catarino

   Viviane Lopes Leite da Costa

Este material poderá sofrer alterações em função do calendário epidemiológico da pandemia 
de Covid-19 e de novas pesquisas científicas na área. Atente-se à data de publicação.

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Londrina 

   Mariangela de Sousa Prata Bianchini

   Viviane Barbosa Perez Aguiar

   Waléria Pimenta Martins Silva

Projeto gráfico

   Ana Carolina Kokuba

   Rafael Costa Françoso

Médico otorrinolaringologista

   Marco Aurelio Fornazieri

Professor de Otorrinolaringologia na 

Universidade Estadual de Londrina e 

na Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná



2

Olá,
queridas famílias e crianças!

O TEMA DESTA CARTILHA É SAÚDE AUDITIVA!

SAÚDE

AUDITIVAHIGIENE

PESSOAL
SAÚDE 

BUCAL

CUIDADOS 

COM A SAÚDE 

SINAIS DE PERIGO

SAÚDE 

OCULAR
SAÚDE 

OLFATIVA

Secretaria Municipal
de Educação

Março de 2021

Preparamos uma coleção de seis Cartilhas para vocês lerem 
juntos e aprenderem sobre Educação Sanitária! Vamos 
destacar informações e “dicas” valiosas para a saúde de nossas 
crianças. Nelas, faremos uma abordagem geral sobre:

As orientações apresentadas 
neste material incluem hábitos 
saudáveis que devem ser 
aprendidos e praticados desde a 
infância; para isso, é importante 
que toda a família esteja 
envolvida.

Educação sanitária é um dever 
de todos!
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ATENTE PARA ESTAS SITUAÇÕES

está dormindo e não acorda e nem reage a barulhos do 
ambiente, como porta batendo, vozes e brinquedos, como 
chocalhos e instrumentos musicais;

não atende, quando se fala com ela ou só atende, quando está 
olhando para a pessoa;

fala pouco ou não fala;

aumenta o volume da televisão e aparelhos de som;

apresenta desatenção;

manifesta alteração do sistema fonético (trocas, omissões, 
substituições, distorções);

utiliza muitos gestos para exprimir suas necessidades e se 
comunicar com o meio;

não desenvolve a linguagem segundo 
os padrões esperados.

SAÚDE AUDITIVA

Você sabia que alguns comportamentos podem indicar que a 

criança está com possíveis comprometimentos auditivos?

A criança:
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Pacientes com perda da 
capacidade auditiva, em 
maior ou menor grau de 
intensidade, em geral, têm 
algum tipo de dificuldade 
escolar e devem ser 
encaminhados aos serviços 
de saúde, para avaliação 
auditiva.

Nas perdas leves, nem 
sempre os sintomas são 
evidentes. Nesse caso, o 
profissional de Saúde deve 
estar atento a queixas de 
dificuldades escolares, 
diminuição de atenção e 

A linguagem de sinais e a oralização podem ser aprendidas, 
permitindo a socialização do surdo e possibilitando sua 
alfabetização. Nesse sentido, a família deve ser orientada a 
estimular a criança, de modo que esta possa desenvolver suas 
habilidades.

concentração, distração, 
irritabilidade, timidez, as 
quais acometem alguns 
adolescentes, por não 
escutarem bem ou não 
compreenderem o que se diz, 
numa conversa. 



CUIDADOS COM A
SAÚDE AUDITIVA!
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Cuide da audição: as crianças não devem 
ficar expostas a ruídos fortes;

Evite levar as crianças a festas, bailes, 
boates e trios elétricos, onde o ruído 
extrapola o tolerável, porque isso 

contribui para o distúrbio da audição;

Não utilize fones de ouvido em volume 
alto, pois isso pode causar distúrbio da 
audição;

Não se deve colocar remédios caseiros ou 
qualquer outra coisa nos ouvidos ou nos 
olhos das crianças, a não ser que tenha 
sido indicado pelo profissional de saúde.
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Agora que você aprendeu sobre 

Saúde Auditiva, partilhe essas 

informações com seus amigos e 

familiares. Vamos, juntos, cuidar da 

nossa saúde!



REFERÊNCIAS

7

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de saúde da criança. 5. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_5ed.pdf
. Acesso em: 10 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde da Criança. 8. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013a. Disponível em:  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menino
.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de 
adolescentes na atenção básica. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_ate
ncao_basica_2ed.pdf. Acesso em: 21 nov. 2020.




