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RESUMO 

 

Preservativos são os únicos métodos contraceptivos capazes de prevenir doenças sexualmente 

transmissíveis, sendo necessário que seu uso seja estimulado com a divulgação de 

informações sobre seus benefícios e modo de uso. A surdez promove barreira de comunicação 

particularmente com os profissionais de saúde que dificulta a aquisição de conhecimentos 

necessários para sua saúde. Criação de tecnologias assistivas para esse público, quanto ao uso 

dos preservativos, constitui passo importante para alcance da saúde sexual e reprodutiva. 

Objetivou-se construir tecnologia assistiva educativa, no modelo de curso online para surdos 

sobre o uso dos preservativos. Estudo metodológico, que seguiu as cinco fases do Modelo de 

Desenvolvimento de Material Educativo Digital, no período de fevereiro a dezembro de 2014. 

Etapa de Análise e Planejamento envolveu definição do produto, público-alvo, tema, 

objetivos e finalidade. Público alvo foram pessoas surdas, e como temática o uso dos 

preservativos, com objetivo de favorecer o aprendizado sobre como evitar gravidez não 

planejada e doenças sexualmente transmissíveis. A etapa Modelagem abrangeu construção do 

conteúdo em roteiro, seleção das mídias, criação dos storyboards, eleição dos elementos de 

interação e definição das estruturas de navegação. Curso construído totalizou cinco aulas, 

respectivamente: Apresentação, Anatomia e Fisiologia Feminina e Masculina, Planejamento 

Familiar, Preservativos e as Doenças Sexualmente Transmissíveis e Uso dos Preservativos. 

Na etapa de Implementação ocorreu gravação do conteúdo e edição dos vídeos. Elegeu-se 

para gravação primeira e última aula, consideradas primordiais para compressão dos objetivos 

do curso e ensino sobre o uso dos preservativos. Em seguida houve a tradução dos vídeos para 

códigos de Hypertext Markup Language (HTML) e alocados em servidor particular. A 

construção das páginas seguiu normas de acessibilidade recomendadas em documentos 

nacionais e internacionais. Avaliação e Manutenção realizada em todas as fases do estudo se 

concretizou com aplicação do software Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios 

(ASES). Avaliação nas páginas do curso gerou Relatório de Erros, acusando em cada módulo 

didático um erro e dois avisos relacionados a dois princípios internacionais e, seis avisos 

envolvidos com seis recomendações nacionais. Realizou-se a correção das inadvertências 

pertinentes para os surdos, sendo o curso considerado acessível pela avaliação automática. Na 

etapa de distribuição houve a hospedagem do curso no ambiente virtual de aprendizado do 

Instituto UFC virtual (Ambiente SOLAR). Conclui-se que a construção de material educativo 

digital acessível para surdos é viável e necessária a essa população.  
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ABSTRACT 

 

Condoms are the only contraceptive methods to prevent sexually transmitted diseases, 

therefore tit is necessary that their use is stimulated through disseminate information about 

their benefits and usage mode. Deafness promotes communication barrier particularly with 

health professionals, which makes it difficult to acquire the necessary knowledge for their 

health. The creation of assistive technologies to this public, on the use of condoms, is an 

important step for achieving sexual and reproductive health. The objective was to build 

educational assistive technology, in the model of online course for the deaf on the use of 

condoms. Methodological study, which followed the five phases of Digital Educational 

Material Development Model in the period from February to December 2014.Analysis and 

Planning stage involved defining the product, audience, topic, objectives and purpose. Target 

population was deaf people, and the theme was the use of condoms, in order to promote 

learning on how to avoid unplanned pregnancy and sexually transmitted diseases. The 

modeling stage included construction of script content, selection of media, creation of 

storyboards, election of interaction elements and definition of navigational structures. The 

built course totaled five classes, respectively: Presentation, Anatomy and Women’s and 

Men’s Physiology, Family Planning, Condoms and Sexually Transmitted Diseases and Use of 

Condoms. In the Implementation stage it was recorded the content and videos were edited. It 

was elected the first and last recorded class, considered primordial to compression of the 

course objectives and teaching about the use of condoms. Next, there was the translation of 

videos for codes of Hypertext Markup Language (HTML) and they were allocated to 

particular server. The construction of the pages followed the accessibility standards 

recommended in national and international documents. Evaluation and Maintenance 

performed at all stages of the study was achieved with application of Evaluator and Simulator 

of Sites Accessibility (ASES). The evaluation inpages’course generated Error Reporting, 

accusing in each didactic module an error and two warnings related to two international 

principles and six notices involved with six national recommendations. There was the 

correction of relevant warnings to deaf population, and the course was considered accessible 

by automatic evaluation. In distribution step there was the accommodation of course in virtual 

learning environment of UFC virtual Institute (SOLAR Environment). It is concluded that the 

construction of accessible digital educational material to deaf people is viable and necessary 

to this population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 46 milhões (23,9%) de Pessoas 

com Deficiência (PcD), sendo 18,50% com deficiência visual; 7% motora; 5,10% auditiva e 

1,40% mental (IBGE, 2010). 

PcD apresentam maior exposição a fatores de risco à saúde, como baixas condições 

socioeconômicas, estilo de vida sedentário, ganho de peso, hábitos alimentares inadequados, 

difícil acesso a unidades de saúde e a educação, tornando-se vulneráveis a diversas doenças. 

Logo, ações de educação em saúde direcionadas a esse público são indispensáveis, pois 

estimulam a adoção de hábitos de vida saudáveis. Pessoas com qualquer tipo de deficiência 

necessitam de atenção especial à saúde, devido às particularidades inerentes à sua condição 

(SERON et al., 2012). 

A vulnerabilidade apresentada por esta população é evidenciada frente às 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde e reabilitação, carência de equipamentos 

necessários para a autonomia da PcD e escassez de profissionais capacitados para lidar com 

essa clientela. Percebe-se que a deficiência surge em consequência das barreiras 

arquitetônicas, organizacionais e culturais presentes na sociedade (NICOLAU; SCHRAIBER; 

AYRES, 2013). Na perspectiva dos deficientes auditivos, aliada às dificuldades de 

profissionais da saúde em lidar com PcD, existe a barreira da comunicação, tornando as ações 

de educação em saúde, um desafio ainda maior.  

Deficiência auditiva ou surdez é definida como a perda total ou parcial da audição, 

podendo ser classificada como leve, moderada, severa e profunda (BRASIL, 2004a). 

Contudo, a compreensão da surdez enquanto deficiência perde o significado quando 

analisamos as pessoas às quais são atribuídas esse conceito, tendo em vista que essas, na 

realidade, são pessoas diferentes culturamente dos membros ouvintes da sociedade. Partindo 

desse pressuposto define-se a surdez como uma cultura constituída por pessoas que 

compreendem o mundo através de figuras visuais e comunicam-se por meio da língua de 

sinais (LEBEDEFF, 2010). 

Como a perda total da audição acomete com mais frequência as crianças, o processo 

de desenvolvimento e aquisição da linguagem oral pode ser prejudicado, pois a ausência da 

estimulação auditiva dificulta esse amadurecimento. Desse modo é fácil inferir que a 

comunicação utilizada por essa população é essencialmente visual (BRASIL, 2004a). A 
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linguagem é um processo complexo que envolve a elaboração do pensamento, possibilitando 

a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. 

Dessa forma a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi reconhecida por lei como 

meio para comunicação e expressão entre as pessoas, sendo uma possibilidade para os surdos 

alcançarem autonomia, haja vista que possibilita a interação desta população com a sociedade 

ouvinte. A Libras é um sistema linguístico de comunicação gesto-visual que possui estrutura 

gramatical própria, independente da língua portuguesa. Para a utilização dessa linguagem é 

necessário o uso das mãos, em combinação com braços, tórax e cabeça, assim é possível 

abordar qualquer tipo de assunto (BRASIL, 2002a). 

Nesse contexto, para assistência integral a saúde dos surdos, o conhecimento dos 

profissionais de saúde sobre Libras é primordial para eficácia do atendimento. Contudo, 

percebe-se que as políticas públicas existentes para propagação dessa língua ainda são 

insuficientes para promover a inclusão dessa população nos setores sociais (CARVALHO et 

al., 2014). 

Em virtude do exposto verifica-se que ações de promoção da saúde para os surdos 

estão comprometidas. Promoção da saúde é definida como processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, logo é notória a 

necessidade de ações educativas nessa área para os surdos (BRASIL, 2002b). 

Para o alcance da saúde, compreendida como um completo bem-estar físico, mental e 

social, é necessário o equilíbrio em todos os aspectos da vida. Nesse sentido observa-se a 

relevância da saúde sexual e reprodutiva na promoção da saúde dos surdos. Culturalmente a 

sexualidade envolve mitos e tabus que, por vezes, impedem a abordagem da temática por 

familiares e profissionais da saúde, sobretudo com as PcD. 

Educadores de pessoas surdas demonstra que estes não possuem conhecimento 

suficiente e não sabem lidar com o tema da sexualidade junto aos alunos, enfatizando ainda, 

que é papel da equipe de saúde abordar a saúde sexual e reprodutiva dessa população 

(FERNANDES et al., 2009). 

Pessoas com alguma deficiência não são percebidas pela sociedade como pessoas 

com necessidades de vinculação afetiva e sexual. Desse modo, suas possibilidades de vida 

ficam limitadas, uma vez que a família, os serviços de saúde, e a sociedade, em geral, têm a 

ideia de que são incapazes de exercer sua sexualidade e devem ser protegidas, cuidadas e 

disciplinadas (SOARES; MOREIRA; MONTEIRO, 2008). 

Dentre os temas envolvidos com a sexualidade, observa-se em pesquisas, que 

pessoas surdas possuem déficit de conhecimento ainda maior com relação a métodos 
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anticoncepcionais (MACs), sendo a principal fonte de informações sobre a temática os 

amigos, que muitas vezes repassam informações errôneas (PINHEIRO FILHO et al., 2010; 

FERNANDES et al., 2009). 

A diversidade de MACs disponíveis no Brasil permite aos casais escolherem dentre 

as seguintes opções: métodos baseados na percepção da fertilidade (coito interrompido, 

tabelinha, método de Billings ou muco cervical, sintotérmico e método da temperatura 

corporal basal); métodos hormonais (pílulas, adesivos, injeções, implantes cutâneos e anel 

vaginal); métodos de barreira (preservativo feminino, preservativo masculino, capuz cervical, 

diafragma e espermicidas); dispositivo intrauterino de cobre ou com hormônios; contracepção 

de emergência; e métodos definitivos (vasectomia e ligadura de trompas) (BRASIL, 2010). 

Sabendo-se que mulheres em idade reprodutiva possuem diferentes necessidades 

contraceptivas, observa-se que ações em saúde que promovam a disseminação de todos os 

MACs disponíveis à população, bem como dos seus benefícios e malefícios, devem ser 

incentivadas pelos profissionais da saúde. Isto favorece a escolha livre e consciente do MAC 

pela mulher ou casal, baseada em critérios de qualificação exigidos para a utilização correta 

de um método. Apesar disso, estudo realizado em Thulamela município da província de 

Limpopo, na África do Sul, com 273 adolescentes identificou que 75% destes tinham 

conhecimento muito superficial sobre os métodos contraceptivos em geral, sendo a principal 

fonte de informação os pais e a mídia (RAMATHUBA; KHOZA; NETSHIKWETA, 2012).  

Sabe-se que a principal desvantagem da maioria dos MACs disponíveis é a presença 

de efeitos colaterais (JOHNSON; PION; JENNINGS, 2013). Contudo os preservativos, 

feminino e masculino, não trazem riscos à saúde, além disso, são os únicos métodos de 

contracepção capazes de prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) (BRASIL, 

2010a).   

A visão distorcida da sexualidade de PcD, em especial de surdos, demonstra a 

suscetibilidade dessas pessoas em contrair DSTs, pois além dos fatores de risco conhecidos 

como condições de vida, comportamento sexual de risco, com relações sexuais instáveis e 

desprotegidas, a população de surdos possui conhecimento escasso sobre medidas preventivas 

(MALL; SWARTZ, 2012). 

Evidencia-se incipiência de informações dos surdos com relação a esta temática em 

estudo realizado em Camarões com 101 surdos. Identificou que homens (53%) e mulheres 

(54,3%) haviam se envolvido em múltiplas relações sexuais nos últimos 12 meses, além disso, 

15% dos participantes sexualmente ativos nunca utilizaram preservativo, pois afirmaram não 

possuir domínio do uso e dificuldade de convencer o parceiro (TOUKO et al., 2010). 
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Estudo realizado em hospital do município de Fortaleza, Ceará, com 98 ouvintes e 51 

surdos, ouvintes (8,1%) e surdos (50,9%) afirmaram que o beijo, abraço e aperto de mão 

transmitem o HIV. Observa-se a mesma diferença de conhecimento em relação ao uso correto 

do preservativo quando ouvintes (98,2%) e surdos (43,1%) concordam que é uma forma de 

prevenir Aids e outras DSTs (PINHEIRO FILHO et al., 2010). 

Portanto, devido a barreira linguística enfrentada por profissionais da saúde no 

atendimento desta população se faz necessária a utilização de recursos educacionais 

específicos durante atividades de educação em saúde. Assim, percebe-se que a construção de 

novas tecnologias pode contribuir para o conhecimento de surdos sobre saúde (FERNANDES 

et al., 2009; ZEFERINO et al., 2008). 

Desse modo, a Educação a Distância (EaD) surge como uma possibilidade de 

efetivar a inclusão. Esta modalidade de ensino é inovadora, utiliza internet como ferramenta 

de propagação do conhecimento e permite o acesso simultâneo de imagens, textos e 

animações de modo interativo através de hipermídias, revolucionando as formas de ensino no 

mundo (FREITAS et al., 2012). O uso do computador para auxílio do ensino e aprendizagem 

pode estimular autonomia do aprendiz, proporcionando desenvolvimento de novas 

habilidades cognitivas em diversas áreas de conhecimento, pois utiliza a internet como um 

importante disseminador de informações, que reduz as barreiras de acesso, sobretudo as 

geográficas. 

Nesse contexto, a criação de ferramentas educativas acessíveis é primordial para 

efetivar o acesso rápido, fácil e eficiente a todos, promovendo a inclusão social e digital de 

surdos, bem como sua promoção da saúde. Nesse sentido, órgãos internacionais como o 

World Wide Web Consortion (W3C), propôs um padrão de acessibilidade para a internet com 

o intuito de garantir o acesso por todas as pessoas, independente do tipo de usuário, situação 

ou ferramenta descrito no documento Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

(BRASIL, 2011a). 

O governo brasileiro adaptou tais recomendações para o país, designando as normas 

de Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG). Este documento teve como objetivo a 

criação de websites federais dentro dos padrões de acessibilidade, no entanto, apresenta-se 

como diretrizes nacionais sobre a acessibilidade na internet e pode ser utilizado como padrão 

para o desenvolvimento de quaisquer websites no Brasil direcionados a todo público, 

inclusive as PcD (BRASIL, 2011a). 

Além do desenvolvimento de materiais de ensino acessíveis às PcD, a formulação da 

estrutura desses conteúdos e o modelo pedagógico devem ser adaptados ao ambiente online. 
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Uma das principais ferramentas utilizadas na educação a distância é o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), cuja principal função é servir de repositório de conteúdos e meio de 

interação/comunicação entre os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Em 

sua essência, esses ambientes têm em comum o objetivo de propiciar o compartilhamento de 

conhecimento, bem como dar suporte, através de suas ferramentas de interação, ao processo 

de ensino-aprendizagem (PIVETTA; SAITO; ULBRICHT, 2014). 

Aprendizagem mediada por AVA colabora para propagação do conhecimento de 

forma agradável ao grupo de PcD, apesar das possíveis barreiras. Nesse sentido sabe-se que as 

tecnologias utilizadas para o ensino devem atender as recomendações de usabilidade e 

acessibilidade, pois quando não se apresentam adequadamente, podem provocar efeitos 

opostos, colocando barreiras, muitas vezes, intransponíveis ao aprendizado (MACEDO; 

ULBRICHT, 2008). 

Diante do exposto, percebe-se a EaD como uma estratégia atraente para educação em 

saúde de surdos, pois devido a dificuldade de comunicação dos profissionais de saúde com 

essa população, o déficit de informações em saúde é elevado. Assim, a Enfermagem como o 

elo de comunicação sobre saúde com a comunidade não deve desprezar o poder que a internet 

exerce na vida das pessoas. No entanto, nota-se que esse recurso online de ensino-

aprendizagem tem sido pouco utilizado por profissionais da saúde. O uso da internet como 

ferramenta de educação em saúde é um desafio para a enfermagem (STREET et al., 2007). 

Considerando as vantagens apresentadas com relação ao uso de preservativos e a 

situação de saúde das pessoas surdas, torna-se relevante a criação de Tecnologias Assistivas 

(TA), com vertente educativa, sobre o uso dos preservativos, subsidiando a assistência de 

enfermagem no contexto do planejamento familiar e da prevenção de DSTs para essa 

população. 

Define-se TA como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares, artefatos, 

métodos e serviços que auxiliam as atividades de vida diária e a participação de PcD, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, com desígnio de prover autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009).  

Nesse sentido o estudo se propõe construir uma TA, na modalidade de curso online, 

para o aprendizado de surdos sobre o uso do preservativo, fortalecendo os seus direitos 

sexuais e reprodutivos, apoiando a escolha contraceptiva com conhecimento, experiência e 

clareza necessária. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Construir tecnologia assistiva educativa sobre o uso dos preservativos, no modelo de 

curso online para surdos.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver conteúdo sobre o uso dos preservativos, masculino e feminino. 

 Gravar vídeos-aula sobre o uso dos preservativos, masculino e feminino. 

 Avaliar acessibilidade das páginas da internet do curso, por meio de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Leis e Políticas Públicas para Promoção da Saúde dos Surdos 

 

Promoção da saúde foi definida como processo de capacitação da comunidade para 

atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, na Carta de Ottawa criada no Canadá na I 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986.  Além disso, o documento 

estabelece cinco campos de ação da promoção da saúde como pré-requisitos para a saúde, a 

saber: elaboração de políticas públicas saudáveis, reforço da ação comunitária, criação de 

espaços saudáveis, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de 

saúde (BRASIL, 2002b). 

Desde 1974, no Informe Lalonde criado a partir de um movimento no Canadá, em 

1974, a reorientação do sistema de saúde era discutida, reconhecendo o poder das políticas 

públicas para o alcance da saúde (BUSS; CARVALHO, 2009). Políticas públicas devem ser 

criadas para contribuir com a execução das leis, instituindo intervenções nos diversos setores 

da sociedade, sendo essenciais para o alcance da promoção da saúde. 

Este marco da promoção da saúde contribuiu com a modificação do conceito de 

saúde, que antes era entendida como ausência de doenças baseadas no modelo biomédico, 

passou a ser compreendida como um completo bem-estar físico, mental e social, e para 

alcançá-la é necessário o equilíbrio em todos os aspectos da vida. 

Nesse contexto, as contribuições para a nova concepção de saúde no Brasil surgiu 

com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma política implantada na 

Constituição Federal de 1988 e reafirmada na Lei n.o8.080/90 que determina as condições 

para promover, proteger e recuperar a saúde, tais como a universalidade, integralidade, 

preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde, direito a informação, dentre 

outros (BRASIL, 1990). Para o cumprimento desta legislação, um dos grandes desafios é 

garantir o direito de todos ao acesso à saúde. Neste contexto, PcD merecem atenção especial 

por serem grupos populacionais socialmente excluídos. Concepções sobre inclusão social são 

relevantes na formulação de políticas públicas. 

Dessa forma, é notória a influência dessas políticas na organização social, sendo 

fundamental que ações de promoção da saúde à PcD estejam discriminadas na legislação. No 

Brasil, existem diversas leis direcionadas a este grupo populacional e refletir sobre as ações de 

promoção da saúde nelas presentes é relevante para conhecer possíveis lacunas em sua 

composição. 
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Com a finalidade de favorecer o processo de inclusão social e efetivar os princípios e 

diretrizes do SUS a implantação da lei 7853 de 1989 estabelece condições atribuídas ao setor 

de saúde para o apoio às PcD, as quais comportam garantir acesso às instituições de saúde; 

adequado tratamento por meio de conduta apropriada; promover ações preventivas; criar redes 

de serviços especializados em reabilitação e habilitação e desenvolver programas de saúde 

voltados a este público (BRASIL, 1989).  

O processo de inclusão é um fenômeno complexo dependente de mudanças nos 

recursos pessoais, sociais e ambientais, sendo fundamental alterações no comportamento do 

profissional para destinar às PcD assistência integral à saúde de qualidade (PAGLIUCA; 

ARAGÃO; ALMEIDA, 2007).  

Na perspectiva dos surdos, ações direcionadas a promover saúde se tornam 

essenciais, haja vista que quando comparado às pessoas com deficiência física e visual, os 

surdos enfrentam maior dificuldade de inclusão na sociedade, contribuído com sua 

vulnerabilidade, uma vez que a audição é um sentido essencial para aquisição e uso da 

linguagem (FRANÇA; PAGLIUCA, 2008). A dificuldade no atendimento aos surdos é 

observada desde a recepção até o final da consulta (CHAVEIRO; BARBOSA; PORTO, 

2008). 

Observa-se que ações de saúde às pessoas com perda auditiva estão direcionadas à 

deficiência propriamente dita, contudo sabe-se que devem envolver promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Nesse sentido, torna-se imperativo a capacitação dos profissionais que 

assistem esta população (CORRÊIA et al., 2010). 

 Com intuito de solucionar falhas advindas da assistência em saúde do surdo, o 

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Esse 

documento estabelece as diretrizes para a organização do atendimento aos surdos nos diversos 

níveis de atenção do SUS, segundo os princípios de universalidade, integralidade e equidade 

na atenção à saúde auditiva (BRASIL, 2004a).  

As portarias nº. 587 e nº. 589 de 2004 reconhecem a importância da definição de 

Redes Estaduais de Atenção a Saúde Auditiva, englobando serviços multiprofissionais 

relacionados à prevenção da perda da audição e ações de apoio a pessoas com surdez 

instalada. Além disso, normatizam a capacitação das equipes de atenção básica, por meio do 

apoio técnico de profissionais dos serviços de saúde auditiva nos níveis de atenção de média e 

alta complexidade (BRASIL, 2004b; BRASIL, 2004c). 

A existência da lei que reconhece a Libras como meio para comunicação e expressão 

entre as pessoas surdas, estimula a propagação desta língua entre os serviços públicos e 
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garante o atendimento em instituições que prestam serviços públicos, enfatizando a 

importância da intersetorialidade para o alcance da saúde (BRASIL, 2002a). Considerando a 

promoção da saúde como processo de capacitação da comunidade e que ações de inclusão 

social promovem a saúde, haja vista que possibilita aumento da autonomia, responsabilidade 

por si, aquisição de habilidades e conhecimentos, com esta lei é notório o avanço no âmbito 

da saúde para as PcD auditiva. 

Observa-se que sanção desta lei é uma conquista para a saúde de pessoas surdas. 

Contudo, sabe-se que a maioria das políticas públicas do Brasil direcionadas aos surdos ainda 

estão focadas no oralismo, uma tentativa de inserir estas pessoas na sociedade ouvinte, como 

exemplo, o emprego de aparelhos auditivos ganham destaque. Estudo evidencia a rejeição 

desta população em utilizar estes aparelhos (NÓBREGA et al., 2012). Essa dificuldade da 

sociedade ouvinte em aceitar a cultura surda pode provocar repercussões na saúde mental e 

emocional dos surdos, além de dificultar seu acesso à saúde. 

O artigo 4º desta mesma lei aborda a inclusão curricular do ensino de Libras nos 

cursos de fonoaudiologia e de magistério, levando estes profissionais a acolherem os surdos 

de maneira eficaz (BRASIL, 2002a). Ação de extrema relevância para a saúde desta 

população, pois os fonoaudiólogos os auxiliam a conviver com a deficiência e os profissionais 

do magistério contribuem com a educação, um dos pré-requisitos para a saúde, o que vem 

sendo debatido desde a I Conferência Internacional sobre promoção da saúde (BRASIL, 

2002b). 

A principal dificuldade dos surdos é a comunicação, fato que justifica a atenção 

diferenciada das leis e políticas públicas aos fonoaudiólogos, no entanto, outros aspectos de 

saúde devem ser considerados. Logo, são necessárias ações imediatas no ensino dos demais 

profissionais, como médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, dentre 

outros que não possuem em sua formação o ensino de Libras. 

A garantia do direito à saúde dos surdos é assegurada pelo decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, onde determina que a partir de 2006, os serviços da rede do SUS, bem 

como nas empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à 

saúde, deveriam ser realizados por profissionais capacitados para o uso da Libras ou dispor de 

profissional para a sua tradução e interpretação (BRASIL, 2005a). 

Este decreto ainda institui o ensino de Libras como uma disciplina optativa para os 

demais cursos de ensino superior e profissional, estabelece um período máximo de dez anos 

após a publicação deste decreto para que todos os cursos de fonoaudiologia ofertem esta 

disciplina, além de garantir o direito à saúde dos surdos (BRASIL, 2005a). Contudo, sugere-
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se que a inserção da Libras nos currículos de profissionais da saúde torne-se obrigatório, 

tendo em vista que esta disciplina, como optativa, é pouco atrativa para os estudantes 

(SOUZA; PORROZZI, 2009). 

Nesse sentido é recomendável a reforma curricular nos cursos das ciências da saúde, 

com a finalidade de incluir disciplinas que contemplem as necessidades das PcD, para que 

práticas de educação em saúde sejam realizadas com sucesso para esta população. Ademais a 

vivência dos profissionais ainda na graduação com PcD, auxilia na eliminação de 

preconceitos e estereótipos (SYMONS; MCGUIGAN; AKL, 2009; REBOUÇAS et al., 

2011). 

 Estudo realizado em universidades do Estado da Paraíba, Brasil, avaliou os 

componentes curriculares dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia com o 

desígnio de investigar o ensino de Libras. Foram identificados 16 cursos de Enfermagem, dez 

de Fisioterapia e quatro de Odontologia, obtendo um quantitativo de 30 cursos, sendo que 24 

destes ofertavam a Libras (14 cursos de Enfermagem, sete de Fisioterapia e três de 

Odontologia). Ressalta-se que, em 58% destas instituições o ensino da língua de sinais era um 

componente curricular optativo (OLIVEIRA et al., 2012). 

No entanto, apesar dos avanços das políticas públicas para melhoria de acesso aos 

serviços de saúde percebe-se o distanciamento entre a assistência prestada e o regulamento do 

SUS. Nesse sentido é necessário conscientização e compromisso dos governantes, gestores e 

profissionais no cumprimento da legislação para que seja assegurada a criação de espaços 

favoráveis ao atendimento de saúde a todos (VIANNA; CAVALCANTI; ACIOLI, 2014).  

Estudo realizado na Paraíba, com 36 surdos identificou que 25% não procuravam 

serviços de saúde. Desses, 44,4% justificaram por não ter acompanhante. Além disso, 100% 

dos participantes afirmaram ter dificuldades de comunicação com os profissionais da saúde, 

muitas vezes, pedindo apoio a familiares. Devido as barreiras de acesso, a busca por esses 

serviços raramente é feita para prevenção e promoção da saúde, sendo observada a 

prevalência do cuidado no âmbito curativista (ARAGÃO et al., 2014). 

Surdos enfrentam problemas de acesso em todos os setores da sociedade, 

corroborando prejuízos à saúde. Sabe-se que alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais 

são fatores determinantes e condicionantes da saúde (BRASIL, 1990). A intersetorialidade é 

uma utopia a ser alcançada para a saúde de todos. Nesse contexto as políticas públicas 

voltadas para a promoção da saúde devem propor a integração destes cidadãos nos diversos 

setores sociais. 
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Educação é um dos pré-requisitos básicos para a saúde, definido, na Carta de Ottawa. 

Na Declaração de Sundsvall, constata-se que a educação é fundamental para a ocorrência de 

mudanças políticas, econômicas e sociais e, para a criação de ambiente favorável à saúde, é 

necessária integração de todos os setores inclusive da educação (BRASIL, 2002b). Acesso à 

informação é uma das prioridades definidas na Carta de Ottawa, pois é através dela que a 

população torna-se empoderada para optar por estilo de vida saudável. 

Nesse sentido, para alcance da educação universal, através de legislação é lançado o 

Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas 

Portadoras de Deficiência (PAED). Dessa forma, PcD impossibilitadas de estudar em classes 

de ensino regular terão o direito a educação garantido. Para tal, o Governo Federal e a União 

garantem o financiamento das instituições de educação especial. Contudo, de acordo com a 

lei, estas pessoas devem ser inseridas de modo progressivo no ensino regular (BRASIL, 

2004d). 

Em concordância com a V Conferência Internacional de Promoção da Saúde ocorrida 

no México no ano 2000, esta lei vislumbra a equidade de forma que pessoas diferentes, com 

necessidades específicas, devem ser tratadas como tais. Aliado a perspectiva da educação 

como fator essencial para obtenção da saúde, ações como esta possibilitam que a população 

alcance nível mais alto de saúde (BRASIL, 2002b). 

A inobservância desta lei torna-se clara em estudo qualitativo que aponta os 

empecilhos para o acesso à educação de PcD física, visual e auditiva. Para os surdos a 

principal queixa relacionava-se às dificuldades de comunicação entre os educadores e 

educandos. Os entrevistados afirmaram que estes fatores levaram a sua exclusão do ensino 

regular (FRANÇA; PAGLIUCA, 2009).   

Problemas enfrentados por surdos no ambiente escolar poderiam ser solucionados 

com a presença do intérprete de Libras nestas instituições. Assim, destaca-se a lei sancionada 

para subsidiar a ação destes profissionais, regulamentando a profissão de tradutor e intérprete 

da Libras (BRASIL, 2010b). Autores relatam dificuldades dos alunos surdos em conviverem 

na escola de ensino regular em conjunto com os alunos ouvintes, tendo em vista as 

dificuldades na comunicação com consequente exclusão do grupo de PcD. A presença desse 

profissional é fundamental para extinguir estes empecilhos, pois pode atuar no ensino da 

Libras para a população ouvinte (ESPOTE; SERRALHA; SCORSOLINI-COMIN, 2013). 

As leis e políticas públicas do Brasil voltadas para a promoção da saúde dos surdos 

propõem a integração destes cidadãos nos diversos setores da sociedade, com progressos na 
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saúde, renda, educação, transporte e lazer, direcionados à melhoria da saúde desta população 

(CARVALHO et al., 2014). 

 

3.2 Tecnologias para a educação em saúde de surdos  

 

A inovação tecnológica na área da saúde contribui para diversificar as formas de 

cuidado e possibilitar ao indivíduo participação ativa no processo saúde-doença. A tecnologia, 

se produzida e aplicada adequadamente possibilita vida mais saudável na sociedade 

(SALVADOR et al., 2012). 

No cenário atual, os profissionais de saúde se beneficiam cada vez mais das 

tecnologias como auxílio de sua prática assistencial. Para a Enfermagem, assim como as 

demais áreas da saúde, o uso de tecnologias, como forma de assistir sua clientela, auxilia para 

promoção da autonomia e independência (NIETSCHE, 2000). 

Dentre os recursos tecnológicos utilizados pela enfermagem, na última década, 

ganham destaque as tecnologias educativas. Vídeos educativos, aconselhamentos, cadernetas, 

jogos, websites, softwares e outras metodologias ativas são exemplos de ferramentas que 

estão sendo construídas e aplicadas por essa classe profissional para efetivação de estratégias 

educativas (ÁFIO et al., 2014). O uso dessas ferramentas tecnológicas como apoio nas 

atividades de educação em saúde torna o aprendizado mais atrativo e prazeroso. 

Tecnologias educativas são definidas como instrumentos que contribuem com o 

processo de ensino e aprendizagem, haja vista que promove troca de conhecimentos que 

favorece a aquisição de habilidades pelo educando (BARROS et al., 2012).   

Educação em saúde é compreendida como aprendizagem sobre saúde que abrange a 

disposição do aprendiz em modificar atitudes e está ancorada em atividades nas quais se 

almeja a promoção da saúde. Nesta perspectiva, as ações educativas tornam-se essenciais para 

o empoderamento das pessoas promovendo o autocuidado, sendo de suma importância que o 

profissional de saúde utilize esta estratégia como um cenário de construção e 

compartilhamento de saberes.  

O ato de educar não deve ser direcionado para a simples transmissão de 

conhecimentos de forma vertical, mas sim uma ação que gere autonomia, possibilitando aos 

educandos raciocínio crítico (NAIDOO; WILLS, 1994). Contudo, apesar dos avanços 

alcançados, no atual cenário da saúde as atividades educativas ainda estão pautadas na 
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imposição de conhecimentos, onde somente o saber dos profissionais é válido, sem levar em 

consideração o saber, a cultura, as crenças dos aprendizes.  

Desse modo, qualquer tecnologia a ser desenvolvida para auxílio de práticas 

educativas deve ser apropriada para atender as necessidades de um grupo social, com objetivo 

de solucionar problemas específicos daquela comunidade, identificados em outros momentos 

(NIETSCHE, 2000). 

No contexto das tecnologias educativas, outro recurso em destaque o uso da internet 

como apoio para o ensino e aprendizagem, esta se destaca como importante meio de 

comunicação, que diminui distâncias, interliga as pessoas e permite a disseminação de 

informações das diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, a EaD utiliza benefícios que 

a internet proporciona, revolucionando as formas de ensino no mundo. De maneira crescente 

essa modalidade de ensino vem se fazendo presente no cotidiano, sendo oportunidade para a 

efetivação da inclusão social e digital de grupos populacionais, principalmente das PcD, pois 

o surgimento de recursos tecnológicos sofisticados tem contribuído com a acessibilidade de 

diversos ambientes. 

A separação física do professor e do estudante durante o processo educacional, a 

utilização de mídias que repassam o conteúdo e unem professor e estudante, a disponibilidade 

da chamada "comunicação de mão dupla", possibilitando que o estudante se beneficie de 

diálogo e da possibilidade de iniciativas de comunicação, são elementos-chave da EaD 

(PALLOFF; PRATT, 1999). 

Esta modalidade de ensino facilita a auto-aprendizagem, com ajuda de recursos 

didáticos organizados, apresentados em diferentes suportes de informação e que pode ser 

utilizado por diversos meios de comunicação, permitindo que o aprendizado seja controlado 

pelo estudante e não pelo professor (OLIVEIRA, 2007). Desde que estas ferramentas sejam 

desenvolvidas em formato acessível, acredita-se ser estratégia atraente e eficaz em promover 

orientações em saúde para PcD, em especial para surdos.  

Com o intuito de desenvolver estes recursos de ensino em formato acessível, 

promovendo acesso rápido, fácil e eficiente a todos foi lançado no Brasil decreto que dispõe 

sobre os planos pedagógicos de cursos e programas na modalidade à distância que devem 

conter o atendimento apropriado a estudantes com necessidades especiais (BRASIL, 2005b). 

No entanto, observa-se que a inclusão digital de PcD, em especial para os surdos, 

mostra-se insuficiente devido às peculiaridades linguísticas apresentadas por esta população. 

Este fato deve-se a ideia errônea da sociedade, de que a limitação auditiva dos surdos não 

impede a leitura de textos. Alguns surdos relatam que mesmo que sejam proficientes na língua 
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portuguesa, a depender do tamanho do texto, podem apresentar dificuldade na leitura e 

interpretação das informações, sem levar em consideração aqueles que não detêm o 

conhecimento desta segunda língua (GOMES; ANGELICI, 2012). 

Sabe-se que surdos necessitam de atenção especial em relação ao estado de saúde, o 

que demanda desenvolvimento de estratégias que visem melhoria na qualidade de vida. Nessa 

perspectiva, a criação de TA torna-se imperativo para auxílio aos cuidados de saúde desse 

grupo populacional, uma vez que essas auxiliam nas atividades de vida diária de PcD 

(BRASIL, 2009). O surgimento de TA contribui para a realização de tarefas antes 

consideradas impossíveis. Na perspectiva dos surdos a utilização deste recurso, muitas vezes, 

se torna essencial para efetivação de estratégias educativas. 

A comunidade surda possui acesso limitado às informações em saúde, contribuindo 

para as lacunas de conhecimento na temática em questão, fato que pode comprometer o bem 

estar dessas pessoas (LINDSAY et al., 2013). Tal fato justifica-se, pois a maioria dos 

profissionais dessa área não é proficiente em Libras, língua oficial dos surdos no Brasil 

(SYMONS; MCGUIGAN; AKL, 2009, KIRSCHNER; CURRY, 2009; REBOUÇAS et al., 

2011). 

Assim, observa-se o distanciamento dos profissionais de saúde de uma parcela 

significativa de sua clientela, logo falhas na assistência aos surdos são esperadas. No que 

concerne à educação em saúde, a presença de ruídos na comunicação entre profissional e 

cliente dificulta a realização de práticas educativas. Pesquisa realizada em escola de Campina 

Grande, Paraíba com 36 surdos identificou dificuldades de comunicação com os profissionais 

de saúde (100%) que relataram comunicar-se com o auxílio de familiares (86,1%) (ARAGÃO 

et al., 2014).  

Dificuldades de comunicação são as principais limitações para a assistência à saúde 

de qualidade para surdos. Falhas na comunicação estão diretamente relacionadas à 

vulnerabilidade dos pacientes, deixando-os predispostos a evento adverso evitável (LETAIEF 

et al., 2010; BARTLETT; BLAIS; TAMBLYN, 2008). Além disso, barreiras no âmbito da 

atenção primária podem estar interferindo, negativamente, no processo de promoção, 

prevenção e educação em saúde (ARAGÃO et al., 2014). 

Barreira linguística vivenciada por esta população interfere na utilização de 

estratégias educativas tradicionais, que se para o público geral poderiam ser eficazes para os 

surdos podem levar a uma interpretação errônea. No entanto, há escassez de programas de 

educação em saúde para surdos (WANG et al., 2010).  Assim, ações como essas devem ser 

valorizadas e qualificadas ao longo do tempo, haja vista que é um dispositivo fundamental 
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para aproximação dos usuários surdos aos serviços de saúde e para elaboração de políticas de 

saúde que abrangem novas propostas de cuidado.  

De acordo com a literatura observa-se que uma TA bastante utilizada para a 

educação em saúde dos surdos é o vídeo educativo (CHOE et al., 2009; WANG et al., 2010; 

HARRY et al., 2012). Estudo realizado com 85 homens surdos de San Diego, Los Angeles, 

Oakland, Minneapolis e Washingtton identificou que o conhecimento dos participantes sobre 

câncer de próstata e testículos aumentou significativamente após a aplicação de um vídeo 

educativo acessível a essa população (SACKS et al., 2013). Pesquisa semelhante foi realizada 

com 127 mulheres surdas do sul da Califórnia e Wisconsin central que tinha como objetivo 

divulgar informações sobre o câncer de colo de útero por meio de vídeo e obteve resultados 

estatisticamente análogos (YAO et al., 2013). Diante do exposto observa-se a eficácia do uso 

adequado da tecnologia para promoção da educação em saúde de pessoas surdas.  

 

3.3 Saúde Sexual e Reprodutiva de Surdos 

 

Saúde reprodutiva foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (1988) 

como um completo bem-estar, físico, mental e social, em aspectos envolvidos com o sistema 

reprodutor. Assim, o alcance da saúde, nesse aspecto, envolve vida sexual segura e 

satisfatória, que implica na informação e acesso a MACs eficientes para liberdade de escolha, 

de homens e mulheres, sobre o melhor momento para reprodução. 

Planejamento Familiar (PF) é definido como um conjunto de ações pelas quais são 

ofertados recursos para auxiliar tanto a concepção quanto a anticoncepção, conforme a 

escolha e a necessidade do usuário. Esses recursos devem ser aceitos de modo que não 

coloquem em risco a vida ou a saúde das pessoas que os utilizam, devendo ainda ser ofertados 

em quantidade suficiente para garantir aos usuários o direito de escolha e a continuidade do 

uso (BRASIL, 2010a).  

Historicamente, desde o período colonial até meados do século XIX, as ações de PF 

no Brasil estavam diretamente vinculadas a ajustes econômicos com tendência ao controle da 

natalidade. Acreditava-se, sob influência da teoria malthusiana, que se a população 

continuasse a crescer não haveria alimentos suficientes para todos.  Nesse período, alguns 

países, dentre estes os Estados Unidos, desenvolveram programas de controle populacionais 

relacionados à ajuda econômica, para países latino-americanos (COSTA et al., 2013).  

Um evento marcante que impulsionou a assistência ao PF foi a IV Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, ocorrida em 1994 no Cairo. A partir desse 
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acontecimento abandonou-se a idéia de restringir o crescimento populacional como forma de 

impedir a pobreza e as desigualdades, sendo substituída pelo conceito dos direitos humanos. 

Assim, instituiu-se até o ano de 2015 para que a saúde sexual e reprodutiva esteja ao alcance 

de todas as pessoas. Ressalta-se que este acordo foi assumido por 179 países (BRASIL, 

2010a). 

Em 1995 na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, os acordos 

estabelecidos no Cairo foram reafirmados, sendo observados avanços no conceito dos direitos 

sexuais e reprodutivos como um direito humano. Nesse contexto, é reconhecido o direito de 

todo casal e/ou indivíduo decidir o número de filhos, o melhor momento para tê-los e de ter 

informação, possibilitando o mais alto padrão de saúde sexual e reprodutiva 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU, 1995). 

No Brasil, em 1974, a política demográfica do país atribuía a decisão de ter filhos ao 

casal, assim cabia a eles decidirem sobre a utilização de métodos anticoncepcionais, contudo 

percebe-se que na prática as ações eram voltadas para as mulheres casadas, sem levar em 

consideração os direitos do seu parceiro (COSTA et al., 2013). 

Na década de 80, com a retomada da democracia no país, evidenciada pela 

organização dos movimentos sociais, as mulheres começaram a usufruir dos direitos 

relacionados à saúde reprodutiva. Em 1984, a partir do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da mulher (PAISM), ações de PF foram fortalecidas no Brasil através da adoção de 

políticas e medidas para disponibilizar os meios de contracepção à população (BRASIL, 

1984). Em 1988, o PF também foi objeto de atenção na Constituição Federal do Brasil, que 

em seu artigo 226, parágrafo sétimo, considera-o de livre decisão de todo casal (BRASIL, 

1988). 

Saúde sexual envolve habilidade de homens e mulheres em exercer sua sexualidade, 

sem riscos de DSTs, gestações não planejadas, violência e preconceito. Estes estão hábeis a 

vivenciar vida sexual segura, agradável, com respeito mútuo em suas relações (CORRÊIA; 

ALVES; JANNUZZI, 2006). 

Atenção à saúde sexual e reprodutiva é considerada direito humano fundamental, 

sendo inserida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada no ano de 1948, 

pela comunidade internacional, através da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo 

somente nas últimas duas décadas observam-se avanços em leis e políticas públicas, nacionais 

e internacionais, com relação à temática (BRASIL, 2010a).  

Diante do exposto percebe-se que a saúde sexual e reprodutiva da população é 

reconhecida mundialmente como essencial para promoção da saúde de todos, em especial de 
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mulheres e crianças, além de ser um direito humano. No que concerne às ações voltadas à 

anticoncepção, observa-se que são de extrema importância para prevenção primária à saúde 

das mulheres, haja vista que podem evitar gravidez não planejada, aborto, morte materna e 

infantil (SINGH et al., 2009; CLELANDet al., 2012). 

Para efetivação dos acordos, leis e políticas públicas é necessário que as ações para 

promoção da saúde sexual e reprodutiva esteja ao alcance de todos, inclusive das PcD. 

Percebe-se que nos últimos 20 anos a visão assistencialista e paternalista na qual essa 

população era percebida vem sendo substituída pela perspectiva da inclusão social (BRASIL, 

2010a). Contudo, sabe-se que para sua inserção plena e efetiva é preciso que haja 

enfrentamento de preconceitos e estereótipos que há muito tempo permeia na sociedade, 

respeitando a diversidade e especificidade de cada grupo populacional.   

Acesso a vida plena para PcD inclui a sexualidade com todas suas possibilidades, 

haja vista que é direito próprio do ser humano e deve ser percebido sem preconceitos, 

permitindo que todos tenham vida afetiva e sexual ativa. A sexualidade, que não se limita ao 

ato sexual, traz para discussão a complexidade que é a afetividade humana.  

Sexualidade pode ser definida como atração motivadora a encontrar afeto, amor e 

intimidade, que influência no modo como são experimentadas as sensações. Integra-se aos 

pensamentos, sentimentos, ações e interações, assim influenciando na saúde física e mental 

(OMS, 2001). 

Para Lhomond (1999) a sexualidade é construída socialmente, por meio de leis, 

costumes, regras e normas, que traduzem o pensamento social sobre o tema. Nesse contexto, o 

exercício da sexualidade de PcD tem sido negligenciado por familiares e profissionais de 

saúde. Esta postura de negação das possibilidades sexuais destes jovens indica que os mesmos 

devem ser isolados, protegidos e infantilizados. 

Percebe-se que o estigma da sociedade com relação às PcD advém de valores e 

crenças, sendo esse público visto como deficiente, incapaz e frágil. Assim, enfrentam 

dificuldades em exercer seus direitos, alcançar sua independência por meio da inclusão e real 

participação social. Em relação ao direito a sexualidade, a visão distorcida da sociedade 

novamente se sobrepõe a realidade sendo o deficiente percebido com um ser incompleto 

sexualmente sem possibilidades de desejos afetivo-sexuais, que deve ser cuidado, disciplinado 

e protegido. Visão equivocada da sociedade com relação à sexualidade de PcD reflete na 

escassez de informações em saúde sobre a temática em questão e, além disso, no sentimento 

de rejeição apresentado por essas pessoas. Estudo qualitativo realizado com 15 adolescentes 

com deficiência física, na faixa etária de 14 a 20 anos, identificou, que devido às atitudes 
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sociais e culturais negativas, muitos deles afirmaram ter receio de não serem aceitos pelo sexo 

oposto (SOARES; MOREIRA; MONTEIRO, 2008). 

Pesquisa comparativa de adolescentes com (30) e sem deficiência (30), observa que 

os jovens sem deficiência apresentaram conhecimento superior sobre a sexualidade. Com 

relação ao acesso à informação sobre a temática os resultados não foram diferentes, os 

mesmos, relataram possuir facilidade por fontes formais, como escolas, e informais, por meio 

de redes sociais, quando comparados aos jovens com deficiência (JAHODA; POWNALL, 

2014).   

No tocante aos surdos, apesar da importância da temática e do incentivo 

governamental para promoção da saúde sexual e reprodutiva, percebe-se que o assunto não é 

abordado. Assim, como as demais PcD, os surdos estão expostos a fatores que põe em risco a 

sua saúde sexual e reprodutiva, sendo vítimas de gravidez não planejada, doenças 

sexualmente transmissíveis e violência sexual (RUSINGA, 2012; HANCOCK; SATANDE, 

2010).  

Escassez de informações sobre saúde sexual e reprodutiva dos surdos está 

relacionada, além da visão distorcida da sociedade em geral, já discutida anteriormente, com 

as competências linguísticas apresentadas pelos profissionais da saúde, que na maioria das 

vezes não sabem Libras, e, principalmente, a falta de comunicação com os pais, tanto pela 

dificuldade do uso da língua, como devido à relutância dos mesmos em abordarem o assunto 

com os filhos durante a adolescência (JOB, 2004). 

Discrepância de conhecimento com relação à saúde sexual e reprodutivaentre 

ouvintes e surdos é imensa, haja vista que estes não possuem as mesmas oportunidades de 

acesso a informação (FERNANDES et al., 2009; SUTER; MCCRACKEN; CALAM, 2012). 

Ouvintes podem receber essas informações por diferentes maneiras, através da busca por um 

profissional da saúde ou por meio de aprendizagem incidental, que engloba conversas com 

amigos e familiares e meios de comunicação, como a televisão, radio e a internet. Contudo, 

para o surdo, na maioria das vezes, todas essas maneiras de adquirir conhecimento irão 

depender do tipo de comunicação utilizada. 

No intuito de proporcionar acesso às informações acerca da educação sexual de 

surdos, Getch et al. (2001) propõe a criação de programas que visem a preparação de 

professores, tanto durante sua formação no ensino superior quanto no decorrer de sua atuação 

em escolas, para dar orientações sobre a temática, colaborando com a tomada de decisão de 

surdos sobre sexualidade. Os autores ainda ressaltam que para alcance do objetivo é 

necessário envolvimento dos pais e de adultos surdos. 
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Estudo realizado em duas instituições de ensino de Fortaleza, Ceará, com  

profissionais (23) envolvidos na educação de surdos, como professores, instrutores surdos e 

intérprete de Libras, identificou que 15 destes haviam se depararam com situações indicativas 

da necessidade de desenvolver trabalhos educativos sobre DSTs. Contudo estes profissionais 

(12) não se sentem capacitados para realizar tal abordagem (FERNANDES et al., 2009).   

Dificuldades das PcD, em especial dos surdos, com relação a sexualidade, trazem 

consequências negativas para a saúde sexual e reprodutiva desse público. Entretanto a 

aceitação da sociedade, em especial dos familiares e profissionais da saúde, de que essas 

pessoas necessitam de informações como qualquer outra é fundamental para o aumento da 

auto-estima, desenvolvimento de vida sexual saudável e, principalmente, para promoção dos 

seus direitos humanos (MCKENZIE, 2012).  

Diante do exposto percebe-se que profissionais da saúde envolvidos com a 

comunidade científica discutem sobre a necessidade de conhecimento de surdos sobre a saúde 

sexual e reprodutiva, entretanto pesquisas que desenvolva métodos que corroborem com esse 

aprendizado ainda são escassas.  
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4 MÉTODOS 

4.1 Natureza e tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo de desenvolvimento metodológico, o qual tem por finalidade a 

investigação de métodos de pesquisa, organização e análise dos dados para o 

desenvolvimento, validação e avaliação de ferramentas. Ressalta-se que o intuito é a 

construção de materiais confiáveis para que posteriormente possa ser aplicada a população 

alvo e/ou utilizado por outros pesquisadores (POLIT; BECK, 2011).  

 

4.2 Local e período do estudo 

 

A construção da tecnologia assistiva ocorreu no período de fevereiro a dezembro de 

2014. Durante esse período utilizou-se a infra-estrutura física e tecnológica do Laboratório de 

Comunicação em Saúde (LabCom_Saúde), localizado no Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 

4.3 Etapas do Estudo 

 

Para construção do curso online utilizou-se o Modelo de Desenvolvimento de 

Material Educativo Digital proposto por Falkembach (2005). O referido modelo é composto 

por cinco fases que são: Análise e Planejamento, Modelagem (Conceitual, Navegação, 

Interface), Implementação, Avaliação e Manutenção e, Distribuição. Conforme se observa na 

Figura 1. 
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Figura 1- Fluxograma das Etapas do Estudo 

 

Inicialmente, na fase de análise e planejamento, foi definido público alvo, o tema, 

forma de apresentação do conteúdo, local de aplicação, recursos disponíveis e necessários 

para o desenvolvimento, a finalidade e os resultados esperados com a aplicação deste material 

educativo (FALKEMBACH, 2005). 

Definiram-se como público alvo do curso, pessoas surdas, justificado pela 

participação da pesquisadora no Grupo de Pesquisa Pessoa com Deficiência: investigação do 

cuidado de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFC. Delimitaram-se surdos do 

gênero feminino e masculino, na faixa etária a partir dos 18 anos, que saibam utilizar o 

computador e navegar na internet. Almejando o desenho universal e respeitando os princípios 

de inclusão social o curso também poderá ser realizado por ouvintes, embora seja construído 

com recursos de acessibilidade para surdos. 

Para a escolha da temática, realizou-se revisão na literatura sobre saúde dos surdos e 

visita ao Instituto Cearense de Educação de Surdos. Nesse contexto, foi identificado o 

interesse pelo tema “Uso dos Preservativos”, por se tratar do único MAC que previne DST, 

logo essa foi a temática selecionada para a construção do curso. Optou-se por apresentar o 

conteúdo em formato de vídeoaulas, tendo em vista que a comunicação utilizada por surdos é 

baseada na emissão de sinais gestuais. 
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Local escolhido para aplicação da TA construída foi o Ambiente de Aprendizagem 

Online SOLAR, da Universidade Federal do Ceará (UFC) em sua versão 2.0. Este foi 

concebido para potencializar o aprendizado e consolidar a educação à distância, sendo 

desenvolvido para que o usuário tenha rapidez no acesso às páginas e ao conteúdo, fácil 

navegabilidade e compatibilidade com navegadores (INSTITUTO UFC VIRTUAL, 2011). 

Com intuito de facilitar a compreensão do aprendiz, tornando a fase de planejamento 

ainda mais organizada, Falkembach (2005) propõe como segunda etapa do estudo a 

Modelagem. Essa técnica permite a visualização prévia do material educativo digital antes 

que haja a sua construção real, assim foram elaborados os modelos, Conceitual, Navegação e 

Interface. 

O modelo conceitual compreende a construção do conteúdo do curso, com todos seus 

elementos, definindo os módulos, as mídias a serem utilizadas, estratégias de interação do 

usuário com o tutor e arquivos de pesquisas adicionais. 

Para a construção do conteúdo buscou-se por manuais oficiais sobre saúde sexual e 

reprodutiva, publicados por órgãos de saúde nacionais e internacionais. Foram inclusas a 

última publicação acerca do tema de cada órgão, assim foram utilizados dois manuais, o 

Caderno de Atenção Básica Nº 26 do Ministério da Saúde do ano de 2010, que aborda a saúde 

sexual e reprodutiva, e o manual sobre Planejamento Familiar da OMS do ano de 2007. 

Ressalta-se que as informações desses materiais se complementaram. Por tratar-se de 

documentos oficiais e publicados por órgãos renomados, a validação do conteúdo construído 

não foi necessária. 

A seleção do conteúdo do curso foi realizada após leitura minuciosa dos dois 

manuais, o texto selecionado foi transcrito e divido em módulos didáticos. Em seguida a 

pesquisadora fez modificações na escrita do material, modificando termos técnicos, de modo 

a torná-lo compreensível ao público alvo. Além disso, por ser um curso a distância, houve a 

necessidade de utilizar linguagem própria dos materiais de ensino utilizados nessa 

modalidade. Essa fase contribuiu com a aparência do curso, que se buscou tornar dinâmico e 

atraente para os cursistas. 

Diante do conteúdo dos módulos didáticos prontos, a próxima etapa desta fase foi 

elaborar ferramenta de interação entre os cursitas e entre os cursistas e tutor, assim definiu-se 

o fórun de discussão, para retirada de dúvidas, avaliação do aprendizado pelo tutor e 

aproximação dos cursitas. Optou-se pelo fórum por ser uma ferramenta que possibilita 

comunicação assíncrona, que proporciona maior liberdade e autonomia aos alunos que 

poderão trocar mensagens no momento mais oportuno. Ademais será utilizado o correio 
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eletrônico como forma para alertá-los quanto às atividades pendentes. Ressalta-se que estas 

ferramentas permitem o envio de vídeos facilitando comunicação por Libras pelos tutores e 

cursistas. 

Em seguida com o intuito de evitar a dispersão do cursista e reduzir a sobrecarga de 

informações foi definido as estruturas de acesso ao curso, no modelo de navegação. Nesse 

momento, todas as ferramentas de navegação foram selecionadas, tais como: menus; links de 

avanço e retorno entre as páginas; links para direcionar o acesso aos tópicos das aulas, aos 

arquivos de pesquisas complementares e ao fórum de discussão. Tais recursos viabilizam os 

caminhos a serem percorridos pelo usuário durante a navegação no AVA, garantindo 

flexibilidade do usuário em optar pela atividade que deseja executar (FALKEMBACH, 2005). 

Posteriormente, no modelo de interface, foi definida a estrutura visual do curso, ou 

seja, foi organizado o conjunto de elementos contidos no curso, definido no modelo de 

navegação, para que haja harmonia com o conteúdo elaborado no modelo conceitual. A 

construção desse modelo é imprescindível para a organização e apresentação estética das 

informações, criando ambiente atraente que estimula diversos sentidos do aprendiz 

(FALKEMBACH, 2005). Durante esta etapa foi criado um roteiro, do tipo storyboard, 

integrando o conteúdo construído e as mídias utilizadas, gerando a identidade visual do curso. 

A etapa de implementação abrange a produção e digitalização das mídias 

selecionadas para compor o curso, incluindo as imagens e vídeos. Recomenda-se realizar 

possíveis correções do texto, respeitar os direitos autorais das mídias e adicionar as fontes dos 

dados utilizados (FALKEMBACH, 2005). 

Esse momento consistiu na gravação dos vídeos-aula, na qual se utilizou recursos 

humanos, como atores, intérprete e apresentador; recursos materiais, como filmadora digital, 

cenário para consultório de enfermagem e figurino. Após as gravações contou-se com a 

participação de editor de vídeos para confecção final das mídias digitais. 

Concluídos os elementos do curso, os mesmos foram transferidos para o computador, 

assim foram utilizados softwares específicos para integrar as mídias escolhidas, permitindo 

navegação lógica e intuitiva de modo que o cursista não fique disperso. Logo, todo o material 

produzido foi traduzido para o código Hypertext Markup Language (HTML) e 

operacionalizados em um curso real. Este código é uma linguagem através da qual se produz 

as páginas da Web. Esta etapa foi realizada por meio da colaboração de profissional 

capacitado na área de informática - Web designer e programador.  

Destaca-se que para alcance do desenho universal foram esquematizadas 

representações visuais e sonoras de modo a tornar a TA acessível para surdos e ouvintes. 
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Desse modo, as páginas HTML foram formatadas de acordo com os critérios de acessibilidade 

na Web, determinadas pela Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) e pelo Modelo de 

Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG ou E-GOV) (BRASIL, 2011a). 

É valido salientar que as regras do WCAG e do e-MAG ou e-GOV estão de acordo 

com o desenho universal, sendo indicadas para construção de páginas da Web acessíveis para 

pessoas com cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de aprendizagem, 

limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala, fotos sensibilidade e 

combinações destas características. Além disso, ao seguir estas orientações as páginas da Web 

se tornaram ainda mais acessíveis aos usuários em geral (BRASIL, 2011a). 

Ainda nesta etapa o curso em HTML foi carregado e cadastrado, em um servidor 

particular para realização de testes nas páginas do curso com o desígnio de verificar 

integração entre páginas, links, elementos visuais, áudios e, sobretudo, se oferece condições 

de acesso ao público alvo do curso. 

Avaliação e manutenção é o momento dos testes com o intuito de verificar se as 

informações estão corretas, avaliando conteúdo e erros gramaticais (FALKEMBACH, 2005). 

Ressalta-se que essa avaliação foi realizada durante todas as fases do estudo, onde seu 

conteúdo e recursos utilizados foram avaliados continuamente pela pesquisadora. 

Contudo por se tratar da construção de uma TA para surdos, como recomendado 

pelas diretrizes nacionais e internacionais de acessibilidade na Web, foi realizada avaliação 

automática, com o auxílio do Avaliador e Simulador para a Acessibilidade de Sítios (ASES). 

Trata-se de um software, desenvolvido por organização não governamental, Acessibilidade 

Brasil, em parceria com o Governo Federal, que faz a leitura do código de HTML das páginas 

solicitadas como função de verificar se a construção de qualquer página foi realizada 

conforme regras de acessibilidade internacionais, determinadas pela WCAG, e regras 

nacionais, descritas pelo e-MAG ou e-GOV. Esse programa permite avaliação, simulação e 

correção da acessibilidade de páginas da internet, indicando os erros existentes e possíveis 

correções (BRASIL, 2011a). No Quadro 1 e 2 observa-se a descrição detalhada dos critérios 

de acessibilidade utilizados pelo WCAG e e-MAG, os quais fundamentaram parte dos 

resultados do estudo. 

As recomendações de acessibilidade na Web descritas no WCAG são esplanadas por 

meio de quatro princípios, a saber: perceptível, as informações e elementos da interface 

devem está dispostas do modo que o usuário perceba-as; operável: os links de navegação 

devem ser operáveis pelo usuário; compreensível, as informações e operações das páginas 
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devem ser compreensíveis; e robusto: ofertar conteúdo e ferramentas robustas para que a sua 

interpretação seja confiável para todos os usuários e tecnologias de apoio (W3C, 2008). 

Cada princípio possui suas diretrizes correspondentes, totalizando 12. Estes 

informam, através de 61 subdiretrizes, ações que os autores das páginas da Web devem seguir 

para tornar o conteúdo mais acessível aos usuários com diferentes deficiências, informando o 

tipo de erro infringido (W3C, 2008). 

O princípio Perceptível contém quatro diretrizes (Alternativas em textos, Mídias com 

base em tempo, Adaptável e Discernível) com suas respectivas 22 subdiretrizes. O princípio 

Operável possui quatro diretrizes (Acessível por teclado, Tempo suficiente, convulsões, 

navegável) com 20 subdiretrizes. No princípio Compreensível estão presentes três diretrizes 

(Legível, Previsível e Assistência de Entrada) com 17 subdiretrizes e o princípio Robusto 

contém uma diretriz (Compatível) com duas subdiretrizes (W3C, 2008). 

Os princípios e diretrizes estão dispostos no Quadro 1, sendo as subdiretrizes 

descritas nos resultados na medida em que os erros correspondentes a elas se apresentaram 

nas páginas de HTML do curso. 
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Quadro 1 – Explanação do documento WCAG 

Princípio Diretriz Nº de Subdiretrizes 

 

 

Perceptível 

Alternativas em texto 1 

Mídias com base em tempo 9 

Adaptável 3 

Discernível 9 

 

 

Operável 

Acessível por teclado 3 

Tempo Suficiente 5 

Convulsões 2 

Navegável 10 

 

Compreensível 

Legível 6 

Previsível 5 

Assistência de entrada 6 

Robusto Compatível 2 

 

Conforme observa-se no quadro 2 o documento do e-MAG consiste em 45 

recomendações para a criação de sites acessíveis, que estão divididas em seis sessões, a saber: 

Marcação (recomendação de 1 a 9), Comportamento (recomendação de 10 a 15), 

Conteúdo/Informação (recomendação de 16 a 27), Apresentação/Design (recomendação 28 a 

32), Multimídia (recomendação 33 a 37) e Formulário (recomendação 38 a 45) (BRASIL, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.1
http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.2
http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.3
http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.4
http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.5
http://emag.governoeletronico.gov.br/emag/#s2.6
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Quadro 2 – Explanação do documento e-MAG ou e-GOV. 

Sessão Recomendações 

 

 

 

 

Marcação 

1.Respeitar os padrões de desenvolvimento web 

2.Organizar o código HTML de forma lógica e semântica 

3.Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho 

4.Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação 

5.Disponibilizar todas as funções da página via teclado 

6.Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo 

7.Não utilizar tabelas para diagramação 

8.Separar links adjacentes 

9.Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário 

 

 

 

Comportamento 

10.Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis 

11.Não criar páginas com atualização automática periódica 

12.Não utilizar redirecionamento automático de páginas 

13.Fornecer alternativa para modificar limite de tempo 

14.Não incluir situações com intermitência de tela 

15.Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais 

16.Identificar o idioma principal da página 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo/ 

Informação 

17.Oferecer um título descritivo e informativo à página 

18.Disponibilizar informação sobre a localização do usuário na página 

19.Descrever links clara e sucintamente 

20.Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio 

21.Fornecer alternativa em texto para as zonas ativas de mapa de imagem 

22.Disponibilizar documentos em formatos acessíveis 

23.Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada 

24.Associar células de dados às células de cabeçalho em umatabela 

25.Garantir a  leitura e compreensão das informações 

26.Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras 

incomuns 

27.Informar mudança de idioma no conteúdo 

28.Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano 

 

Apresentação/ 

Designer 

29.Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para 

diferenciar elementos 

30.Permitir redimensionamento de texto sem perda de funcionalidade 

31.Dividir as áreas de informação 

32.Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente 

 

 

Multimídia 

33.Fornecer alternativa para vídeo 

34.Fornecer alternativa para áudio 

35.Oferecer áudio descrição para vídeo pré-gravado 

36.Fornecer controle de áudio para som 

37.Fornecer controle de animação 

 

 

 

Formulário 

38.Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários 

39.Associar etiquetas aos seus campos 

40.Estabelecer uma ordem lógica de navegação 

41.Não provocar automaticamente alteração no contexto 

42.Fornecer instruções para entrada de dados 

43.Identificar e descrever erros de entrada de dados  

44.Agrupar campos de formulário 

45.Fornecer captcha humano 
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Mediante o relatório de erros disponibilizado pelo ASES, analisou-se os critérios de 

acessibilidade infringidos e corrigidas as falhas pertinentes. Em seguida o conteúdo avaliado 

foi alocado no AVA escolhido como local de aplicação do material educativo digital, no caso 

o curso.  

A etapa de distribuição engloba o modo utilizado para execução do dispositivo 

criado, seja este em Compact Disc (CD) ou internet, para que seja utilizado pelos aprendizes 

(FALKEMBACH, 2005). 

Inicialmente, optou-se como modo de execução do material digital, a internet, 

entretanto como o curso ainda não está disponível para os usuários a conclusão desta etapa 

será realizada em pesquisas posteriores, quando será avaliado o aprendizado dos cursistas 

antes e após a aplicação do curso. 

Assim o curso foi alocado no AVA escolhido, o Ambiente SOLAR. Solicitou-se à 

equipe do Instituto UFC Virtual registro do curso “Educação em Saúde Sexual e Reprodutiva: 

uso dos preservativos”, instituído como Curso Livre, ofertado à Turma Teste, no período de 

2015.1, bem como cadastro da pesquisadora como editora do curso. 

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A análise ocorreu, sob ótica descritiva, nos referenciais bibliográficos utilizados para 

a construção do conteúdo do curso. Foi aplicada abordagem qualitativa, que envolve materiais 

de pesquisa, desde relatos de observação, documentos, transcrições de falas e demais 

informações disponíveis. No caso dessa pesquisa utilizou-se de documentos publicados por 

órgão nacional e internacional. 

Realizou-se leitura criteriosa dos dois manuais selecionados, relacionando-os e 

buscando tendências e padrões. Logo após, o conteúdo a ser abordado no curso foi escolhido e 

reavaliado a fim de encontrar relações e interferências entre as informações, considerando a 

consistência e pertinência do texto. Os dados coletados permitiram a sistematização do 

conteúdo em aulas.  

Análise referente à avaliação pelo ASES ocorreu mediante descrição e comparação 

dos resultados encontrados pelo software com os critérios de acessibilidade estabelecidos pelo 

WCAG e e-MAG, onde copilou-se em tabelas para melhor explanação dos mesmos.  
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5 RESULTADOS 

 

Para construção do curso após etapa de análise e planejamento onde foram 

delimitadas como público-alvo, as pessoas surdas; tema, o uso dos preservativos, e; local de 

aplicação, ambiente SOLAR. Realizou-se análise do conteúdo dos dois documentos 

selecionados, compreendendo uma das fases da etapa de modelagem, o modelo conceitual.   

Foram selecionados dos documentos do Ministério da Saúde (Caderno de Atenção 

Básica Nº 26 de 2010) e Organização Mundial de Saúde (Planejamento Familiar da OMS de 

2007) conteúdos considerados relevantes pela pesquisadora, para ensino sobre o uso dos 

preservativos. Desse modo o curso ficou dividido nas seguintes aulas: Anatomia e Fisiologia 

Feminina e Masculina, Planejamento Familiar, Preservativos e as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, Uso dos Preservativos. Sendo acrescida ao início do curso a aula de 

Apresentação, totalizando cinco aulas.  

Aula de Apresentação teve como objetivo despertar o interesse do cursista, além de 

esclarecer as dúvidas quanto ao andamento do curso e recursos do AVA SOLAR. Nesse 

sentido, foi explanado objetivo, temas que serão abordados nas aulas posteriores, elementos 

do ambiente SOLAR, como as ferramentas de interação entre os cursistas e o tutor e os 

materiais de apoio disponíveis para o aprofundamento do tema. Nesta aula está disponível 

link que direciona o cursistas aos dezesseis vídeos tutoriais disponibilizados no ambiente. 

Cada vídeo refere-se a uma ferramenta do ambiente, a saber: cadastro, matrícula, acesso, 

esqueceu sua senha, problemas de acesso, editar perfil e alterar foto, mensagens, unidade 

curricular, menu conteúdo, atividades de portfólio, atividade de fórum, atividades chat, 

atividades web conferência, atividades acompanhamento, menu informações gerais e ajuda. 

Estas informações pretendem evitar abandono do curso por falta de conhecimento do AVA. 

Devido a peculiaridade do público alvo do curso, a pesquisadora fez modificações no 

roteiro de dois vídeos tutoriais, a fim de torná-lo acessível aos surdos. As alterações realizadas 

foram nos vídeos referentes à ferramenta de fórum e mensagens, que tradicionalmente 

promovem interação através da postagem de textos. Para os surdos deve ser disponibilizada a 

opção de anexar vídeos para diálogos em Libras. Salienta-se que existe essa alternativa no 

ambiente, sendo necessário apenas que seja esclarecido ao usuário surdo como utilizá-la. 
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Após delimitação do conteúdo, este foi decodificado em linguagem acessível ao 

público alvo, retirando termos técnicos ou de difícil compreensão. Observa-se no quadro 

seguir exemplos da decodificação dos textos. 

 

Quadro 3 – Exemplos da decodificação dos textos para elaboração do conteúdo dos módulos 

didáticos. 

Módulo Didático Texto original Texto do Curso 

Anatomia e Fisiologia 

Feminina e Masculina 

Uretra é um tubo pelo qual o 

sêmen é liberado do corpo. 

Os dejetos líquidos (urina) 

são liberados pelo mesmo 

tubo (OMS, 2007). 

A uretra é um canal para 

passagem de 

espermatozóides, mas 

também é o canal que conduz 

a urina, da bexiga até o meio 

externo. 

Planejamento familiar Os métodos 

comportamentais, também 

conhecidos como métodos de 

abstinência periódica ou de 

percepção da fertilidade ou 

métodos naturais, são 

técnicas para obter ou evitar a 

gravidez, mediante a 

identificação do período fértil 

da mulher (BRASIL, 2010a). 

Percepção da Fertilidade 

(Tabelinha, Temperatura e 

Muco cervical): O 

planejamento da gravidez é 

realizado utilizando o 

calendário, para identificar o 

período em que pode 

engravidar ou os sinais e 

sintomas que a mulher 

apresenta nesse período. 

Preservativos e Doenças 

Sexualmente Transmissíveis 

As DSTs são causadas por 

bactérias e vírus que se 

disseminam através do 

contato sexual (OMS, 2007). 

As Doenças Sexualmente 

Transmissíveis são um grupo 

de doenças que podem ser 

transmitidas durante a relação 

sexual oral, vaginal e anal. 

Uso dos Preservativos O preservativo masculino 

consiste em um envoltório de 

látex, poliuretano ou silicone, 

bem fino, porém resistente, 

que recobre o pênis durante o 

ato sexual (BRASIL, 2010a).  

Preservativo ou camisinha 

masculina é um saco, fino, 

porém resistente, que recobre 

o pênis durante o ato sexual.  

 

Posteriormente houve criação do modelo de interface que contribuiu para harmonia 

entre o design do curso com o conteúdo selecionado. Com intuito de pré-visualizar os 

módulos do curso, verificando se o texto escrito estava em conformidade com as mídias 

utilizadas, elaborou-se quadros de storyboard, utilizando o Microsoft PowerPoint que 

colaboraram com a organização dos elementos integrantes de cada aula.  

 Foram selecionadas e compradas 24 mídias ilustrativas em uma agência virtual de 

banco de imagens, com custo de R$ 586,08. Buscou-se por imagens que descreviam o 

conteúdo abordado, de modo a facilitar a compreensão do cursista. É valido destacar a 
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importância dessa etapa para o público alvo do estudo, os surdos, tendo em vista que a 

percepção dos mesmos é essencialmente visual, além disso, equilíbrio entre a organização das 

informações e a apresentação estética é necessário para criação de um ambiente atrativo que 

promova o aprendizado. 

Logomarca do curso foi produzida pela pesquisadora em conjunto com Web 

designer, com custo de R$ 50,00. Agrega os símbolos dos gêneros, masculino e feminino, 

uma vez que o curso é destinado para ambos e buscou-se ilustrar, de forma atrativa, o 

preservativo feminino e masculino (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Logomarca do curso. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2014. 

 

Conforme evidenciado a primeira aula é introdutória ao curso e ao ambiente SOLAR, 

portanto não dispõe sobre aspectos relacionados ao uso dos preservativos. Assim elegeu-se 

para descrição detalhada do modelo conceitual e interface os módulo dois a cinco.   

Desse modo observa-se a seguir os resultados referentes à construção desses modelos 

(Conceitual e Interface), ou seja, o conteúdo construído, ferramenta de interação (fórum), 

ilustrações selecionadas, recursos utilizados e criação dos storyboards serão apresentados em 

conjunto a seguir. 

 

Aula 2 – Anatomia e Fisiologia Masculina e Feminina 

 Objetivo da aula 

 Conhecer anatomia e funcionamento do sistema reprodutor masculino e feminino.  

 Recursos utilizados 

Imagens referentes aos órgãos e modelo anatômico do sistema reprodutor masculino e 

feminino. 
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 Conteúdo 

Sistema Reprodutor Masculino 

O sistema reprodutor masculino é composto pelos seguintes órgãos: testículos, ductos 

deferentes, uretra e pênis. 

 Os testículos estão envolvidos pelo saco escrotal, local onde são produzidos os 

espermatozóides, que são células reprodutoras masculinas.  

Estes ductos deferentes são canais, que saem dos testículos, por onde os espermatozóides 

produzidos são eliminando durante ejaculação. 

 A uretra é o canal para passagem de espermatozóides, mas também conduz a urina da bexiga 

até o meio externo. 

O pênis exerce duas funções, a função urinária, liberar urina que vem da bexiga, e função 

sexual e reprodutiva, com a penetração e ejaculação do esperma. 

Para a função sexual e reprodutiva é necessária ereção do pênis. O estimulo sexual faz 

aumentar o volume de sangue nos vasos sanguíneos do pênis, aumentando seu tamanho e 

provocando ereção. 

Quando a excitação continua ocorre ejaculação, ou seja, liberação do esperma ou sêmen. 

Geralmente esse momento é acompanhado de sensação de prazer. O esperma contém 

espermatozóides que são células reprodutoras masculinas, responsáveis pela gravidez. 

 

Sistema Reprodutor Feminino 

Os ovários, tuba uterina, útero, vagina e vulva são órgãos que compõem o sistema reprodutor 

feminino. 

Os ovários são responsáveis por produzir óvulos, que são células reprodutoras femininas. 

Mulheres liberam um óvulo por mês, nesse período do óvulo liberado a mulher pode 

engravidar, chamado período fértil. O óvulo vai para tuba uterina e espera por três dias que o 

espermatozóide o fecunde, ou seja, penetre no óvulo. Pode ocorrer do espermatozóide chegar 

na tuba uterina antes da liberação do óvulo, nesse caso o espermatozóide também poderá 

esperar por três dias o óvulo. Se ocorrer a fecundação, o óvulo fecundado vai até o útero onde 

se fixa e começa a se multiplicar para formar o bebê. Caso não ocorra fecundação a mulher irá 

menstruar e se iniciará novo ciclo 

Vagina é o órgão de cópula, ou seja, que recebe o pênis para que os espermatozóides 

produzidos sejam liberados nesse canal e encontrem o óvulo. É pela vagina que é expelida a 

menstruação. Também é o canal natural do parto. 
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Vulva é a região externa da vagina e compreende os pelos pubianos, grandes e pequenos 

lábios. Esse órgão serve para proteção da vagina. 

Na aula seguinte vamos conhecer as diversas maneiras que existem para evitar a gravidez. 

 Fórum  

Olá gente. Sejam bem vindos a este fórum. O que acharam da aula de hoje? Vamos discutir 

com os nossos colegas como podemos evitar a gravidez, enfatizando os métodos 

anticoncepcionais que vocês conhecem. 

 Storyboard 

 

Figura 3 – Storyboard da aula sobre anatomia feminina e masculina. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Aula 3 – Planejamento Familiar 

 Objetivo da aula 

Conhecer os métodos contraceptivos disponíveis para realização do planejamento familiar, 

decidindo quando querem ou não ter filhos. 

 Recursos utilizados 

Imagens referentes aos métodos contraceptivos.  

 Conteúdo 

O Planejamento familiar orienta pessoas que pretendem ter, ou não, filhos. 

É imprescindível que haja participação do casal. Portanto, converse com seu parceiro sobre o 

assunto para que decidam o melhor momento de ter filhos.  

Os métodos de planejamento familiar são classificados em seis grupos:  

- Percepção da Fertilidade (Tabelinha, Temperatura e Muco cervical): O planejamento da 

gravidez é realizado utilizando um calendário para identificar período em que pode engravidar 

ou reconhecendo os sinais e sintomas que a mulher apresenta no período fértil.  

- Coito Interrompido: Este método é baseado na retirada do pênis da vagina antes da 

ejaculação, evitando o contato dos espermatozóides com o corpo da mulher. 
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- Hormonais (comprimidos, injetáveis, adesivos e implantes): Agem modificando os 

hormônios femininos, dessa forma impedindo ovulação. 

- Dispositivo Intrauterino – DIU (Cobre e Hormonal): Dispositivo que fica dentro do útero 

impedindo a gravidez. O DIU de cobre dificulta passagem dos espermatozóides para o útero, 

devido sua ação espermicida, ou seja, destrói os espermatozóides, e o hormonal impede a 

ovulação. 

- Barreira (Diafragma, Preservativo feminino e masculino): Esses métodos agem como 

barreira impedindo entrada dos espermatozóides na vagina, ou somente no útero como é o 

caso do diafragma. 

Preservativos femininos e masculinos são os únicos métodos contraceptivos que também 

atuam na prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, por isso iremos aprender sobre 

eles nas aulas seguintes. Mas antes veremos como os preservativos previnem essas doenças. 

 Fórum 

Olá! Sejam bem vindos a mais um fórum de discussão. Na aula desse módulo estudamos que 

existem muitos métodos anticoncepcionais disponíveis para o planejamento de uma gravidez. 

Vocês já utilizaram algum desses métodos? Como foi sua experiência? Teve algum efeito 

colateral? Vocês têm alguma curiosidade com relação a esses métodos? 

São muitas perguntas, mas aqui podemos trocar experiências com os colegas sobre esses 

métodos de planejamento familiar e aprender mais sobre eles. 

 Storyboard 
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Figura 4 - Storyboard da aula sobre planejamento familiar. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Aula 4 – Preservativos e as Doenças Sexualmente Transmissíveis 

 Objetivo 

 Aprender como prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 

 Recursos Utilizados 

Imagens simbolizando microorganismos causadores de DSTs. 

 Conteúdo 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis são doenças que podem ser transmitidas durante a 

relação sexual oral, vaginal e anal. 

Causas: 

Micro-organismos como vírus, bactérias, fungos e protozoários que podem estar presentes em 

fluidos do corpo do seu parceiro, como esperma ou sêmem, secreções vaginais e sangue.  

Modo de ação dos preservativos na prevenção das DSTs: Os preservativos protegem das 

DSTs, impedindo contato direto com os fluidos corporais do parceiro. 

Para prevenção de DSTs use preservativo feminino ou masculino durante todo ato sexual e 

em todas as relações sexuais, sejam oral, vaginal ou anal.  

Na Próxima aula vermos como usar o preservativo feminino e masculino. 

 Fórum 

Olá gente! Hoje vamos discutir como podemos prevenir doenças sexualmente transmissíveis. 

Não deixe de esclarecer suas dúvidas e curiosidades sobre o tema. Conversem com os seus 

colegas. 
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 Storyboard 

 

Figura 5 – Storyboard da aula sobre preservativos e doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Aula 5 – Uso dos Preservativos  

 Objetivo 

Conhecer os principais benefícios do uso dos preservativos, bem como orientações de 

manuseio. 

 Recursos utilizados 

Imagens referentes ao preservativo masculino e feminino e preservativos masculinos e 

femininos. Cenário para consulta de enfermagem, modelo anatômico dos sistemas 

reprodutores, masculino e feminino, e preservativos masculinos e femininos. 

 Conteúdo 

Parte I 

Olá! Sejam bem vindos, na aula de hoje iremos aprender os benefícios de usar o preservativo 

masculino e feminino e alguns cuidados que demos ter com esses métodos. Boa aula a todos. 

Como dito nas aulas anteriores existem dois tipos de preservativo, masculino e feminino. 

Este método tem muitos benefícios, a saber: 
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 Previne gravidez não planejada.  

 Protege das DSTs.  

 Em geral, não causam danos a saúde.  

 Baixo custo, ou seja, é barato e você pode receber de forma gratuita no posto de saúde 

próximo a sua casa.  

 Dispensa receita médica. 

Mas atenção! Para garantirmos os benefícios dos preservativos devemos ter alguns cuidados, 

como: 

 Guardar os preservativos em locais arejados e evitar temperaturas extremas.  

 Usar dois preservativos ao mesmo tempo aumenta o risco de rompimento. Portanto 

use apenas um, masculino ou feminino.  

 O preservativo só pode ser utilizado uma vez.  

 Manusear com cuidado para não rasgar. Unhas grandes e anéis podem danificá-los. 

Olá cursistas são muitas orientações não é mesmo? Então quem estiver casado poderá assistir 

o restante dessa aula quando estiver bem mais esperto para prestar atenção em todos os 

detalhes. Nesta aula finalmente vamos estudar sobre como usar os preservativos, masculino e 

feminino, prestem bem atenção nas orientações.  

 Storyboard 

 

Figura 6 - Storyboard da aula sobre o uso dos preservativos (PARTE I). 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 
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Parte II 

Vejamos primeiro a descrição do preservativo masculino 

Preservativo masculino é um saco, fino, porém resistente, que recobre o pênis durante o ato 

sexual. 

Para pessoas com ejaculação precoce o preservativo masculino tem como beneficio especifico 

reduzir a sensibilidade, retardando a ejaculação. 

ATENÇÃO: Algumas pessoas podem apresentar alergia ao preservativo masculino. 

Agora vamos aprender como usar a camisinha ou preservativo masculino: 

Instruções para usar o preservativo masculino 

 Verifiquem a data de validade e observem a integridade da embalagem do 

preservativo.  

 Abra a embalagem com a mão, nunca com os dentes, para não furar a camisinha.  

MODO DE USO 

1. Coloque o preservativo quando o pênis estiver duro, antes da relação sexual. 

2. Aperte a ponta para sair o ar e desenrole até embaixo, com cuidado. 

3. Depois da transa, tire o preservativo com o pênis ainda duro. 

4. O preservativo só pode ser usado uma vez. Depois de usado dê um nó e jogue no lixo.  

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

 Dispensa adicionar lubrificantes. Se necessário, use lubrificante a base de água.  

 Após a ejaculação retire o preservativo, para não correr o risco de vazar. 

Dúvidas? 

Esclareçam suas dúvidas com os seus colegas ou perguntem ao professor! 

 Storyboard 
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Figura 7 - Storyboard da aula sobre o uso dos preservativos (PARTE II). 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Parte III 

Olá gente, o nosso curso está chegando ao fim, mas antes vamos estudar um pouco mais sobre 

os preservativos. Agora vamos conhecer o preservativo ou camisinha feminina. 

O preservativo feminino é um saco transparente, macio e fino, para uso vaginal. Contêm dois 

anéis flexíveis nas extremidades do saco. O anel menor será encaixado no colo do útero e o 

anel maior irá ficar na parte externa da vagina cobrindo a vulva, pequenos e grandes lábios. 

Esse preservativo possui ainda mais benefícios, do que o preservativo masculino. Vejamos: 

• Não precisa ser retirado imediatamente após a ejaculação. 

• Se necessário pode ser utilizada com qualquer tipo de lubrificante. 

• A mulher tem liberdade de escolha, decidindo o método a usar. 

•  Confortável para o homem e para a mulher.  

• Menor perda da sensibilidade. 

Ficaram curiosos de como usar esse método?  

Pois iremos aprender agora o modo de usar o preservativo feminino. 

Instruções para usar o preservativo feminino 

• Verifique a data de validade e observe se o envelope está fechado e seco. 

•  Abrir o envelope na extremidade indicada pela seta.  

MODO DE USO 
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1. Com os dedos polegar e médio, apertar o preservativo pela parte de fora do anel 

menor, que é o anel interno, formando um 8.  

2. Com a outra mão, abrir os grandes lábios e empurrar o anel interno do preservativo 

com o dedo indicador, até sentir o colo do útero.  

3. Introduzir um ou dois dedos na vagina para ter certeza que o preservativo não ficou 

torcido e que o anel externo ficou do lado de fora.  

4. Segurar o anel externo com uma das mãos e com a outra direcionar o pênis para o 

dentro do preservativo, que está no interior da vagina.  

5. Para retirá-la, segurar o anel externo e dar uma leve torcida no preservativo e puxá-lo 

delicadamente para fora da vagina.  

6. Cada preservativo só poderá ser usado uma única vez. Depois de usado, deve-se dar 

um nó colocá-lo no lixo.  

Lembrem-se sempre das orientações gerais dos preservativos discutidas anteriormente sobre o 

uso do preservativo. 

Uma dica: Procurem conhecer os outros métodos para decidir quando terem filhos e planejar 

sua família, sempre dialogando com seu companheiro(a). 

A seguir observem a consulta de Pablo e Ingrid sobre o uso dos preservativos, masculino e 

feminino. 

Obrigada gente, espero que tenham gostado do curso. Conversem com seus colegas no nosso 

último fórum de discussão.  

 Fórum 

Olá cursitas! O nosso curso está chegando ao fim, não perca a oportunidade de tirar suas 

dúvidas. O que acharam da aula de hoje? Foram muitas informações! Para que possamos 

aprender mais sobre o preservativo, discutam com seus colegas os cuidados que devemos ter 

ao utilizar os preservativos, masculino e feminino e se houver dúvidas aproveite o espaço para 

conversar com os colegas e com o professor. Vamos trocar experiências com os colegas. 

 Storyboard 
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Figura 8 - Storyboard da aula sobre o uso dos preservativos (PARTE III). 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

 

Com o intuito de tornar o curso dinâmico, facilitando a compreensão do aprendiz, 

elaborou-se um script de uma consulta de enfermagem em planejamento familiar para casal 

de surdos, abordando o uso do preservativo. A seguir, observa-se o script. 

 

Gerente: Boa tarde Aline! Tudo bem? 

Enfermeira: Boa tarde, tudo bem. 

Gerente: Tranquilo o consultório hoje? 

Enfermeira: Está calmo. 

Gerente: Tem um casal de surdos, que passou pela apresentação geral dos métodos 

contraceptivos e eles optaram pelo método da camisinha. Você está disponível para atender? 

Enfermeira: Estou sim, pode chamá-los. 

Gerente: Eu vou chamá-los e vou trazer um intérprete da unidade de saúde para colaborar 

com você. 
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Enfermeira: Ótimo. Obrigada. 

Gerente: Até já. 

[gerente sai para chamar intérprete] 

Gerente: Olá Aline. O intérprete que vai estar com você. 

Intérprete: Tudo bem? 

Enfermeira: Tudo bem.  

Intérprete: Vou lhe ajudar no atendimento. 

Enfermeira: Pois vamos, eles já estão vindo? 

Gerente: Estão sim. Vou buscá-los. 

Enfermeira: Certo. 

Enfermeira: Sejam bem vindos.  

Enfermeira: Olá Bom dia, sejam bem vindos meu nome é Aline sou enfermeira e este é 

Elandson intérprete de Libras. 

Ingrid: Meu nome é Ingrid. E meu sinal é esse. 

Pablo: Meu nome é Pablo. E meu sinal é esse.  

Enfermeira: Prazer Ingrid e Pablo. Podem sentar. 

Enfermeira: Vocês são namorados? 

Pablo: Sim e estamos noivos há um ano. 

Enfermeira: Vocês viram os outros métodos que existem para prevenir gravidez? 

Ingrid: Sim, mas conversamos e decidimos usar a camisinha porque é mais prático. 

Pablo: É verdade preferimos usar a camisinha mesmo. 

Enfermeira. Ótima escolha. A camisinha tem várias vantagens, além de ser único método 

capaz de prevenir doenças sexualmente transmissíveis é barato, vocês podem pegar de graça 

no posto, não causa riscos a saúde de vocês. Sabiam que existem dois tipos de camisinha?  

Ingrid: Não. Eu não conhecia, pensava que só existia camisinha masculina. Tem camisinha 

para mulher? Ela pode usar? 

Enfermeira: Tem sim. Além disso, a camisinha feminina tem mais algumas vantagens: não 

tem nenhum risco de causar alergias e dá autonomia, liberdade maior para a mulher, que pode 

escolher o método que ela prefere utilizar. 

Pablo: Então nós queremos conhecer esses dois tipos, a camisinha feminina e masculina. 

Você pode mostrar? 

Enfermeira: Vou iniciar pela camisinha masculina. 

A primeira coisa que devemos fazer é verificar a data de validade, porque se não estiver com 

a data de validade correta ela pode estar danificada, frágil e rasgar mais facilmente. E 
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observarmos também a integridade da embalagem, porque se estiver rasgada, essa camisinha 

não pode ser utilizada. Outro cuidado que devemos ter com a camisinha é guardá-la em local 

seco e à temperatura ambiente, evitar guardar no bolso, na carteira, porque pode também 

danificar. Agora vou fazer a demonstração do uso da caminha em modelo anatômico de um 

pênis em ereção. Depois de visto a validade, vamos abrir a camisinha. Deve ser aberta com as 

mãos, evitar cortar com os dentes ou com tesouras. Observem os “dentes” na embalagem da 

camisinha que é próprio para cortar com as mãos. A camisinha masculina vem lubrificada, 

então não precisa vocês colocarem lubrificantes, mas caso vocês queiram usar, utilizar 

lubrificantes, que seja a base de água. A camisinha masculina deve ser colocada com o pênis 

em ereção antes do ato sexual. Para colocarmos devemos segurar a pontinha da camisinha 

para evitar que entre ar. Depois desenrole, cuidadosamente, para não rasgar. Observem que 

ficou sem ar, se estiver com ar a camisinha pode rasgar mais facilmente. Agora a camisinha 

está pronta para o uso. Após o ato sexual a camisinha deve ser retirada e jogada no lixo, pois é 

descartável e pode ser utilizada uma única vez. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida?  

Pablo: Não 

Enfermeira: Pablo você quer colocar a camisinha na prótese, para ver se entendeu? 

Pablo: Sim 

[Pablo faz a demonstração] 

Pablo: Está bom? 

Enfermeira: Está sim. Muito bem Pablo. Agora vamos dar continuidade com a camisinha 

feminina. Também será utilizada modelo anatômico para demonstração. Assim como a 

camisinha masculina devemos observar a data de validade e observar a integridade da 

embalagem. Guardar em locais secos, em temperatura ambiente, evitar colocar no bolso, 

carteira, as mesmas orientações. Devemos observar na embalagem da camisinha feminina a 

seta indicando o local para abrir. Lembrando que devemos abrir com as mãos. Ela também já 

vem lubrificada, assim como a masculina, mas se necessitar vocês podem usar qualquer tipo 

de lubrificante, a base de água ou de óleo. A camisinha feminina é formada por dois anéis, um 

menor e um maior. O anel menor ficará dentro da vagina, e o maior do lado externo. A mulher 

pode escolher a posição que se sinta confortável para colocar a camisinha, sentada, deitada, 

em pé, do jeito que preferir. Para colocar a camisinha com os dedos polegar e médio, apertar 

no meio do menor anel da camisinha, formando um “oito”.  Com a outra mão abrir os grandes 

e pequenos lábios e introduzir a camisinha na vagina com o dedo indicador até sentir o colo 

do útero, a sensação é semelhante a você tocar a ponta do seu nariz. Introduzir dois dedos na 

vagina para ter certeza que a camisinha não ficou torcida. 
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O anel maior, o externo deve cobrir os grandes e pequenos lábios. Depois disso, o ato sexual 

deverá ser feito com o pênis dentro da camisinha. Após o ato sexual, ela pode ser retirada 

imediatamente ou algum tempo depois. Para retirar torcer a ponta externa e puxar com 

cuidado. Assim como a camisinha masculina, deve ser dado um nó e colocá-la no lixo, pois 

ela é descartável e poderá ser utilizada uma única vez. Vocês têm alguma dúvida? 

Pablo e Ingrid: Não. 

Enfermeira: Ingrid você gostaria de colocar a camisinha feminina no modelo anatômico? 

Ingrid: Sim. 

[Ingrid faz a demonstração]  

Ingrid: Está bom, posso retirar? 

Enfermeira: Pode sim. Muito bem Ingrid é desse jeito. Vocês querem perguntar mais alguma 

coisa? 

Ingrid: Não, você explicou muito bem. 

Enfermeira: Obrigada. Vou entregar para vocês os preservativos que nós temos, e qualquer 

dúvida pode retornar.  

Pablo e Ingrid: Tchau. 

 

Após a delimitação dos elementos do curso (módulos didáticos e ferramentas de 

interação) elaborou-se o modelo de navegação definindo as estruturas de acesso do cursista, 

de modo a evitar a dispersão do usuário. Assim, o curso ficou hospedado no menu de 

navegação da “Unidade Curricular”, onde contêm informações gerais sobre o curso como 

aulas disponíveis, mensagens recebidas e fóruns. As aulas ficaram no menu “Conteúdo” 

alocadas no Link “Aulas”, a ferramenta de fórum foi disponibilizada no menu de 

“Atividades”. 

Etapa de implementação o planejamento realizado nas fases anteriores foi 

operacionalizado em um curso real. Optou-se pelo formato de vídeoaula, com objetivo de 

favorecer a compreensão do cursista surdo, uma vez que os mesmos utilizam comunicação 

gestual. Ressalta-se que as perguntas dos fóruns também foram traduzidas para Libras. 

Após realizar leitura exaustiva de todo texto de modo a evitar erros conceituais e 

gramaticais, houve gravação e posterior edição dos vídeos-aula. Nessa fase houve a 

necessidade de contratação do intérprete de Libras para tradução do conteúdo elaborado. O 

custo referente a tradução das aulas, fóruns e vídeos tutoriais foi de R$ 1200,00. 

As gravações ocorreram no LabCom_Saúde. Inicialmente realizou-se a filmagem da 

consulta de enfermagem em planejamento familiar, sendo utilizado como cenário biombo 



60 
 

delimitando o espaço do consultório, mesa, cadeiras, prancheta, preservativos masculinos e 

femininos, modelo anatômico do aparelho reprodutor masculino e feminino. Desse modo o 

cenário ficou disposto de acordo com a figura 9. 

 

  Figura 9 – Cenário consulta de enfermagem. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Para a gravação da consulta de enfermagem participaram da cena a pesquisadora, que 

interpretou a enfermeira da unidade de saúde, a orientadora da pesquisa, que assumiu o papel 

de gerente da unidade, o interprete de Libras e dois atores surdos que interpretaram usuários 

de saúde. A contratação dos atores teve custo de R$ 800,00. De acordo com a figura 10 

observa-se a gerente de enfermagem apresentando para os pacientes o consultório, onde está á 

enfermeira e o intérprete a espera deles. 

 

   Figura 10 – Apresentação dos atores da cena “consulta de enfermagem”. 

 
     Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Durante a demonstração do preservativo, para dar ênfase à demonstração e tradução 

da fala da enfermeira na edição, a tela foi dividida, ou seja, o intérprete fica em uma janela e 

em outra, a enfermeira colocando o preservativo no modelo (FIGURA 11). 
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Figura 11 – Apresentação da divisão da tela no momento da 

demonstração do método. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Após demonstração do preservativo masculino, a enfermeira questiona se o casal tem 

alguma dúvida e solicita que o homem coloque a camisinha no modelo anatômico masculino 

para avaliação do aprendizado (FIGURA 12), do mesmo modo ocorre após a inserção do 

preservativo feminino pela enfermeira (FIGURA 13). 

 

Figura 12 – Demonstração da colocação do preservativo 

masculino pelo usuário. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 
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Figura 13 - Demonstração da colocação do preservativo 

feminino pela usuária. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Desse modo finalizou a gravação do vídeo referente à consulta de enfermagem 

voltada a orientação para o uso de preservativos. Ainda na etapa de implementação, ocorreu á 

gravação do conteúdo teórico das aulas. Participaram desse momento a pesquisadora, como 

professora, e o intérprete. Para a filmagem utilizou-se como recurso uma televisão por trás da 

câmera, que continha o texto a ser lido pela apresentadora para ser traduzido pelo intérprete, 

substituindo um teleprompter. Para essas filmagens, ressalta-se a importância do vestuário 

dos apresentadores serem compostos por cores neutras evitando a dispersão do cursista. Para 

evitar sombra devido ao movimento das mãos do intérprete destaca-se o uso da cor preta para 

o mesmo, desse modo evita erros conceituais dos símbolos pelos alunos. Observe na figura 14 

o destaque do intérprete na tela, onde o mesmo está lado a lado com a apresentadora do 

módulo, enfermeira. 
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Figura 14 – Disposição da apresentadora e do 

intérprete nos módulos do curso. 

 
Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

No início das aulas a pesquisadora e o intérprete apresentaram conteúdo do módulo e 

durante a aula o intérprete ficava sozinho para destacar os sinais emitidos por ele, colaborando 

com entendimento dos surdos, entretanto aparecia a voz da pesquisadora para melhor 

compreensão dos cursistas ouvintes, promovendo inclusão social.   

As imagens foram agregadas aos vídeos no momento da edição, sendo que à medida 

que o conteúdo era apresentado surgia a imagem correspondente àquela informação, como 

demonstra a figura 15. 

 Figura 15 – Disposição do intérprete e das imagens. 

 
   Fonte: elaborado pela autora. Fortaleza, 2015. 

 

Realizou-se também gravação e tradução dos dezesseis vídeos tutoriais do ambiente 

SOLAR e dos fóruns. Nos vídeos referentes ao tutorial do SOLAR apenas o intérprete estava 

presente traduzindo material produzido pela equipe do AVA. Nos fóruns teve participação da 

apresentadora e do intérprete. 
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No presente estudo foram gravadas as aulas um e cinco. A escolha dessas justifica-se 

devido a primeira ser introdutória ao curso e ao AVA SOLAR e a última abordar informações 

pertinentes ao preservativo, assim foram selecionadas para serem implementadas e avaliadas. 

As demais aulas construídas serão gravadas em estudos posteriores. Desse modo, no presente 

estudo, o curso ficou composto por dois módulos, a saber: Apresentação e Uso dos 

Preservativos. 

Após gravação do conteúdo selecionado foi realizada edição das vídeoaulas por 

profissional surdo, sendo este imprescindível para tornar o curso acessível ao público alvo. O 

custo referente a edição do vídeos foi de R$ 800,00. Salienta-se que a edição foi à parte mais 

longa e trabalhosa de todo processo de produção das aulas, tendo em vista a quantidade de 

conteúdo gravado, em especial, da consulta de enfermagem. Mediante vídeos prontos 

solicitou-se a construção das páginas do curso no formato de HTML e hospedagem em 

servidor particular para o Web designer, tendo como custo a quantia de R$ 1200,00. 

O curso foi avaliado continuamente quanto aos erros textuais e operacionais durante 

todo processo de construção, compreendendo a etapa de avaliação e manutenção. Contudo a 

conclusão dessa etapa ocorreu com o teste automático, utilizando software ASES, para 

avaliação da acessibilidade ao público em questão. 

No relatório de erros emitido pelo ASES observam-se erros e/ou avisos de 

acessibilidade infringidos durante a construção das páginas de HTML, de acordo com as 

regras do WCAG e e-MAG. Entende-se por erros as incongruências de acessibilidade 

encontradas que devem ser corrigidas, já os avisos são sugestões para aperfeiçoamento da 

acessibilidade das páginas da Web que não necessariamente precisam ser implementadas.   

Das regras do WCAG identificou-se que as páginas do curso em HTML violaram os 

princípios, Operável e Compreensível. Já em relação às 12 diretrizes observa-se que 

Navegável e Legível foram infringidas. Dentre as 61 subdiretrizes do documento apenas duas 

ficaram em desacordo com as normas estabelecidas. 

A violação do princípio Operável estava relacionada a um aviso, identificado duas 

vezes em cada módulo, totalizando oito avisos. Sugeriu-se modificação na subdiretriz Ignorar 

Blocos contida na diretriz Navegável. Tal diretriz contribui com a navegação dos usuários, 

tendo em vista que suas subdiretrizes estão relacionadas a mecanismos que ajudam na 

localização dos elementos da página, como por exemplo, a subdiretriz infringida, Ignorar 

Blocos, que dizem respeito a conteúdos que estão repetidos. 

E no princípio Compreensível houve violação da subdiretriz Idioma da Página, 

correspondente à determinação da linguagem da página, ou seja,o idioma deve ser definido de 
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modo programático no código de HTML. Relaciona-se a diretriz Legível, que estabelece que 

o conteúdo deve ser legível e compreensível. Com relação a essa norma identificou-se a 

ocorrência de um erro em cada módulo do curso, totalizando quatro erros.  

Observa-se no quadro 4, erros e observações de acessibilidade das páginas do curso 

de acordo com o WCAG, emitidos pelo ASES, assim criou-se os tópicos: Módulo didático; 

Tipo de ocorrência, se erro ou apenas aviso; Princípio; Diretriz; Subdiretriz; e Número de 

vezes. 

 

Quadro 4 – Relatório do WCAG emitido pelo ASES.    

Módulo 

didático 

Tipo de 

Ocorrência 

Princípio Diretriz Subdiretriz Nº de vezes 

 

 

 

Aulas 1 a 4 

 

Aviso 

 

Operável 

 

Navegável 

Ignorar blocos 

de conteúdo que 

estão repetidos. 

 

8 

 

 

Erro 

 

 

Compreensível 

 

 

Legível 

Idioma da 

página pode ser 

predefinido de 

forma 

programática. 

 

 

4 

 

 

Com relação às recomendações do e-MAG, relatório emitido pelo ASES não 

identificou nenhum erro de acessibilidade, apenas seis avisos, ou seja, as páginas do curso 

estavam acessíveis, porém em alguns pontos poderiam ser aperfeiçoadas.  

Os locais na página que poderiam ser aprimorados relacionavam-se com seis 

recomendações do e-MAG, dentre as 45 que existem. As recomendações, acometidas com 

avisos, e sua respectiva sessão foram: dois, seis e nove, Marcação, e 11, 13 e 14, 

Comportamento. Destaca-se que em todos os módulos didáticos apresentaram-se os mesmos 

avisos e cada uma das recomendações acometidas estavam presentes em quatro avisos, sendo 

um em cada módulo didático (QUADRO 5). 

Na sessão Marcação, a recomendação dois diz respeito à organização do código de 

HTML de forma lógica e semântica, ou seja, os elementos devem ser apresentados de forma 

lógica e compreensível correspondendo ao conteúdo desejado. A recomendação seis indica 

que devem ser utilizadas ferramentas apontando links considerados relevantes, ressalta-se que 

esses elementos devem ser alocados em locais de fácil visualização, como por exemplo, no 

inicio e final do menu principal. A recomendação nove sugere que novas abas ou janelas não 

devem ser abertas sem solicitação do usuário, contribuindo com navegação de todos os 
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usuários, em especial, PcD visual que possivelmente não compreenderão o surgimento de tais 

elementos.  

Com relação à sessão Comportamento, a recomendação 11 alertava sobre criação de 

páginas com atualização automática periódica, haja vista que páginas que se atualizam 

automaticamente podem confundir e desorientar os usuários, especialmente usuários que 

utilizam leitores de tela. A recomendação 13 indica que em uma página onde há limite de 

tempo para realizar uma tarefa deve haver a opção de desligar, ajustar ou prolongar esse 

limite.  A recomendação 14 adverte que efeitos visuais piscantes não devem ser utilizados, 

pois em pessoas com epilepsia fotosensitiva pode desencadear ataque epilético. 

O Quadro 5 representativo dos critérios estabelecidos pelo e-MAG é dividido nos 

tópicos Sessão, Recomendação infringida, Tipo de Erro encontrado, Número de Erros e 

Módulo Didático da ocorrência do erro. 

 

Quadro 5 – Relatório do e-MAG emitido pelo ASES.  

 

Módulo 

didático 
Tipo de 

Ocorrência 

Recomendação 

Sessão Número Tipo de avisos Nº de 

vezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas 1 a 4 Avisos 

 

 

 

 

Marcação 

2 Organizar o 

código de HTML. 

4 

6 Fornecer âncoras 

para ir ao bloco 

de conteúdos. 

4 

9 Não abrir novas 

instâncias sem a 

solicitação do 

usuário. 

4 

 

 

 

 

 

Comportamento 

11 Não utilizar 

redirecionamento 

automático de 

páginas. 

4 

13 Fornecer 

alternativa para 

mudar limite de 

tempo. 

4 

14 Não incluir 

situações com 

intermitência de 

tela. 

4 
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Diante do exposto, percebe-se que o material digital produzido buscou seguir os 

critérios de acessibilidade estabelecidos pelos órgãos governamentais, nacionais e 

internacionais, haja vista que das 45 recomendações propostas pelo e-MAG e das 12 diretrizes 

com 61 subdiretrizes determinadas pelo WCAG, apenas um erro relacionado às subdiretrizes 

do WCAG foi identificado, sendo que os demais alertas emitidos pelo relatório de erros do 

ASES foram apenas avisos.  

O relatório de erros foi avaliado pela pesquisadora e, o Web designer para a correção 

das falhas consideradas pertinentes. Assim o erro relacionado à violação do princípio 

Compreensível e o aviso da recomendação treze foram considerados relevantes para o público 

alvo do estudo, sendo acatados para obtenção das páginas finais do curso.  

Após esta avaliação do material educativo digital ocorreu a primeira fase da etapa de 

distribuição, que é a alocação no AVA escolhido, o SOLAR.  

Observa-se na figura 16 o curso registrado no ambiente virtual. 

 

Figura 16 – Apresentação daHome do SOLAR com o link do curso. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 

 

 Posteriormente os componentes do curso, aulas, fóruns e materiais didáticos foram 

hospedados no ambiente SOLAR, conforme definido no modelo de navegação. Na Home da 

plataforma encontra-se o menu principal com os tópicos de administração, edição, matrícula e 

gerenciar matricula, compondo as ferramentas do ambiente no perfil de editor. 

No link “conteúdo” do tópico Edição estão dispostos os itens: Informação (com os 

campos de Bibliografia, Agenda, Alocação e Aviso); Comunicação (com os campos Fórum, 

Chat e Webconferência); e Educação (com os campos Aula, Material de Apoio e Trabalho). 

Nestes foram alocados a bibliografia utilizada, os fóruns, as aulas e o material de apoio 

(FIGURA 17). 
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Figura 17 – Ferramentas do ambiente SOLAR utilizadas para alocação dos elementos do 

curso. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 

 

No link Bibliografia foram alocados as referências de literaturas utilizadas na criação 

das aulas (FIGURA 18). No Link Fórum inseriram-se as atividades de fórum (FIGURA 19). 

No link Aula foram hospedadas as páginas de HTML correspondentes as aulas do curso 

(FIGURA 20). Os arquivos para leitura complementar ficaram disponíveis no link Material de 

Apoio (FIGURA 21). 
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Figura 18 – Hospedagem das referências bibliográficas. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 

 

 

Figura 19 – Hospedagem dos fóruns de discussão. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 

 

 

Figura 20 – Hospedagem dos módulos didáticos. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 
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Figura 21 – Hospedagem dos Materiais de Apoio. 

 
Fonte: Página do SOLAR. Fortaleza, 2015. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A construção do curso “Educação em saúde sexual e reprodutiva: uso dos 

preservativos” disponibiliza ao aluno surdo conhecimentos sobre temática permeada de mitos 

e tabus, além disso, traz novas possibilidades para a educação desse público. Nesse sentido o 

curso desenvolvido será disponibilizado na modalidade de EaD, no AVA SOLAR da UFC. 

Salienta-se que o estudo se orientou por critérios de acessibilidade para inclusão digital de 

surdos. 

Para criação de tecnologia digital de modo sistemático, o desenvolvimento do curso 

online fundamentou-se no Modelo de Desenvolvimento de Material Educativo Digital. As 

etapas abrangeram a escolha do tema, público-alvo, local de aplicação, construção do 

conteúdo e das mídias, transferência do material para o computador e avaliação das 

incongruências nos textos, imagens e mídias (FALKEMBACH, 2005). Como o público alvo 

definido para o curso foi pessoas surdas buscou-se avaliar minuciosamente cada fase do 

referido modelo, de modo a agregar aspectos peculiares dessa população no uso de materiais 

digitais. 

A educação de surdos é tema de muitos debates entre especialistas e professores, haja 

vista que alguns consideram que a inserção do aluno surdo na escola de ensino regular 

contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional desses, e outros acreditam que esse 

processo de inclusão pode trazer consequências como dificuldades no uso da Libras além do 

isolamento social por barreiras de comunicação. Tais discussões se adéquam a modalidade de 

ensino presencial, onde o surdo deverá contar com intérpretes de Libras - Língua Portuguesa 

para auxilio no aprendizado dos conteúdos abordados em sala de aula (VIANNA; 

SANTAROSA, 2013). Nesse contexto, a EaD é uma modalidade de ensino que tem alcançado 

expressão cada vez maior e se usada adequadamente pode favorecer o aprendizado de surdos. 

Percebe-se que o processo de escolarização do surdo é repleto de dificuldades 

relacionado principalmente com a comunicação, refletindo não apenas no aprendizado do 

conteúdo teórico, mas também no seu desenvolvimento pessoal. Até a disposição dos móveis 

na sala de aula, a organização das carteiras em fileiras trata-se de um obstáculo para o 

aprendizado do surdo, pois inviabiliza a visualização do professor e dos demais alunos, ou 

seja, impedindo a compreensão do que está acontecendo (CRUZ; DIAS, 2009).  

Sabe-se que é determinado por lei que as instituições federais de ensino devem 

garantir às pessoas surdas acesso à educação em todas as suas modalidades de ensino, desde a 
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educação infantil até a superior, seja com o ensino da Libras para o professor, seja com a 

presença de um intérprete (BRASIL, 2005b). Contudo observa-se que os docentes não são 

preparados para lidar com essa população, e o intérprete na sala de aula não é suficiente, pois 

esse profissional não é preparado para o ensino, sendo fundamental o auxílio do professor nas 

ações educacionais, utilizando estratégias de ensino que favoreçam o aprendizado 

(OLIVEIRA, 2012). 

A EaD surge como uma oportunidade para as PcD que antes não tinham acesso ao 

ensino superior devido a dificuldade de audição, visão e locomoção (SANTANA; 

SANTANA; LIMA, 2008). O Grupo de Trabalho EaD no Ensino Superior (GTEADES) 

considera que as possibilidades dessa modalidade para o público de PcD são inúmeras, pois 

permitem reduzir barreiras, de comunicação e acesso à informação, que as deficiências 

impõem (BRASIL, 2005b). Estudo de Cruz e Dias (2009) com sete surdos evidenciou que 

todos acreditam que precisam aprender sozinhos, criando contextos educacionais para a sua 

aprendizagem. Contudo a presença do professor seja fisicamente ou de modo virtual, colabora 

com o entendimento de determinados assuntos, além de atuar como guia para orientar os 

conteúdos a serem estudados.  

A modalidade EaD favorece a busca do aprendizado e possibilita a utilização de 

vários recursos educativos que permitem alcançar público amplo e heterogêneo, com 

metodologias com o ensino totalmente a distância, ou, na maior parte dos casos que se 

articulam com formas de  ensino presenciais, seja por tecnologias da informação (Internet), 

vídeo-conferência ou por recursos tradicionais como mídia impressa e falada, radio, televisão, 

vídeos etc (TINÔCO, 2007). 

Atualmente, a EaD tem ganho destaque no Brasil como uma possibilidade atraente 

para a inclusão. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, observa-se aumento 

das matrículas à distância no período de 2001 a 2010, onde no ano de 2010 cerca de 14,6% 

das matrículas correspondem a esta modalidade (BRASIL, 2011b). 

No Brasil a EaD foi reconhecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, sendo estabelecido que essa modalidade de ensino pode ser utilizada em todos os 

níveis de educação (BRASIL, 2005c). Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a 

Distância no Brasil (RQESD) enfatizam que os materiais didáticos utilizados devem dispor de 

elementos que o tornam acessíveis a PcD (BRASIL,2007). Contudo a inclusão digital da EaD 

exige o desenvolvimento de ambientes que proporcionem interação adequada, materiais 

adaptados, bem como professores e tutores capacitados. 
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Pesquisa realizada com coordenadores, professores; e alunos surdos, envolvidos em 

programas de EaD de quatro universidades, identificou aumento da demanda de cursos à 

distância por alunos com algum tipo de deficiência, contudo a evasão desses alunos é grande 

devido à falta de componentes acessíveis nos materiais didáticos do curso e no AVA, aliado 

ao despreparo dos professores/tutores em lidar com essa população (VIANNA; 

SANTAROSA, 2013). 

Devido ao aumento crescente de PcD utilizando essa modalidade de ensino na busca 

de conhecimentos, promover a inclusão de surdos nos AVA torna-se essencial para a 

educação desse grupo, mostrando-se como uma estratégia atraente para hospedagem de cursos 

sobre diversos temas. Nesse sentido a enfermagem, que possui a educação em saúde como seu 

principal componente do cuidado, pode utilizar desses ambientes para criação de cursos com 

esse desígnio.  

O enfermeiro tem o cuidado como essência da sua prática, atua para além da relação 

individual com o usuário, deixando transparecer o caráter coletivo e de responsabilização. 

Diante disso, ao aliar o uso das tecnologias ao seu cuidado, poderá criar condições para uma 

vida mais saudável entre os indivíduos.  

Para alcance da saúde desta população é essencial que possam promover sua saúde, 

optando por atitudes favoráveis. Logo, entende-se que para tal ação é necessário que sejam 

capacitadas. A TA produzida trata-se de uma ação de educação em saúde que incentiva a 

participação das pessoas no controle do processo de saúde. De acordo com Nietsche (2000) o 

empoderamento torna as pessoas mais independentes e críticas, sendo o produto deste estudo, 

considerado como uma tecnologia emancipatória, tendo em vista que possibilita autonomia 

dos surdos sobre sua saúde. 

Nesse contexto, onde o enfermeiro visa uma melhor qualidade de vida aos 

indivíduos, a promoção da saúde representa a estratégia propulsora desse momento, devendo 

perpassar as ações desenvolvidas por esses profissionais em sua prática. A Carta de Ottawa 

(1986), documento resultante da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 

Saúde, define essa estratégia como o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação nesse processo 

(BRASIL, 2002b). 

Sabe-se que existem duas formas do processo de educar em saúde: modelo 

tradicional de educação em saúde, influenciado pelo positivismo, que centraliza o poder nos 

profissionais de saúde, mostrando-os retentores do saber necessário para se ter uma vida 

saudável e a educação popular em saúde que busca o empoderamento da comunidade e traz 
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outras formas e espaços educativos, para encorajar e apoiar as pessoas e os grupos sociais a 

assumirem maior controle sobre sua saúde e suas vidas (BASTABLE, 2010). 

Atualmente a participação e envolvimento do indivíduo no processo de adesão às 

práticas de saúde são de fundamental importância na educação em saúde. Porém Oliveira 

(2011) relata que as ações de saúde ainda precisam percorrer longo caminho para desencadear 

um processo de mudança desejável nas metas da população, pois espera-se sua participação 

efetiva e consciente. 

Assim o curso “Educação em Saúde Sexual e Reprodutiva: uso dos preservativos” 

buscou selecionar temática que visasse às necessidades de conhecimento do público alvo, haja 

vista que segundo Bastable (2010) a disposição do aprendiz é essencial para alcance de seu 

aprendizado.  

Em conversas informais com surdos do Instituto de Educação Especial do Ceará e 

em estudos transversais com essa população foi evidenciado lacuna no conhecimento dos 

surdos sobre métodos contraceptivos e DSTs, corroborando com a literatura (FERNANDES 

et al, 2009; RAMATHUBA et al., 2012; TOUKO et al, 2012;MALL; SWARTZ, 2012).  

Nesse sentido como temática da TA desenvolvida neste estudo, optou-se pelo uso dos 

preservativos, pois são os únicos MACs capazes de prevenir DSTs. 

Diante do exposto, percebe-se a EaD como um recurso a mais a ser utilizado para a 

educação em saúde, além de ser uma forma de efetivar a inclusão, pois, utilizando a internet, 

minimiza  barreiras geográficas e de acesso. Entretanto, apesar de todas as possibilidades que 

essa modalidade de ensino apresenta, o processo de integração e inclusão de alunos com 

deficiências ainda não foi possível devido às estratégias de ensino adotadas e ausências de 

recursos de acessibilidade dos AVA (PIVETTA; SAITO; ULBRICHT, 2014). 

O AVA é um sistema orientado por um conjunto de normas design de interface, 

planejamento da navegação, desenho do layout e estruturação. Esses ambientes devem ter 

recursos tecnológicos para atender a demanda educacional, logo os critérios de usabilidade 

devem ser respeitados, oferecendo suporte ao processo de ensino-aprendizagem das pessoas, 

independentemente das capacidades físicas, sensoriais e cognitivas (MACEDO; PEREIRA, 

2009). 

É valido salientar que o AVA escolhido para aplicação do referido curso, o SOLAR, 

possui falhas de acessibilidade ao surdo, haja vista que os textos e vídeos que orientam a 

navegabilidade no ambiente não apresentam tradução para Libras, tornando aquelas 

informações inacessíveis para a maioria dos surdos. Nesse sentido durante o desenvolvimento 
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do curso, a fim de promover o acesso a essas informações, foi realizada a tradução Português 

– Libras desses conteúdos, além de formular materiais didáticos acessíveis a essa população. 

Pesquisa realizada por meio de avaliação subjetiva, através dos sujeitos surdos, no 

AVA Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) encontrou 

utilização de mídias e textos em português sem a tradução para Libras, evidenciando a 

necessidade de adaptações do ambiente ao público surdo. Além disso, identificou-se a 

necessidade de modificações na organização dos elementos do layout do ambiente a fim de 

torná-lo claro e conciso (PIVETTA; SAITO; ULBRICHT, 2014). 

Para efetivação do ensino de surdos na modalidade EaD é necessário a construção de 

materiais que favoreçam o aprendizado utilizando metodologias ativas e recursos que 

corroborem com o aprendizado. Portanto o curso “Educação em Saúde Sexual e Reprodutiva: 

uso dos preservativos” se utilizou dessas características para promoção da saúde desse 

público. 

Os AVAs são repletos de ferramentas que favorecem nova abordagem pedagógica 

capaz de promover o ensino e aprendizagem de forma dinâmica. Contudo os materiais 

educativos desse ambiente devem ser bem projetados, o que pressupõe a formação de uma 

equipe multidisciplinar, composta por professores com domínio do conteúdo e por 

especialistas da área de informática (FRANÇA et al., 2007). 

Para a construção do conteúdo da TA utilizou-se dois manuais produzidos por órgãos 

governamentais do setor saúde a nível nacional, pelo Ministério da Saúde, e internacional, 

pela OMS. Devido à complexidade das informações expostas nesses documentos foi 

necessário realizar modificações no texto de modo a facilitar o entendimento dos cursitas, 

assim houve a substituição e/ou exclusão de termos técnicos, simplificação e/ou reelaboração 

de frases e inversão na ordem das informações.  

Este processo de adaptação do conteúdo é essencial para promoção do aprendizado 

de pessoas com baixo nível de escolaridade e/ou com habilidade de leitura reduzida, sendo 

considerado como mecanismo para redução de barreiras de comunicação, além de ser uma 

técnica eficaz capaz de promover interesse e motivação pelo material educativo. A construção 

de conteúdo bem elaborado e de fácil entendimento corrobora com o conhecimento e 

satisfação dos usuários, favorecendo tomada de decisão com influência direta sobre o padrão 

de saúde (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008). 

Materiais didáticos podem ser usados para apoio às aulas presenciais, denominados 

de materiais impressos, ou para aplicação em AVA, chamados de materiais web. Embora o 

conteúdo abordado possa ser o mesmo, a linguagem utilizada na construção desses recursos 
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difere, significativamente. No tocante aos materiais utilizados na EaD, é necessário definir 

formas de comunicação e estratégias da narrativa a serem aplicadas durante as aulas, assim 

como a linguagem visual e as ferramentas auxiliares utilizadas para o processo de ensino-

aprendizagem. O conteúdo deve ser apresentado de forma dialógica, atuando como elemento 

mediador e interativo na aprendizagem à distância, caso contrário provocará nos cursistas o 

sentimento de desânimo, desestímulo à aprendizagem, inibindo a possibilidade de inserção 

crítica e reflexiva do educando no seu processo de formação (ALBUQUERQUE; SILVA, 

2012). 

A construção de materiais educativos para essa modalidade de ensino deve ser 

planejada cuidadosamente, pois mesmo com a distância física o diálogo entre alunos, 

professores e tutores não pode deixar de existir, sendo o material didático um recurso para 

esse diálogo. Assim, devem ser pensados e concebidos no interior do projeto da logística de 

cursos EaD. 

Para reduzir dificuldades decorrentes da separação física entre professor e aluno, o 

material didático produzido nesse estudo expôs o conteúdo em forma de conversa, 

questionando aos curistas o que aprenderam e suas dúvidas. Além disso, as aulas iniciam com 

uma chamada de boas vindas e resumo do conteúdo abordado. Ao término das aulas o 

professor busca estimular aos alunos à assistirem os demais módulos didáticos e a 

responderem o fórum de discussão. 

Documento Referenciais para Elaboração de Material Didático para EaD no Ensino 

Profissional e Tecnológico, formulado pelo Ministério da Educação, dispõem características 

específicas dos materiais educativos utilizados para o ensino à distância, tais como: utilizar os 

conhecimentos prévios dos alunos, fazendo uso de casos e exemplos do cotidiano; inserir 

elementos motivacionais; apresentar os objetivos de aprendizagem de cada módulo didático; 

utilizar linguagem clara e concisa, em tom de conversação; inserir elementos de identidade 

visual (BRASIL, 2007). 

No contexto do curso construído realizaram-se adaptações na linguagem, de modo a 

tornar o curso dinâmico e atrativo para os cursistas. Assim as alterações tiveram como 

objetivo estimular interação entre os cursistas, para troca de experiências, interesse e reflexão 

a cerca do tema, facilitando o aprendizado. Adição de materiais de apoio para posterior 

consulta, visou favorecer autonomia para a busca do saber, apesar da possível limitação da 

linguagem para alguns surdos, já que os textos desses arquivos estão em língua portuguesa. 

A EaD substitui a interação pessoal na sala de aula, de professor e estudante, como 

meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e 
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pelo apoio de uma organização e tutoria que propiciam a aprendizagem independente e 

flexível dos cursistas. Ressalta-se que de modo algum deve existir distância entre aluno e 

professor, pois os mesmos devem manter interação virtual. Por estas razões é necessário que 

os recursos didáticos dessa modalidade de ensino sejam bem estruturados para serem 

facilmente compreendidos pelos cursistas (PADOVANI; MOURA, 2008). 

Tecnologias que visam educação utilizam ilustrações para favorecer o aprendizado, 

contudo é valido ressaltar que a seleção dessas imagens deve ser criteriosa, tendo em vista que 

podem contribuir ou não para esse processo. Além disso, materiais didáticos produzidos para 

pessoas surdas devem priorizar esses recursos, já que sua comunicação é essencialmente 

visual. Nesse sentido buscou-se utilizar esse recurso no curso desenvolvido para contribuir 

com o aprendizado do público-alvo. Para a seleção das imagens realizou-se análise detalhada 

do conteúdo elaborado de modo a encontrar figura correspondente ao material escrito para 

facilitar a compreensão do texto.  

Estudo de construção e validação de material educativo sobre alimentação saudável 

durante a gravidez realizado com gestantes ouvintes identificou que todas as entrevistadas 

afirmaram que ilustrações como forma complementar os textos ajudam no entendimento do 

assunto (OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014).  

No tocante aos surdos, aprender tendo como base outros recursos visuais que além da 

sinalização do texto em Libras, auxiliam na construção do sentido. A utilização de materiais 

de apoio apropriados pode criar situações que possibilitem aprendizagem significativa 

(NERY; BATISTA, 2004). 

Materiais desenvolvidos para fins educativos devem possuir linguagem simples, com 

menor nível de leitura e que possibilite transmitir informações precisas, nesse sentido o 

auxílio de ilustrações podem corroborar com esses requisitos, haja vista que tornam a 

comunicação mais clara, elucidando o texto escrito. Além disso, as imagens devem alcançar 

alto nível de atenção e interesse pela leitura do material com aceitação da população em 

diversos níveis de escolaridade (JONES et al., 2011). 

Pesquisa metodológica realizada no intuito de construir curso online utilizou 

estratégias semelhantes ao do presente estudo, para adaptação do conteúdo ao público-alvo e a 

forma de apresentação à distância (SEIXAS et al., 2012). 

No ensino presencial verificam-se estratégias utilizadas por professores para tornar o 

conhecimento acessível e compreensível, como aulas expositivas, debates, trabalhos em 

grupo, entre outras tarefas que exijam leitura e reflexão por parte dos alunos. Na perspectiva 
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do ensino à distância, onde barreiras físicas impedem contato professor e aluno emerge a 

necessidade de encontrar meios para transpor esse obstáculo.  

A EaD não visa somente apresentar o conteúdo, mas prevê estratégias que 

provoquem situações de ‘conflito’ capazes de promover reflexão e busca do conhecimento 

pelos cursistas. Assim, o educador deverá estar presente diante do processo de aprendizagem 

dos alunos, de forma a incentivar as trocas de informações. A interatividade promove a 

descentralização do saber, onde todos os envolvidos, professores e alunos, podem participar 

de modo ativo no processo de ensino e aprendizado, capazes de contribuir e cooperar uns com 

os outros, socializando as suas aptidões e desenvolvendo habilidades (GRASSI; SILVA, 

2010). 

Convém ressaltar que o intuito da EaD não é a auto-aprendizagem, sendo 

indispensável que os materiais didáticos e o AVA contenham dispositivos capazes de prover 

diálogo, que possibilite a reflexão grupal, estimule a produção intelectual e permita o 

acompanhamento da trajetória do educando. A depender do AVA, existem diversas 

ferramentas que corroboram com a interatividade de alunos e professores, a saber, fóruns de 

discussão, chats, web conferência, textos colaborativos, mensagens, dentre outros dispositivos 

que proporcionam a troca de experiências e conhecimentos entre os usuários envolvidos no 

ensino e aprendizado (MOLDONADO; REICHERT, 2010). 

Diante disto, no ensino à distância, além da formulação do conteúdo apropriado é 

imperativo a criação de estratégias que visem a interação entre professores e alunos. Nesse 

sentido o curso construído utilizou-se da ferramenta de fórum. 

Estudo qualitativo realizado com alunos (4) e professores (4) de cursos online de 

uma instituição de ensino superior de Porto Alegre identificou que dentre os dispositivos que 

existem para promover interatividade o fórum de discussão é a preferência dos cursistas, que 

asseguram ser um espaço fundamental para a EaD, tendo em vista que possibilita retirada de 

dúvidas e construção do conhecimento em conjunto entre os participantes do curso. Além 

disso, um dos participantes dessa pesquisa ressaltou que a comunicação entre professor e 

aluno é intensificada com o uso do fórum, pois a interação é constante, trazendo benefícios 

para a aprendizagem. Contudo, a cada exposição de dúvidas e troca de opiniões é necessário 

análise do professor para possível intervenção quando for conveniente, de modo que favoreça 

a aquisição de informações confiáveis. (DUARTE, 2010). Percebe-se que a efetividade dessa 

ferramenta está relacionada à relação pedagógica entre os cursistas e professor. 

Os fóruns construídos neste estudo buscam discutir os assuntos abordados durante as 

aulas, estimulando a retirada de dúvidas e troca de experiências para corrigir possíveis 
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equívocos com relação ao assunto, averiguar a participação do cursista e aquisição de 

conhecimento do conteúdo abordado. Salienta-se para que haja um dialogo eficaz com alunos 

surdos é imprescindível a uso dos vídeos nos fóruns para comunicação em Libras. Desse 

modo o AVA selecionado para alocação do curso, possibilita o carregamento de vídeos nesta 

ferramenta, sendo acessível para o público alvo.  

Desse modo, os AVA devem possuir recursos e ferramentas organizadas, bem como 

os conteúdos e atividades disponibilizados aos estudantes pelos seus professores, permitindo a 

integração entre o design educacional e as necessidades de interação dos aprendizes. Salienta-

se que as estratégias utilizadas nesse ambiente utilizam um conjunto de recursos tecnológicos 

com imagens, vídeos, textos, além da interação dos aprendizes, com os colegas de turmas e 

com o professor (SILVA;CASTRO, 2009).  

Tais ferramentas proporcionam uma possibilidade de distribuição de conteúdo, 

gerenciamento da informação e outros fatores relacionados às interações gerais de um curso e 

à produção de conhecimento, e de modo algum podem ser confundidas com a metodologia 

utilizada para o ensino presencial (FRANÇA et al., 2007). A utilização de recursos de 

hipermídia são características da EaD usadas para estimular os sentidos, transmitir a 

mensagem de modo criativo, claro e preciso em tempo hábil, ajudando o professor a 

esclarecer e simplificar mensagens complexas, além disso favorecem inúmeras estratégias 

metodológicas que corroboram para educação dos cursistas com os mais diversos estilos de 

aprendizagem.  

De acordo com Bastable (2010) nenhuma ferramenta é melhor que a outra para 

incrementar a aprendizagem, sendo que a escolha deve ser coerente com o assunto abordado, 

apropriados às condições físicas do ambiente. O método a ser utilizado para o repasse das 

informações irá depender de três componentes: sistema de distribuição (software, hardware, 

slides, internet, DVD, CD-ROM); do conteúdo (informação real transmitida ao aprendiz); e da 

apresentação (como a informação é apresentada).  

Devido a gama de ferramentas envolvidas nos AVA a criação de modelo para 

navegação é fundamental para facilitar acesso, recurso que evita possível desistência do 

cursista. Definir estruturas para navegação do usuário corrobora com organização didática do 

conteúdo apresentado, tendo em vista que o professor irá dispor as aulas de forma lógica de 

modo a induzir raciocínio lógico aos cursistas (FALKEMBACH, 2005). 

Ademais, os recursos utilizados para a educação devem estar de acordo com as 

habilidades sensoriais e estágios de desenvolvimento dos aprendizes, pois para a execução de 
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atividades educativas com êxito é fundamental que os educadores distingam as peculiaridades 

de cada educando, conhecendo suas limitações (SOUSA et al., 2008). 

Neste contexto, o curso construído utilizou-se de materiais audiovisuais (imagens, 

vídeos, modelos anatômicos do sistema reprodutor, feminino e masculino, preservativos 

feminino e masculino); e materiais escritos (documentos do Ministério da Saúde e 

Organização Mundial de Saúde para leitura complementar). É valido salientar que embora o 

curso seja construído baseado em recursos de acessibilidade na Web para surdos, os vídeos-

aula continham áudio de modo a favorecer o acesso de ouvintes. 

Estudo realizado com 296 professores que trabalharam com pelo menos um aluno 

surdo no período de um ano identificou através de testes estatísticos com resultados 

significativos que os educadores que utilizaram recursos para o ensino-aprendizagem 

obtiveram um aumento da participação e envolvimento dos alunos surdos, fato que estava 

diretamente relacionado aos anos de experiência do professor (GARBEROGLIO; GOBBLE; 

CAWTHON, 2012).   

Apesar do aparato oferecido pelos AVA, o cenário atual da educação no Brasil 

evidencia altos índices de evasão nos cursos de EaD, tendo em vista que os materiais 

produzidos nem sempre apresentam adequação ao modelo online. Algumas instituições 

reconhecidas pela excelência de seus programas presenciais, apesar de disporem de infra-

estrutura física e tecnológica adequada, não alcançam o mesmo sucesso, adesão e trabalho 

efetivo dos professores em suas ações na educação à distância (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2010). 

Para que ocorra o aprendizado, atingindo o público-alvo de maneira satisfatória, o 

desenvolvimento do conteúdo a ser abordado bem como a forma como é transmitido deve ser 

planejado de modo a criar ambiente de interesse para o aprendiz. Logo, durante a etapa de 

implementação o estudo contou com um roteiro elaborado, com imagens bem enquadradas, 

bem iluminadas, com edição capaz de conferir dinâmica e ritmo ao material gravado. 

O conteúdo abordado nas aulas do curso foi produzido no formato de vídeos para 

facilitar a compreensão do público alvo. Além disso, os vídeos possuem características que 

beneficiam a EaD, pois prendem a atenção, fixa as imagens, as informações repassadas são 

melhor compreendidas, o estímulo visual chama atenção do aprendiz, o público demonstra 

maior interesse, assimila melhor e participa das discussões, estimula, ilustra e reforça aspectos 

fundamentais de promoção, prevenção/ diagnóstico, atinge o público alvo em pouco tempo 

com orientações simples e diretas, é ilustrativo, prático e provoca questionamentos (RIZZO, 

2002). 
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Como estratégia de ensino foi adotada no curso a técnica de simulação, que é um 

método que utiliza experiência artificial para envolver o aprendiz em atividade que demonstra 

condições de vida real (BASTABLE, 2010), a simulação da consulta de enfermagem em 

planejamento familiar permite a visualização da inserção do preservativo em modelo 

anatômico do aparelho reprodutor, feminino e masculino. Essa técnica contribui com a 

fixação do conteúdo estudado. 

Por se tratar de um curso que aborda a temática de planejamento familiar, a consulta 

de enfermagem simulada buscou enfatizar a importância do casal nesta consulta, com a 

presença dos noivos Pablo e Ingrid, ambos surdos. Salienta-se que a decisão sobre o melhor 

momento de terem filhos deve ser tomada pelo casal, além disso, para o seguimento do 

método de modo adequado é imprescindível a presença do casal, trazendo segurança a ambos 

(BRASIL, 2010a). 

A colocação dos preservativos em modelos dos sistemas reprodutores, masculino e 

feminino facilita a visualização dos cursistas para o modo de uso do método. Apesar da 

distância física entre o professor e aluno existente na EaD, o emprego de materiais para 

demonstração é extremamente valido para estimular o aprendizado, em especial para 

população surda que utiliza comunicação visual. 

Outro fato que merece destaque na produção desta simulação é a presença do 

intérprete de Libras durante a consulta de enfermagem, fato que está de acordo com a lei que 

determina que todos os locais que prestam assistência pelo SUS devem contar com esse 

profissional (BRASIL, 2005a). 

Estudo realizado em Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Média Complexidade 

do Rio de Janeiro identificou que apesar do atendimento ser direcionado para pessoas surdas 

apenas um profissional se comunicava por Libras, os demais relataram que quando o usuário 

não estava com familiar ou interprete o mesmo não era atendido, em discordância com a lei e 

o princípio do SUS da universalidade da assistência (VIANNA; CAVALCANTE; ACIOLE, 

2013).  

Mediante os módulos didáticos prontos, com todas as características necessárias para 

materiais de ensino à distância e adaptados para cooperar com o entendimento de surdos, 

realizou-se alteração no formato dos vídeos-aula para páginas de HTML. Entretanto, para a 

concretização dessa etapa foi necessário seguir recomendações de acessibilidade para sítios 

digitais de órgãos nacionais (e-MAG) e internacionais (WCAG), a fim de tornar o curso 

acessível para a população-alvo.  
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Normas atuais do WCAG estão disponíveis na versão 2.0, e contempla 12 diretrizes e 

61 subdiretrizes. O cumprimento dessas regras traz benefícios na usabilidade e navegabilidade 

do conteúdo da Web para pessoas de diferentes condições sensoriais, linguísticas e motoras 

(W3C, 2008). Por esse motivo durante a construção de materiais online é imprescindível que 

tais recomendações sejam respeitadas pelos desenvolvedores de páginas da internet. 

Para alcance da acessibilidade de sites brasileiros, diretrizes internacionais, usadas 

como guia para acessibilidade na Web, foram adaptadas para o Brasil, dessa forma originaram 

recomendações do e-MAG (BRASIL, 2011a). A criação desse documento favoreceu 

expansão da criação de sites acessíveis, pois passou a ser utilizado por profissionais durante 

elaboração de materiais digitais (CARVALHO, 2013; CARVALHO, 2015). 

Para elaboração das páginas de HTML utilizou-se o e-MAG na versão 3.0. 

Composto por 45 recomendações, o documento demonstra o quão é criterioso em suas normas 

para a criação de sites acessíveis. O acesso a Web por todos implica em três passos: criação 

de códigos padrões de web; implementação das diretrizes; e efetuação das avaliações de 

acessibilidade. A efetivação da última etapa ocorre por meio de validadores automáticos 

representados por softwares, seguida de validação com usuários (BRASIL, 2011a). 

Há diversos validadores automáticos, como ASES, DaSilva, Hera, Cynthia Says, 

Examinator, que são disponibilizados de forma gratuita ao público. Esses softwares avaliam a 

os códigos HTML, a fim de verificar acessibilidade de sítios da internet. Em seguida é gerado 

um Relatório de Erros, que aponta falhas de acesso existentes (BRASIL, 2011a; 

CARVALHO, 2013). 

Desse modo a construção do curso online seguiu os passos sugeridos pelo e-MAG 

para criação de sítios acessíveis, inicialmente criou-se os códigos de HTML das páginas 

seguindo as diretrizes de acessibilidade, e posteriormente realizou-se a avaliação automática. 

O software escolhido foi o ASES, tendo em vista que o seu uso é recomendado pelo e-MAG. 

O ASES é um software desenvolvido pelo Departamento de Governo Eletrônico e 

Organização Acessibilidade Brasil, cujo objetivo principal é testar acessibilidade de sítios 

eletrônicos do governo brasileiro, e auxiliar programadores e Web designer a construir 

páginas na web, pois ao avaliar o sítio, o programa também oferece recursos para correção dos 

erros encontrados. O Relatório de Erros emitido pelo ASES aponta diretrizes do WCAG e  

recomendações do e-MAG que foram infringidas (BRASIL, 2011a). 

Nas páginas do curso foram infringidos os princípios do WCAG: Operável e 

Compreensível. Com relação ao Operável, o relatório de erros emitido pelo ASES identificou 

apenas dois avisos em cada módulo didático, vinculados a subdiretriz Ignorar Blocos contida 
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na diretriz Navegável. A ocorrência identificada demonstra que o curso estava acessível nesse 

aspecto, já que não foi encontrado erros. 

O princípio operável relaciona-se às estratégias adotadas para facilitar a navegação 

do usuário. Nesse sentido as páginas do curso foram identificadas de modo a ajudar os 

cursistas a localizar os conteúdos e saber onde estão. Além disso, foi atribuído aos vídeos das 

aulas recurso que ajusta o tempo de exposição da aula de acordo com as necessidades de 

aprendizagem do cursista. Para o princípio Compreensível foi identificado um erro 

correspondete a subdiretriz Idioma da Página. Assim, realizou-se ajustes no código de HTML 

das páginas para inserir o idioma utilizado.  

Em relação às recomendações do e-MAG, o relatório de erros emitido pelo ASES 

não apontou nenhum erro de acessibilidade. Contudo, indicou sugestões por meio de avisos, 

que estavam relacionados à Sessão de Marcação e Comportamento. A sessão Marcação diz 

respeito à organização dos elementos das páginas da internet, para melhor compreensão do 

usuário, sendo gerado um aviso em cada módulo didático correspondente as recomendações 

dois, seis e nove.  

Regra dois do e-MAG recomenda que o código de HTML deve ser realizado de 

forma lógica e semântica. Observa-se que essa norma está relacionada ao princípio Operável 

do WCAG, onde se definiu estruturas de navegação do conteúdo. O seguimento dessa 

orientação traz benefícios para todas as pessoas com deficiências ou não, contudo a 

contribuição maior ocorre para cegos, pois utilizam leitores de telas que primeiro descrevem o 

tipo de elemento, se é um cabeçalho, texto, link, para depois realizar a leitura do conteúdo 

(BRASIL, 2011a). 

Recomendação seis sugere aperfeiçoamento relacionado à criação e alocação de links 

em lugares estratégicos, que facilite sua visualização, para auxiliar os usuários a encontrar o 

conteúdo que deseja (BRASIL, 2011a). Com relação a essa regra percebe-se que seu 

seguimento não traz benefícios, já que no curso cada aula corresponde a um vídeo, ou seja, 

em cada página de HTML elaborada só havia dois elementos, titulo da aula e vídeo. Diante do 

número reduzido de informações nas páginas no curso percebe-se que é dispensável o 

destaque para algum link, já que o conteúdo da aula é facilmente acessado ao clicar no vídeo, 

único link da página. 

Recomendação nove diz respeito a evitar abertura de novas instâncias, como abas ou 

janelas, sem a solicitação do usuário (BRASIL, 2011a). O aviso advindo desta norma estava 

vinculado à abertura do vídeo de forma imediata ao clicar na aula, sem o requerimento do 

cursista, entretanto esse aviso não traz prejuízo à acessibilidade do público alvo, pois, 
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entende-se que ao acessar o módulo o aluno irá assistir ao vídeo, além disso, caso queira 

interrompê-lo basta clicar no ícone referente a pausa. 

Sessão Comportamento contém recomendações direcionadas ao desempenho aferido 

às páginas de HTML, trazendo contribuições envolvidas ao controle que o usuário possui 

sobre os elementos da página (BRASIL, 2011a). As modificações sugeridas estavam 

relacionadas às regras onze, treze e quatorze do e-MAG.  

Recomendação onze adverte que as páginas não devem possuir recursos de 

atualização automática, pois podem trazer confusões principalmente aos cegos que utilizam 

leitores de tela para navegar na internet. A atualização automática conferida às páginas do 

curso não traz prejuízos de acessibilidade, tendo em vista que o conteúdo presente na página é 

estático e, é indiferente a presença desse recurso para a navegação do usuário, não trazendo 

influência para a acessibilidade. Desse modo percebe-se que não há necessidade de ajustes 

com relação a essa recomendação. 

O seguimento da recomendação treze aborda que aos vídeos deve ser atribuída uma 

ferramenta que permita a modificação do limite de tempo, sendo extremamente pertinente e 

relevante para o público alvo do estudo. Acredita-se que o relatório de erros do ASES não 

trouxe a inobservância dessa norma como um erro, pois há situações que é necessário que seja 

imposto um limite de tempo (BRASIL, 2011a). 

A recomendação quatorze estabelece que efeitos visuais piscantes, intermitentes ou 

cintilantes devem ser evitados, pois pode desencadear ataque epilético em pessoas propensas 

(BRASIL, 2011a). 

Apesar da avaliação criteriosa feita pelos ASES e correção dos erros detectados, o 

curso só poderá ser considerado totalmente acessível aos surdos, quando houver análise do 

público alvo. Salienta-se que o relatório de erros emitido pelo software identificou apenas 

uma falha de acessibilidade, violando um princípio presente no documento internacional. Os 

demais apontamentos feitos pelo programa consistiram em avisos, nos quais o programador 

tem a liberdade de analisá-los e verificar a pertinência das sugestões, para optar pelas 

adaptações necessárias para que o material seja acessível à população que se destina. Isso 

demonstra que o curso apresentava-se quase que integralmente dentro dos padrões de 

acessibilidade do ASES. 

Construção desta TA envolveu profissionais de diversas áreas de atuação, entre 

enfermeiros e profissionais de informática, observando a importância da intersetorialidade 

para a criação desses recursos tecnológicos. Ademais, o desenvolvimento de materiais 
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educativos, para o ensino a distância, acessíveis depende de esforço e dedicação dos 

envolvidos nesse processo.  

Esta pesquisa contribui para a reflexão de profissionais da saúde sobre as tecnologias 

de informação e comunicação como recurso pedagógico viável ao processo ensino 

aprendizagem, principalmente de surdos. Do mesmo modo, o ensino a distância se beneficia 

deste trabalho devido às contribuições importantes apresentadas para a inclusão digital desta 

população. 

Atualmente, questões relacionadas à acessibilidade ganham destaque na sociedade, 

onde saberes de diversas áreas do conhecimento se unem em prol da inclusão de PcD. No 

âmbito da Ciência da Informação os ambientes digitais, devem ser baseados nas necessidades 

dos usuários permitindo a acessibilidade por parte de diferentes públicos, independente de 

suas condições sensoriais, linguistas e motoras, incluindo-se os Surdos, em específico. 

Para a educação, o crescente uso da EaD pela sociedade demonstra o quão é 

importante prover a acessibilidade da Web para promoção igualitária do acesso e 

oportunidade para os usuários com deficiência. No contexto da saúde a construção e 

utilização de recursos da internet acessíveis por profissionais da saúde, em especial, 

enfermeiros, traz benefícios diretos para promoção da saúde de PcD. 

O uso da internet para educação em saúde pode solucionar o desafio da atualidade, 

conciliar as necessidades e expectativas dos usuários com as peculiaridades e limitações do 

sistema de saúde (BASTOS; FERRARI, 2011). 

Estudo realizado com usuários da internet (116) evidenciou que a maioria deles 

(83%) procura informações sobre saúde na Web, além disso, revelaram que as informações 

obtidas na internet eram úteis e os tornavam mais ativos em relação às decisões sobre sua 

saúde (SILVA, 2006). 

De acordo com Pereira et al. (2012), a utilização de tecnologias por enfermeiros 

corrobora com a qualificação do cuidado,  levando em consideração as necessidades do 

indivíduo. Assim, é importante que esses profissionais busquem qualificação e 

aperfeiçoamento da prática para criação de recursos tecnológicos. Convém ressaltar que 

profissionais de outras áreas também devem utilizar essas ferramentas para qualificação de 

sua assistência. 

Diante do exposto observa-se que curso online “Educação em Saúde Sexual e 

Reprodutiva: uso dos preservativos” segue princípios da inclusão social, respeitando os 

direitos dos surdos ao acesso a materiais adaptados que fornecem aprimoramento do 

conhecimento sobre sua saúde. A TA projetada busca o empoderamento dos surdos para 
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ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva, com o desígnio de dispor de oportunidades 

equitativas a essa população.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa construiu uma TA no formato de curso online intitulado Educação em 

Saúde Sexual e Reprodutiva: uso dos preservativos. O curso tem como finalidade ser 

ferramenta acessível para surdos, desse modo espera-se que o acesso facilitado proporcione às 

pessoas com surdez aprendizado sobre os preservativos masculino e feminino. 

O desenvolvimento de tecnologias acessíveis para educação em saúde contribui para 

a prática dos enfermeiros, devido sua assistência ser baseada no cuidado que exige ações 

educativas para promoção da saúde. Assim a utilização de recursos tecnológicos que auxiliem 

esses profissionais traz benefícios diretos para os usuários, em especial àqueles que possuem 

alguma limitação sensorial, mental ou motora. 

A construção do curso online envolveu etapas para produção de materiais didáticos 

próprios para essa modalidade de ensino, desse modo utilizou-se linguagem clara, associada a 

recursos que deram dinamicidade e atratividade ao curso tais como imagens, vídeos e 

arquivos de leitura complementar.  

Segundo relatório da avaliação automática verifica-se que as páginas do curso foram 

consideradas dentro dos padrões de acessibilidade na Web. Porém para que seja assegurado 

essa afirmação, propõe-se que seja realizado em pesquisas futuras uma avaliação com o 

público-alvo do curso. 

Diante do exposto, percebe-se que desenvolver materiais educativos digitais 

acessíveis é uma tarefa árdua, que envolve etapas complexas relacionadas a diversas áreas de 

conhecimento, porém necessária para garantir a inclusão social. O desenvolvimento desses 

recursos por profissionais da saúde favorece o acesso as informações sobre essa área pelos 

surdos, além de favorecer a criação de materiais educativos acessíveis sobre diversas 

temáticas. 

De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que a construção do curso 

online como tecnologia assistiva direcionada aos surdos foi realizada com êxito. Enfatiza-se 

por fim a necessidade de desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais educativos 

acessíveis aos surdos para alcance pleno da saúde.  
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