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Resumo

Problemas auditivos afetam cerca de 32 milhões de crianças, de acordo com dados da OMS. 
Para melhorar a qualidade da educação e de vida desse público, devem ser adotados 
tratamentos, como uso de aparelhos auditivos. Este acesso é limitado, principalmente, por 
razões financeiras. Assim, este grupo de pesquisa desenvolve um projeto que visa otimizar e 
amplificar esse acesso. É baseado em uma metodologia que conclui com três etapas 
principais: compreender o problema, desenvolvimento e execução. O público infantil é o 
público alvo do projeto, que se baseia em ações sociais para atender demandas 
negligenciadas. A partir de uma plataforma aberta, designers de todo o mundo poderão acessar
e produzir produtos, expandindo o acesso a tecnologia as comunidades afetadas.
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Abstract

Hearing problems affect about 32 million children, according to WHO data. To improve the 
quality of education and life of this public, treatments such as hearing aids should be adopted, 
but the access to this kind of gadget is frequently limited for financial reasons. Therefore, this 
research group develops a project that aims to optimize and amplify this access. It is based on 
a methodology that works with three main steps: understanding the problem, developing and 
executing it. The children's public is the project's target audience, which is based on social 
actions to attend neglected demands. From an open platform, designers around the world will 
be able to access and produce these products, expanding access to technology on affected 
communities.
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INTRODUÇÃO

Problemas auditivos afetam cerca de 360 milhões de pessoas em todo o mundo, das 

quais 32 milhões são crianças, de acordo com dados da OMS de 2017. Segundo a agência da 

ONU, as dificuldades de comunicação, isolamento social e o estigma associados a problemas 

auditivos resultam em perdas de aproximadamente US$ 573 bilhões. Por tratar-se de uma 

privação sensorial de graves consequências para a criança, a família e a sociedade, como 

citado pelo Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI), a deficiência 

auditiva tem sido objeto de preocupações e estudos na busca de alternativas que possam 

minimizar seus efeitos nocivos sobre o desenvolvimento social, emocional e cognitivo do 

indivíduo. Para fornecer educação adequada às crianças, são necessários cerca de US$ 3,6 

bilhões em investimentos educacionais adicionais, e tratamentos como o uso de aparelhos 

auditivos também devem ser adotados para melhorar a qualidade da educação e de vida desse 

público.

 O acesso a esses dispositivos, especialmente em países subdesenvolvidos, é limitado, 

principalmente, por razões financeiras. Neste contexto, se faz necessário o desenvolvimento e 

a adaptação de produtos que atendam às necessidades destes grupos populacionais. A partir 

deste ponto, este projeto de pesquisa, conduzido pela equipe do Laboratório Integrado de 

Design e Engenharia de Produto (LIDEP) da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 

busca o desenvolvimento de metodologias de análise e desenvolvimento de produtos que 

permitam a concepção de objetos e de equipamentos que atendam a necessidades específicas 

detectadas entre a população brasileira. 

O projeto desenvolvido pelo grupo é o desenvolvimento de aparelhos auditivos por 

meio de tecnologia aberta e de baixo custo. Este projeto é desenvolvido em parceria com um 

grupo de pesquisa de Processamento de Sinais Biomédicos da Universidade de Southampton, 

na Inglaterra, responsável pela tecnologia eletrônica envolvida. Esse grupo está focado em 

aperfeiçoar um sistema eletrônico de aparelhos auditivos a partir de um microcomputador, o 

RaspBerryPi. Em comparação com a interface usuário-produto, o grupo de pesquisa do 

LIDEP está desenvolvendo o aparelho auditivo que conterá o sistema. 
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A partir disso, utilizando tecnologia e inovação, este projeto impacta as comunidades 

afetadas, favorecendo a inclusão e o desenvolvimento social das mesmas na sociedade atual, 

além de empoderar a todos os tipos de usuários.

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho é desenvolver produtos ligados à área de saúde, por 

meio do desenvolvimento de uma tecnologia de baixo custo. Por intermédio de metodologias 

de design e gestão dos produtos, busca-se conhecer as necessidades de cada usuário ou da 

parte impactada pelo produto e assim desenvolver funções que atendam suas demandas. O 

projeto também se baseia em ações sociais que visam, principalmente, atender demandas 

negligenciadas, promovendo a inclusão e desenvolvimento social do usuário. A partir de uma 

plataforma aberta, designers de todo o mundo poderão acessar, modificar, progredir e produzir

produtos, facilitando assim, o acesso a tecnologia e a inovação para a comunidade.

METODOLOGIA

O trabalho é baseado em uma metodologia de design embasada por três etapas 

principais: compreender o problema, desenvolvimento e execução. Para compreender, foi 

feita uma revisão bibliográfica de trabalhos anteriores sobre audição humana, tratamento da 

deficiência e sobre as questões sociais que impactam na vida dos usuários. Além disso, foram 

elaborados questionários, posteriormente divulgados em redes sociais e em projetos que 

envolvem deficientes auditivos. Ainda, foram feitas pesquisas de campo no Hospital São 

Geraldo em Belo Horizonte, com usuários de aparelhos auditivos e com médicos especialistas

no assunto. 

Para conhecer ainda mais as demandas de deficientes auditivos, foram feitas dinâmicas

sensoriais (reduzindo a audição da equipe com tampões e limitando movimentos das mãos, 

para simular a dificuldade de manusear os aparelhos). Nelas foram estudadas as 

especificações de aparelhos auditivos convencionais, disponibilizados pelo Hospital São 

Geraldo e, assim, destacados os principais pontos problemáticos, sempre considerando os 

resultados dos questionários online e pesquisas presenciais. 

Após o entendimento das necessidades de cada tipo de usuário, optou-se por trabalhar 

com ideias voltadas para crianças. Essa escolha foi feita na identificação do impacto 
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considerável que a falta de acesso aos dispositivos pode ter no desenvolvimento social e 

educacional da criança. Este fato é ainda agravado pelo fato de crianças se desenvolverem 

muito rápido, o que faz com que o aparelho auditivo precise estar adequado às mudanças 

fisiológicas e cognitivas do usuário. Buscou-se compreender a realidade vivenciada pelos 

potenciais usuários e o impacto da perda auditiva, estabelecendo as especificações do projeto, 

sua limitação e o conceito do produto. Na etapa de geração de ideias, estabeleceu-se o foco 

com o que gerasse interesse do público alvo e com as utilidades do aparelho auditivo, sendo 

utilizadas imagens de super-heróis e brinquedos que pudessem agradar essa faixa etária. 

Após esta fase, as ideias foram prototipadas para que as funções, defeitos e qualidades 

pudessem ser vistos de forma mais palpável. Dessa forma, utilizou-se diversos tipos de 

materiais que melhor retratam o aparelho auditivo e suas funções. Priorizou-se a prototipação 

usando impressoras 3D, uma vez que vêm tomando espaço no mundo atual e terá presença 

cada vez mais comum na sociedade. Na plataforma online, geramos novas alternativas 

baseadas no universo infantil para vivenciar a diferença como uma força e não como uma 

fraqueza. Essa plataforma será o link entre os designers de boa vontade e os usuários em 

necessidade.

Dessa forma, são desenvolvidos aparelhos auditivos por meio de tecnologia aberta, ou 

seja, tecnologia acessível tanto social como economicamente, com design que favorece e 

estimula o uso no cotidiano por parte do usuário.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A equipe do Laboratório Integrado de Design e Engenharia de Produto - LIDEP obteve

resultados satisfatórios com o projeto. Junto à Universidade de Southampton, o grupo está 

desenvolvendo um aparelho auditivo com custo consideravelmente abaixo do mercado, além 

de considerar as necessidades e interface personalizada com cada usuário. O design favorece 

o uso do produto no cotidiano, o que torna o tratamento da deficiência efetivo. Como foi 

definido que o público alvo é o público infantil, os aparelhos possuem cores, características e 

design apropriados para crianças, fazendo com que as mesmas desenvolvam interesse pelo 

uso. Essa fase do projeto alcançou resultados promissores, como a aprovação no Congresso 

Internacional de Design no Canadá (World Summit Design). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Num mundo onde escondemos as diferenças na tentativa de nos colocarmos nos 

modelos tradicionais, este projeto procura ter um efeito sobre as crianças para que encontrem 

em suas dificuldades os poderes de viver e de se beneficiar, de forma mais equitativa, dos 

meios common law. 

Este projeto é inovador e pode trazer grandes benefícios para o tratamento de crianças 

com deficiência auditiva no país. Contudo, para que todos os objetivos propostos sejam 

alcançados, é importante que haja também uma reestruturação na rede de saúde auditiva no 

Brasil. Como citado por Penna L.M., Lemos S.M. e Alves C.R. (2015), as políticas públicas 

devem visar à integração de toda a rede por meio de ações na atenção básica, como a 

orientação dos profissionais de saúde quanto à suspeita e diagnóstico da deficiência auditiva 

em crianças, da estruturação do programa de triagem auditiva neonatal e de investimentos na 

qualificação dos serviços de atenção à saúde auditiva e dos centros de reabilitação. Isso é de 

suma importância, uma vez que os problemas relacionados à deficiência auditiva afetam 

diretamente o usuário na inclusão e no seu desenvolvimento no âmbito educacional, social e 

ambiental. Devem ser garantidos o acesso ágil e eficiente das crianças ao programa de saúde 

auditiva e a disponibilidade de profissionais experientes e capacitados para exercer tal função.
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