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Resumo 

 

Relações entre audibilidade de sons de fala, uso de amplificação sonora e 
habilidades auditivas em crianças 

Objetivo: Esta pesquisa visa estabelecer relações entre audibilidade de sons de fala, 
rotina no uso de aparelho de amplificação sonora e desenvolvimento de habilidades 
auditivas em crianças diagnosticadas com deficiência auditiva. Método: A pesquisa foi 
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo e Plataforma Brasil e aprovada com o parecer número 731.690. Foram 
selecionados 35 bebês e crianças pequenas diagnosticadas até 3 anos de idade e idade 
cronológica corrigida de 2 a 50 meses. O estudo foi realizado no Centro de Audição na 
Criança (CeAC/Derdic) da PUCSP. A análise foi realizada a partir de medidas de 
audibilidade (Speech Intelligibility Index – SII), uso de aparelho de amplificação sonora 
individual (AASI) e relatos dos pais de situações de uso do AASI no cotidiano, a partir 
da entrevista estruturada e roteiro de entrevista. Foi realizada análise dos prontuários, 
aplicação do LittlEars® para avaliar o desenvolvimento das habilidades auditivas e 
caracterização socioeconômica e demográfica das famílias. As entrevistas com 
perguntas abertas foram filmadas e transcritas. As crianças foram divididas em dois 
grupos segundo a faixa etária: as que tinham idade cronológica de até 12 meses (Grupo 
A) quando iniciaram o uso de AASI e as que tinham idade cronológica de 13 meses ou 
mais (Grupo B). Em cada grupo, as crianças foram subdivididas quanto a classificação 
de audibilidade, segundo valores de SII: Gr1 – com SII abaixo de 35%; Gr2 - de 36-55% 
e Gr3 – igual ou maior que 56%. Resultados: Observamos que 74% dos sujeitos 
receberam o diagnóstico da perda auditiva antes do 1º ano de vida e 37% até os 6 
meses. Pesquisa reforça que está crescendo o número de crianças diagnosticadas 
abaixo de 18 meses e tendo início no processo de seleção e adaptação de aparelhos 
de amplificação sonora (AASI). Verificamos que as crianças do GR2 (de audibilidade 
moderada/severa) são mais afetadas pela distância entre o falante e o microfone do 
AASI sendo, portanto mais vulneráveis a interferência de outros fatores. Achados 
demonstram que o Gr1 (perdas profundas) teve a menor média de tempo de uso em 
relação aos outros grupos e com relação às habilidades auditivas verificadas no 
LittlEars®, 51% das crianças estão abaixo do mínimo esperado em comparação aos 
seus pares ouvintes. Quanto ao uso no cotidiano, 70% das mães até 12 meses disseram 
que elas usam sempre os AASIs no carro, e as crianças acima de 13 meses, usam 78%. 
73% do grupo A usam os aparelho sempre que estão com uma cuidadora e o grupo B, 
37% apenas. Quanto a ambientes externos e passeios, 82% (A) e 72% (B) afirmam 
usarem sempre os aparelhos. 100% das entrevistadas referiram verificar os aparelhos 
de seus filhos todos os dias.  Conclusão: Crianças do Gr1, a maioria com perda 
profunda utilizaram os AASI no cotidiano com menor frequência que os outros grupos 
nas duas faixas etárias. Não houve diferença na consistência de uso quando comparado 
nível socioeconômico das famílias. Em situações em que as mães não podem 
supervisionar (no carro, ao ar livre), preferem não colocar os AASI. Não tem certeza se 
os AASI são utilizados consistentemente na creche ou na escola. Muitos pais têm 
dificuldade de perceber mudanças auditivas dos bebês e crianças em resposta a 
amplificação e isto parece afetar o uso consistente. 
 
PALAVRAS CHAVE:  Reabilitação Auditiva, Questionários para pais, Deficiência 
Auditiva, Aparelho de amplificação sonora individual 



 
 

Abstract 
 
Relationship between audibility of speech, use of sound amplification and hearing 
abilities in children 
 
Objective: This research focuses on the relationship between audibility of speech, 
recurrent usage of sound amplification devices and the development of auditory abilities 
in hearing impaired children. Method: The research was submitted to Ethics Committee 
for Research at the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo was approved on 
report 731.690. 35 infants and children diagnosed by 3 years of age were selected, with 
chronological age corrected from 2 to 50 months. The study was conducted at the Centro 
de Audição na Criança (CeAC/Derdic) on PUCSP. The analysis was based on 
measurements of audibility (Speech Intelligibility Index – SII), use of hearing aid (HA) – 
in an average percentage of daily hours of use in comparison with the time in which the 
child is awake and reports from parents in HA use situations in everyday life, conducted 
from structured interviews and scripted interviews. There was also an analysis of medical 
reports of subjects, the LittlEars® application to evaluate the development of auditory 
abilities and socio-economic aspects as well as family demographics. Interviews with 
open-ended questions were recorded and transcribed to exemplify the data that was 
collected. Children were divided in two groups according to age: those who were 
chronologically up to 12 months (Group A) when they started using HA and those older 
than 13 months (Group B). In each group (A and B), children were also subdivided 
according to audibility classification, that is, in three SII intervals: Gr1 – SII below 35%; 
Gr2 – 36 to 55% and Gr3 – equal or above 56%. Results: We observed that 74% of the 
subjects were diagnosed with hearing loss before their first year of being born and 37% 
by 6 months. Children from Gr2 (moderate to severe audibility) are more affected by 
distance from the speaker, becoming more vulnerable to multiple factors. Findings 
demonstrate that Gr1 (significant losses) had the lowest average of usage time when 
compared to other groups and in comparison to the hearing abilities measured in 
LittlEars®, 51% of children were below the minimum expected when compared to their 
hearing peers. As for daily use, 70% of mothers of infants up to 12 months said that they 
use HAs in the car, and children above 13 months reach 78%. 73% pf Group A use 
products whenever they are with an employed caretaker, compared to only 37% from 
Group B. As to external environments and going out, 82% (A) and 72% (B) say they 
always wear the product. 53% and 44% of interviewees, respectively from groups A and 
B, said they never have to keep adjusting their children’s HAs due to feedback. 100% of 
interviewees check their children's devices every day before being worn. Conclusion: 
Gr1 children (mostly profound losses), were the least consistent in using hearing aids in 
daily routine in both age groups. There were no differences between groups when 
socioeconomic level was considered. Mother referred not to use the hearing aids in 
unsupervised situations such as car rides, or playing outside. They were unsure about 
the consistency of HA use during nursery end school hours. Several parents have a hard 
time noticing hearing changes in babies and children in response to amplification and 
this seems to affect constant usage. 
 
KEYWORDS: Hearing rehabilitation, questionnaires for parents, Hearing loss, Hearing 
aid 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA  

  

Ao reconhecer que a deficiência de audição é uma questão de saúde pública, 

o Ministério da Saúde (MS) instituiu a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

(PNASA), por meio da Portaria n2073 de 28 de setembro de 2004. No decorrer 

desses dez anos, e com a rede quase totalmente implantada, torna-se necessário 

abordar questões relativas a qualidade dos serviços baseadas na satisfação do 

paciente e nos benefícios proporcionados pelos dispositivos eletrônicos (aparelhos 

de amplificação sonora individual - AASI e implantes cocleares - IC), fornecidos e 

adaptados através do Sistema Único de Saúde (SUS) visando a  garantir os 

objetivos impostos pela portaria.  

No caso de crianças, promover desenvolvimento de habilidades auditivas e 

linguísticas, levando a melhores condições de desempenho acadêmico, inclusão 

social e melhor qualidade de vida, implica avaliar os processos e resultados com 

vistas a planejar e transformar a rede de cuidados. Com o sistema implantado, o 

desafio passa a ser consolidar os serviços de modo a garantir que os pais de 

crianças com deficiência auditiva possam estar informados e orientados sobre as 

possibilidades clínicas e educacionais disponíveis no sistema público e privado e 

voltem ao serviço de referência para acompanhamento da criança, cujo 

desempenho deve refletir o quanto os processos envolvidos na saúde auditiva estão 

sendo implementados satisfatoriamente. 

Grau de perda auditiva e idade no diagnóstico têm sido considerados como 

fatores diretamente relacionados ao desenvolvimento de linguagem oral na criança. 

No entanto, estudos mais recentes têm apontado para variáveis relacionadas à 

adesão da família ao tratamento, particularmente no uso do AASI, como 

determinante nos resultados dos programas de intervenção (MIGUEL e NOVAES, 

2013). A complexidade dos fatores envolvidos no desenvolvimento de linguagem 

oral e das habilidades auditivas no início da vida de crianças com deficiência de 

audição demanda especial atenção e implica em procedimentos que subsidiam 

decisões clínicas e educacionais.  
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No que se refere à audibilidade e ao acesso aos sons de fala com a 

adaptação imediata de aparelhos de amplificação sonora individual, a utilização de 

regras prescritivas tem facilitado a mensuração da capacidade auditiva da criança 

após a adaptação de AASI e permitido o estabelecimento de índices que podem 

prever desempenho em habilidades de percepção de fala.  

Atualmente, estudos têm usado o Índice de Inteligibilidade de fala (Speech 

Intelligibility Index – SII) para quantificar a audibilidade e inteligibilidade para os sons 

de fala em diferentes tipos de ambiente (silêncio, ruído e distância da fonte sonora) 

(DAVIDSON e SKINNER, 2006; MEYER et al, 2007; BASS-RINGDAHL, 2010). Para 

o cálculo do índice usamos valores do nível do estímulo de fala apresentado, valores 

do ganho de inserção com aparelhos auditivos e limiares tonais. Como medidas in 

situ em bebês e crianças pequenas podem variar muito devido as peculiaridades 

destes pacientes, o ganho de inserção pode ser calculado com os valores da 

verificação dos aparelhos em acoplador mais a medida do RECD (DAVIDSON e 

SKINNER, 2006). O método para cálculo do SII, medida física correlacionada com a 

inteligibilidade de fala, o SII – Speech Inteligibility Index ou o Índice de Inteligibilidade 

de fala foi definido pela American National Standard ANSI. Esta medida é calculada 

a partir de medições acústicas da fala e ruído, variando de 0,0 a 1,0, sendo este 

último mais altamente correlacionado à inteligibilidade de fala: audível e utilizável 

(HORNSBY, 2004). 

O termo SII derivou do AI (Índice de Articulação) e hoje, pode ser calculado 

automaticamente por equipamentos de verificação de AASI (Verifit®Audiosacan, 

Interacoustics Affinity®) ou através de um software disponível no site 

http://www.SII.to. O SII vem sendo estudado na Audiologia para auxílio na 

verificação do target para estímulos de fala em diferentes intensidades, como 

estratégia de orientação aos  pais e como medida preditora de audibilidade da fala 

em diferentes ambientes sonoros. Pode ser útil nas etapas de aconselhamento de 

familiares de pacientes candidatos ao uso de amplificação sonora, na seleção do 

melhor modelo, marca, saída e ganho de aparelhos auditivos e em conjunto com 

outros instrumentos como os questionários, pode ser de valia para o procedimento 

de validação (MUELLER e HALL, 1998).  

http://www.sii.to/
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Em pesquisa realizada com dez crianças de idades entre 7 e 17 anos e com 

perda auditiva de grau leve a severo na orelha melhor, Scollie (2007) observou que, 

à medida que os limiares auditivos aumentam, os valores de SII diminuem devido  

às limitações para atingir o alvo e a distorção; enquanto que conforme os limiares 

auditivos diminuem, os valores de SII aumentam devido à entrada maior de 

sinal/audibilidade e ao limiar de compressão. De modo geral, os valores de SII para 

perdas até 75 dB NA são melhores que 60% e para perdas piores que 80 dB NA, os 

valores podem variar de 20 a 60%. Isto porque tais valores dependem da 

configuração da perda, do nível do sinal de teste e da diferença alvo-saída.  

O trabalho realizado por Figueiredo (2013) em um serviço de alta 

complexidade analisou a relação entre audibilidade para sons de fala e 

características audiológicas e audibilidade para sons de fala e respostas 

comportamentais de crianças usuárias de aparelhos de amplificação sonora até 3 

anos de idade. Os resultados de sua pesquisa apontam para o fato do SII ter forte 

relação entre o grau e a configuração audiométrica. A autora propôs então uma nova 

classificação das perdas auditivas a partir de grupos de SII; segundo a qual perdas 

auditivas moderadas-severas ou com os valores de SII no intervalo entre 36 e 55%, 

são mais afetadas quando há alteração do sinal de entrada ou variação da distância 

entre o microfone dos AASIs e o falante; no que se refere ao processo de validação 

da amplificação de crianças até 3 anos, estas precisam primeiro se familiarizarem 

com os estímulos do teste para que as respostas possam ser observadas e, por fim, 

destacou que  a qualidade das respostas auditivas podem ser afetadas por fatores 

complexos .  

No entanto, apesar de o conhecimento das variáveis mais significativas para 

desenvolvimento da linguagem oral estar se expandindo cada vez mais, ainda há 

necessidade de novas pesquisas para identificar fatores que expliquem a grande 

variabilidade de resultados e como abordá-los. De acordo com Novaes e Mendes 

(2011) muito embora as estatísticas brasileiras demonstrem que as crianças com 

alguma perda auditiva têm acesso aos aparelhos de amplificação sonora concedidos 

pelos serviços de saúde, o uso consistente dos mesmos e seu impacto no 

desenvolvimento de habilidades auditivas e de linguagem ainda não foram 

suficientemente estudados. É incontestável, entretanto, que a habilitação auditiva 

requer a utilização incondicional do aparelho de amplificação durante todo o tempo 
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em que a criança estiver acordada. A inclusão do “ouvir” na relação do bebê com o 

mundo dependerá do quão consistente e confiável é essa informação (NOVAES e 

MENDES, 2011). E, neste sentido, o papel da audição pode ser evidenciado como 

um grande facilitador na adesão da família ao uso constante do AASI. 

A qualidade da amplificação, se utilizada sem consistência, é insuficiente para 

promover o desenvolvimento de linguagem. Cabe aos profissionais envolvidos na 

habilitação auditiva garantir que, através de dispositivos eletrônicos prescritos e 

verificados adequadamente, a família possa prover, com consistência, situações 

interacionais de linguagem. Também é tarefa destes profissionais, orientar o núcleo 

familiar de maneira que se possa compensar a criança pela redução de 

oportunidades de comunicação, geradas por inadequações acústicas do ambiente 

(NOVAES e MENDES, 2011).  

Segundo Miguel (2010), a partir de estudo realizado em serviço de alta 

complexidade no município de São Paulo, o uso consistente do AASI tem sido um 

problema na população atendida na rede de saúde auditiva. A compreensão da 

família sobre o conceito de “uso consistente” não tem levado ao uso diário, no 

período em que a criança está acordada, até porque a rotina de crianças nos 

primeiros dois anos de vida acaba envolvendo situações em que os pais, muitas 

vezes, optam por postergar a colocação do AASI.  

Considerando que audibilidade dos sons de fala, associada ao diagnóstico 

precoce e ao envolvimento familiar, são bons preditores de desempenho em tarefas 

de percepção e produção de fala, torna-se necessário analisar como o uso 

consistente do AASI, indiretamente relacionado ao envolvimento familiar, interfere 

nestas habilidades. Além disso, há necessidade de sistematizar ajustes nos 

processos realizados em serviços de saúde auditiva nos aspectos relacionados a 

esse uso.  

A adesão ao uso sistemático de aparelhos de amplificação sonora e sua 

relação com o desenvolvimento de linguagem oral tem sido abordados na literatura, 

visto que esses dispositivos promovem audibilidade de sons de fala e, 

consequentemente, possibilitam o desenvolvimento de habilidades de percepção e 

produção de fala (MOELLER et al. 2009; NOVAES, 2010). O uso sistemático de 
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AASI e terapia fonoaudiológica parecem ser determinantes no prognóstico de 

desenvolvimento de linguagem oral, considerando-se ainda outras variáveis, como 

diagnóstico precoce, grau de perda auditiva e ausência de outros 

comprometimentos.  

O acompanhamento dos pacientes adaptados com dispositivos eletrônicos – 

aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) e a efetividade do uso destes é 

um grande desafio dos serviços de Saúde Auditiva, visto que o número de pacientes 

que entram no sistema não para de crescer. De acordo com Novaes e  Mendes 

(2011), muito embora as estatísticas brasileiras demonstrem que as crianças com 

alguma perda auditiva tenham acesso aos aparelhos de amplificação sonora 

concedidos pelos serviços de saúde, o uso consistente dos mesmos e seu impacto 

no desenvolvimento da linguagem ainda não foram suficientemente estudados. 

Esta pesquisa teve como ponto de partida o estudo de Moeller et al. (2009). A 

autora buscou identificar fatores que afetavam o uso consistente do AASI pelas 

crianças, por meio de entrevistas com as mães, e concluiu que há grande 

variabilidade na compreensão do que seria esse uso sistemático, com implicações 

no desenvolvimento de linguagem. Conforme demonstrado por  Moeller et al. (2009), 

nos primeiros estágios de uso dos AASI, os pais expressaram três principais 

preocupações: como realizar a manutenção dos aparelhos, a aparência destes e 

seus potenciais benefícios para o bebê / criança. É nessa temática que esse 

trabalho está inserido, buscando identificar particularidades das características de 

adesão ao uso do AASI em crianças abaixo de três anos, atendidas na Rede 

Municipal de Saúde de São Paulo. 
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2. OBJETIVO 

 

Esta pesquisa visa estabelecer relações entre audibilidade de sons de fala, 

rotina no uso de aparelho de amplificação sonora e desenvolvimento de habilidades 

auditivas em crianças diagnosticadas com deficiência auditiva com até três anos de 

idade. Pretende ainda estabelecer como esses fatores interferem no uso consistente 

do AASI, visando aprimorar o processo de acolhimento e orientação familiar em 

programas de intervenção. 
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3. MÉTODO 

 

3.1. Considerações éticas 

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

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

parecer número 731.690 (Anexo I).  

O Parecer Ético afirmou que os procedimentos da pesquisa obedeceram aos 

princípios éticos para sua realização com seres humanos, conforme a Resolução 

CNS/MS 466/2012. Portanto, os indivíduos receberam os esclarecimentos 

necessários antes do início dos procedimentos, e aqueles que concordaram em 

participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo II) e o termo de autorização de uso de imagem (Anexo III).  

 

3.2. Natureza da pesquisa 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva relacional, de caráter prospectivo,  qualitativo e 

quantitativo. 

 

3.3. Local da pesquisa 

O presente estudo foi desenvolvido no Centro de Audição na Criança 

(CeAC),que faz parte da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

O CeAC atende crianças com suspeita de perda auditiva do nascimento aos 

três anos de idade; portanto, todos os sujeitos desta pesquisa iniciaram o 

atendimento dentro dessa faixa etária. 

Em 2004, a DERDIC/CEAC foi credenciada junto à Rede Municipal de Saúde 

da Prefeitura de São Paulo como um Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Alta 

Complexidade. Em janeiro de 2014, com o programa “Viver sem Limite” do Ministério 

da Saúde, passa a ser credenciada como Centro Especializado em Reabilitação – 

CER II (Deficiência Auditiva e Intelectual). 
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O CeAC/DERDIC é referência para diagnóstico audiológico para a rede do 

município de São Paulo, e parte das vagas reguladas são disponibilizadas para o 

programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN). 

 

3.4. Sujeitos 

A seleção dos sujeitos foi feita por amostra de clínica e de acordo com o fluxo 

das agendas, tendo ainda como critério a facilidade do recrutamento e a 

disponibilidade da população acessível.  

As crianças participantes deste estudo estavam em processo de pós seleção 

e adaptação de AASIs, de terapias iniciais e dos acompanhamentos.  

 

Figura 1 - Fluxo dos procedimentos de atendimento e da captação da amostra 
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3.4.1. Critérios de seleção dos sujeitos  
 Pacientes diagnosticados no CeAC com perda auditiva neurossensorial, 

bilateral e de qualquer grau e configuração, no período entre Dezembro de 

2011 até Outubro de 2014; 

 Não ter diagnóstico de Desordem da Neuropatia Auditiva, conforme 

exames realizados; 

 Ter AASI concedido no CeAC pelo SUS e estes possuírem o registro de 

média de horas de uso;  

 Ser residente nas regiões norte e sul do município de São Paulo onde a 

Derdic é referência na organização da rede municipal; 

 Idade de adaptação de AASI: até três anos de idade; 

 Não foram excluídas crianças com múltiplas deficiências (distúrbios 

motores, neurológicos, visuais). 

Participaram da pesquisa 35 sujeitos que atenderam aos critérios de seleção 

e, até a ocasião deste estudo, mantinham vínculo com o serviço. 

 

3.5. Formação de grupos 

Conforme estudos anteriores, optamos por classificar os sujeitos pelo critério 

de audibilidade e não pelo grau de perda. Trata-se de um critério – valor de SII – tem 

se mostrado mais sensível a variações de habilidades auditivas em crianças com o 

mesmo grau de perda.  

Segundo o critério de audibilidade de fala (SII), os sujeitos foram classificados 

em grupos por intervalos de valores de SII propostos por Figueiredo (2013) e 

adaptados por  Cavanaugh (2014) – (ANEXOS XI e XII): 

 Grupo 1. Crianças com intervalos de SII65 até 35%;  

 Grupo 2. Crianças com intervalos de SII65 entre 36 e 55%;  

 Grupo 3. Crianças com intervalos de SII65 maiores ou igual a 56%.  

Para isso, usamos o valor do SII 65 dB da melhor orelha, por representar a 

intensidade média dos sons de fala em distância conversacional. 
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Outro critério utilizado foi a divisão dos sujeitos em grupos de acordo com a 

idade cronológica. O grupo A foi composto por crianças até 12 meses de idade e o 

grupo B, crianças com mais de 13 meses.  

3.6. Material 
 Dados do prontuário: idade, data do diagnóstico, idade AASI, idade auditiva 

(na data da entrevista), idade da mãe, limiares auditivos em 500, 1k, 2k e 

4kHz, SII com entradas de som de 55 dB, 65 dB e 75 dB NPS; 

 Roteiro de exemplos de perguntas sobre o uso de AASI em vários momentos 

do desenvolvimento ( Exemples  of  Questions to Ask About Device Use at 

Various Points in Development – Moeller, 2010) (ANEXO IV); 

 Questionário de Amplificação no Cotidiano do Hospital Nacional de Pesquisa 

Boys Town ( Boys Town National Research Hospital -Amplification in Daily 

Life Questionnaire – Moeller et al., 2009) ( ANEXO V); 

 LittlEars® – Questionário Auditivo: questionário para pais para avaliar 

comportamento auditivo, traduzido e adaptado para o português – Leandro e 

Novaes, 2013/ Coninx et al., 2009 (ANEXO VI) ; 

 Critério de Classificação Econômica Brasil 2012 (ANEXO VII); 

www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx 

 Computador com o software Noah 3.0 ou 4.0 com os softwares dos 

fabricantes instalados e a interface de programação Hi-Pro USB para 

obtenção do registro da média diária de uso do AASI; 

 Adaptadores e cabos de programação dos variados fabricantes; 

 Equipamento modelo Verifit®Audioscan para verificação das curvas de 

resposta dos AASIs e a obtenção dos valores de SII (55, 65 e 75dB NPS); 

 Câmera Digital Sony Cybershot DSC-H7 8.1 Mega Pixels  com 15x Optical 

Image Stabilization Zoom para gravação das entrevistas com perguntas 

abertas; 

 Tablet Apple Ipad Mini Wi-Fi 16 GB para registro das respostas de 

questionários. 

http://www.abep.org/new/criterioBrasil.aspx
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3.6. Procedimentos 
1. Seleção de pacientes conforme critérios de inclusão a partir de 

agendamentos realizados na rotina do serviço; 

2. Inspeção de prontuários visando caracterizar os registros conforme 

variáveis estudadas: 

 idade do diagnóstico em meses 

 idade do início de uso do AASI em meses 

 idade auditiva (na data da entrevista) em meses 

 idade da mãe (na data da entrevista) em meses 

 escolaridade da mãe 

 grau da perda auditiva  

 valores do Speech Intelligibility Index – SII para entradas de 55, 65 e 

75 dB SPL 

 leitura dos dados da média de uso dos AASIs do último retorno no 

serviço. Esse número médio de horas diárias foi transformado em 

porcentagem de horas de uso enquanto a criança estava acordada, a 

partir da média de horas de sono por faixa etária (Mortensen, 2012)  

(ANEXO VIII). Essa transformação visou equalizar o efeito da idade na 

média de horas de uso e a interferência das horas de sono. 

3. Exposição para os pais sobre a pesquisa e os instrumentos utilizados. 

Caso houvesse o aceite, entrevista com pais, sendo então assinado o 

Termo de Consentimento livre e esclarecido e do Termo de uso de 

imagem; tendo início a aplicação dos  instrumentos: 

 Perguntas sobre o uso do AASI em vários momentos do 

desenvolvimento ; 

 Questionário de Amplificação no Cotidiano do Hospital Nacional de           

Pesquisa Boys Town ; 

 Habilidade Auditivas- LittlEars®  - Questionário Auditivo; 

 Avaliação do uso diário do AASI. 

 
3.6.1. Aplicação dos questionários 

As famílias foram informadas quanto ao objetivo dos questionários e a forma 

como seriam aplicados. Entretanto, a preferência das famílias foi pelo formato de 
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entrevista, a qual foi aplicada imediatamente após a escolha, sendo então 

registradas as informações e/ou gravadas para futuras transcrições pela 

pesquisadora. 

 

3.6.1.1. Questionário de amplificação no cotidiano (ANEXO V) 

A ferramenta utilizada inclui uma escala de Likert de 5 respostas (0= nunca, 

1= raramente, 2= às vezes, 3= quase sempre e 4= sempre) sendo desenvolvida 

para a população estudada, uma subescala facilitadora com ilustrações/emoticons 

para associação com as respostas (aspecto não-verbal acompanhando a 

comunicação verbal). Foi confeccionado um cartão com as ilustrações para que o 

respondente baseasse suas respostas. 

Como atribuímos um escore para cada tipo de resposta, verificamos a 

necessidade da inversão do escore em duas das perguntas para maior coerência 

das informações. Para cada item representativo de atitudes positivas, maior a 

pontuação do escore. Para ítens negativos, menor pontuação do escore. 

 
Figura 2 - Régua facilitadora usada para respostas das questões 1,2,3,5,7,8 

 
 
 
Figura 3 - Régua facilitadora usada para respostas das questões 4 e 6 

 

O questionário possui ainda perguntas para respostas abertas, nas quais os 

pais puderam descrever situações, ambientes desafiadores para o uso consistente 

dos aparelhos de amplificação, dados sobre o humor e temperamento da criança, 

dúvidas e rotinas no manuseio dos amplificadores, entre outros aspectos. As 

respostas foram registradas e/ou gravadas para futuras transcrições pela 
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pesquisadora. As transcrições foram realizadas em grelhas em conformidade às 

idades cronológicas (12 meses, 15 meses, 18 meses e 24 meses) com quatro 

colunas. Na coluna 1, foram apontadas as perguntas; na coluna 2, as respostas dos 

pais; na coluna 3, a descrição de indicadores significativos para o tema e na coluna 

4, categorização desses dados em temas mais abrangentes de informações (Bardin, 

2009). (ANEXO XIII) 

 

3.6.1.2. Perguntas sobre o uso de AASI em vários momentos do 
desenvolvimento (ANEXO IV) 

Este roteiro de perguntas abertas foi aplicado de acordo com a idade da 

criança em meses (12, 15, 18 ou 24 meses). As respostas possibilitam aos pais 

pensarem sobre as fases de desenvolvimento da criança e ajudam a refletir sobre as 

atitudes adotadas com relação ao uso dos aparelhos de amplificação de seus filhos. 

O questionário foi gravado para ser transcrito pela pesquisadora 

posteriormente.  

 

3.6.1.3. LITTLEARS® – questionário de habilidades auditivas (ANEXO VI) 

Trata-se de um questionário voltado a pais de crianças de até 2 anos de 

idade auditiva, sendo constituído de 35 perguntas,  cujas respostas devem ser “sim” 

ou “não”. O total da pontuação baseia-se nas respostas “sim” e existe um escore 

esperado para cada faixa de idade auditiva (ANEXO IX). 

A orientação dada aos pais das crianças deste estudo foi de que, caso 

observassem pelo menos uma vez resposta auditiva da criança em determinada 

situação, deveriam considerar “sim”.  

 

3.6.1.4. Critérios de classificação econômica Brasil 

O questionário foi aplicado aos pais, levando em conta os dados de provedor 

da família com a escolaridade do pai e separadamente com a da mãe. A opção de 

uso foi da escolaridade da mãe e a classificação econômica com base na mãe como 

provedora, pois muitas famílias são sustentadas por estas. 
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3.7. Análise 

Os dados coletados foram tabulados em planilha Excel e transformados em 

banco de dados. Inicialmente, realizamos uma análise descritiva e, posteriormente, a 

estatística. 

Na análise descritiva, os dados obtidos em ambos os roteiros de entrevista 

foram analisados a partir das variáveis identificadas nos mesmos: freqüência diária, 

ambientes e probabilidade de uso, rotina, adesão da família ao tratamento e outros 

fatores trazidos espontaneamente pelos pais durante a entrevista, organizados a 

partir da idade de adaptação do AASI. 

Para comparar os grupos definidos pelo SII 65 dB quanto à idade cronológica, 

idade auditiva, número de horas diárias de uso do AASI e porcentagem de horas de 

uso foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (FISHER e VAN BELLE, 1993). 

Os métodos apresentados foram aplicados separadamente a cada um dos 

grupos: idade cronológica até 12 meses ou maior ou igual a 13 meses. 

O coeficiente de correlação de Spearman (FISHER e VAN BELLE, 1993) foi 

considerado como medida de correlação do SII 55 dB, SII 65 dB e SII 75 dB e a 

porcentagem de horas de uso.  

A existência de correlação entre o nível socioeconômico e a porcentagem de 

horas de uso foi avaliada por meio do coeficiente de correlação de Spearman. 

Foi realizada a análise descritiva de cada uma das questões do questionário 

do cotidiano. Foram então construídas Tabelas com as distribuições das respostas 

em cada questão, e construídos gráficos com as distribuições das porcentagens em 

cada grupo definido pelo SII 65 dB. Como o questionário é uma escala de Likert de 5 

pontos, adaptamos e reduzimos as respostas a 3 categorias: sempre, às 

vezes/quase sempre e nunca/raramente, pois o tamanho da amostra foi pequena e a 

distribuição em 5 categorias impossibilitaria a análise. 

Nos testes de hipótese, foi fixado nível de significância de 0,05. 
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Quanto às entrevistas com respostas abertas, a técnica empregada foi a 

análise de conteúdo, sendo as informações foram identificadas por temas  e 

articuladas com os dados obtidos nos grupos. 

 

 

Figura 4 

 

 

Figura 5 



16 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma análise descritiva com a caracterização 

demográfica e audiológica da população estudada e dos instrumentos utilizados 

incluindo a análise estatística inferencial das variáveis estudadas com exemplos das 

falas das mães. 

 

4.1. Análise descritiva 

 

4.1.1. Caracterização demográfica e audiológica da população estudada 

Além da idade cronológica e a audibilidade dos sujeitos, foram consideradas 

também as heterogeneidades individuais, as experiências auditivas levando-se em 

conta a idade auditiva e particularidades de cada um. 

 

4.1.1.1. Gênero 

Nesta pesquisa, foram estudadas 35 crianças, sendo 60% do sexo masculino 

(n=21) e 40% do feminino (n=14). Esta predominância do sexo masculino também 

foi identificada anteriormente em outras pesquisas desenvolvidas no mesmo serviço 

- CeAC/Derdic. Após um levantamento de 6 anos e uma população de 865 sujeitos 

diagnosticados neste período, Silva (2010) encontrou 57,8% sujeitos do sexo 

masculino (n=500) e 42,2% do sexo feminino (n=365). Também Ogeda (2014), em 

seu estudo retrospectivo envolvendo 66 crianças diagnosticadas no período de 2 

anos (2012/2013), encontrou 61% do sexo masculino (n=41) e 39% do sexo 

feminino (n=25). 

Outros estudos nacionais reforçam a prevalência significante do gênero 

masculino, como a pesquisa realizada no Programa Reouvir – Ambulatório de Saúde 

Auditiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo - HCMFUSP (PINTO et al., 2012). Em um período de três anos, foram 

encontrados 56% de indivíduos do gênero masculino (n=93) e 44% do gênero 

feminino (n=73) – (p=0,02). 
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Tabela 1 - Características demográficas e de audibilidade das crianças estudadas (n=35) 

SUJEITOS 

IDADE 
CRONOLÓGICA 

CORRIGIDA 
(MESES) 

IDADE NO 
DIAGNÓSTICO 

(MESES) 

IDADE 
AUDITIVA 
(MESES) 

SII 65dB 
DA 

MELHOR 
ORELHA 

CLASSIFICAÇÃO 
GRUPO DE 

AUDIBILIDADE  
(FIGUEIREDO E  
NOVAES, 2013)  

C16 50 32 17 90 Gr3 

C35 14 8 6 90 Gr3 

C17 19 15 4 85 Gr3 

C15 15 6 9 84 Gr3 

C18 8 5 3 84 Gr3 

C32 28 22 5 83 Gr3 

C5 10 7 3 79 Gr3 

C12 14 9 5 78 Gr3 

C13 40 7 37 77 Gr3 

C14 8 4 4 76 Gr3 

C28 4 3 2 76 Gr3 

C30 8 6 2 76 Gr3 

C4 9 5 4 73 Gr3 

C1 18 7 11 71 Gr3 

C11 19 17 3 70 Gr3 

C24 13 10 3 68 Gr3 

C33 11 20 7 66 Gr3 

C2 26 5 21 52 Gr2 

C3 6 3 5 51 Gr2 

C31 5 2 3 50 Gr2 

C7 32 18 16 49 Gr2 

C34 15 11 4 47 Gr2 

C23 10 4 6 44 Gr2 

C27 6 2 4 36 Gr2 

C29 3 9 3 26 Gr1 

C9 21 6 16 25 Gr1 

C25 4 2 2 24 Gr1 

C20 9 5 4 22 Gr1 

C21 11 3 9 19 Gr1 

C22 20 17 3 15 Gr1 

C6 41 36 5 13 Gr1 

C8 26 22 4 13 Gr1 

C26 10 6 4 11 Gr1 

C19 6 3 3 8 Gr1 

C10 15 5 10 6 Gr1 
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4.1.1.2. Idade cronológica e idade auditiva 

Como pode ser observado na Tabela 1, a idade cronológica corrigida geral da 

amostra variou de 2 a 50 meses no momento da coleta e a idade auditiva, de 2 a 37 

meses.  Segundo Seow et al. (1988) e Ramos et al. (2006), para compararmos um 

bebê nascido prematuramente com outro a termo, devemos fazer a correção de sua 

idade cronológica. Isto porque as crianças prematuras não estão completamente 

maduras no nascimento e sua idade cronológica não corresponde a biológica. 

Quanto a faixa etária, observamos que, quando iniciaram o uso de AASI, 17 

sujeitos (48,6%) tinham idade cronológica de até 12 meses (Grupo A) e 18 (51,4%) 

tinham idade cronológica de 13 meses ou mais (Grupo B).  

No Grupo A, a idade cronológica corrigida foi de 2 a 11 meses e a idade 

auditiva de 2 a 9 meses. Já no Grupo B, a idade cronológica corrigida foi de 13 a 50 

meses e a idade auditiva de 3 a 37 meses. Portanto, a experiência auditiva do Grupo 

B era bem maior que a do Grupo A. 

Considerando os grupos por classificação de audibilidade (Figueiredo, 2013), 

o grupo 1 (Gr1) era composto por 11 indivíduos (31,4%), o grupo 2 (Gr2) composto 

por 7 (20,0%) e o grupo 3 (Gr3) por 17 (48,6%). 

Na Tabela 2 traz o resumo descritivo da idade  cronológica corrigida e da 

idade auditiva, ambas em meses, por grupo e total. 

 
Tabela 2 - Resumo descritivo da idade cronológica corrigida (meses) e da idade auditiva 
(meses) por grupo definido pelo SII 65dB (n=35) 

Variável Grupo n Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo IQR(*) 

Idade cronológica corrigida  Gr1 11 15,0 11,3 1,5 11,2 40,7 14,9 

 
Gr2 7 14,2 10,8 4,9 9,9 32,0 20,5 

 
Gr3 17 17,0 12,0 4,5 13,7 49,5 10,7 

 
Total 35 15,8 11,3 1,5 12,9 49,5 11,5 

        

 

Idade auditiva Gr1 11 5,7 4,2 2,3 4,4 15,6 6,5 

 
Gr2 7 8,4 7,4 2,5 5,3 21,4 12,7 

 
Gr3 17 7,4 8,5 1,7 4,4 36,8 5,4 

  Total 35 7,1 7,1 1,7 4,4 36,8 6,4 
(*): amplitude do intervalo interquartil 
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Não houve diferença significativa tanto entre as distribuições da idade 

cronológica corrigida nos três grupos (p=0,764), quanto entre as distribuições da 

idade auditiva nos três grupos (p=0,725). Portanto, Gr1, Gr2 e Gr3 são homogêneos 

e podem ser comparados neste estudo. 

 

4.1.1.3. Idade no diagnóstico 

Importante se observar que 74% dos sujeitos receberam o diagnóstico da 

perda auditiva antes do 1º ano de vida e 37% até os 6 meses, resultados que  

corroboram com outros estudos do mesmo serviço – CeAC/Derdic, que também 

constataram o crescimento no número de crianças diagnosticadas abaixo de 18 

meses. Silva (2010) verificou que, em um período de dez anos, houve um aumento 

de 21% na porcentagem dos bebês diagnosticados no primeiro ano de vida; Ogeda 

(2014) constatou que 35% dos atendimentos dos sujeitos de sua pesquisa 

ocorreram abaixo de 1 ano. 

Este dado indica que as crianças estão chegando mais cedo para 

diagnóstico, certamente devido à implantação da Triagem Auditiva Neonatal (TAN) 

em hospitais para os quais o serviço é referência e, por conseguinte, podem ser 

reabilitadas mais cedo também. A detecção precoce maximiza o desenvolvimento 

das habilidades auditivas, da fala e de linguagem  (SININGER et al., 1999). 

Pesquisas demonstram que existe um período crítico e sensível para  a maturação 

do sistema nervoso auditivo central nos primeiros meses após o nascimento, e 

sugerem que a intervenção ocorra antes do sexto mês de vida (YOSHINAGA-

ITANO, 1998; JOINT COMMITTEE ON INFANT HEARING, 2007). 

 

4.1.1.4. Nível socioeconômico  

 O questionário da classificação socioeconômica baseada no provedor 

principal da casa foi aplicado. Nesta pesquisa, a mãe foi considerada a provedora 

principal. Verificamos que 12% (4 famílias) eram do nível B1; 37% (13 famílias) do 

B2; 14% (5 famílias) do C1; 34% (12 famílias) do C2 e 3% (1 família) do D. Não 

foram encontradas famílias do nível A (classe alta) e nem do E (classe baixa). Esses 

dados vão ao encontro dos resultados de algumas pesquisas no mesmo Serviço de 

Saúde Auditiva (CeAC/Derdic) que demonstraram níveis socioeconômicos 



20 
 

 

concentrados também em B1, B2, C1, C2 (FIGUEIREDO, 2013; CAVANAUGH, 

2014).  

Apenas no estudo de Leandro (2013), realizado no mesmo serviço, houve 

referência a famílias da classe A2 e D. Isso se explica, pois, apesar de a população 

que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) pertencer, majoritariamente, às classes 

baixa e da média-baixa, o CeAC/Derdic é um Serviço de Saúde Auditiva referência 

no município de São Paulo e atende ao preceito de igualdade de acesso à Saúde, 

havendo então a presença de sujeitos de classes sociais mais privilegiadas. 

A Figura 4 (APÊNDICE A) mostra cada família do presente estudo e seu nível 

socioeconômico.   

Bee (2003) afirma que crianças mais estimuladas, de classe social mais 

privilegiada e tendo uma boa relação com os pais, tendem a ter um melhor 

desenvolvimento da linguagem. Ao contrário, ambientes empobrecidos impedem o 

desenvolvimento do individuo em vários aspectos. A autora refere também que tanto 

a qualidade quanto a quantidade da linguagem ao redor da criança afetam o 

crescimento do vocabulário desta. 

  

4.1.1.5. Escolaridade dos pais 

Quanto à escolaridade das mães desta pesquisa, os resultados mostraram 

que apenas uma delas (3%) era analfabeta, não tendo completado o fundamental 1; 

14% (5 mães)  completaram o fundamental 1, mas não o fundamental 2; 26% (9 

mães) completaram o fundamental 2, mas não o ensino médio; 37% (13 mães) 

completaram o ensino médio, mas não o superior e 20% (7 mães) completaram o 

superior. 

 Em relação à escolaridade dos pais, verificamos o seguinte: 11% (4 pais) 

eram analfabetos, com fundamental 1 incompleto; 6% (2 pais) completaram o 

fundamental 1, mas não o fundamental 2; 29% (10 pais) completaram o fundamental 

2, mas não o ensino médio; 37% (13 pais) completaram o ensino médio, mas não o 

superior e 17% (6 pais) completaram o ensino superior. 

 Comparativamente, seguindo a pontuação da classificação da ABEP, as 

mães somaram 131 pontos e os pais, 122. Isto traduziu uma maior escolaridade das 
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mães do que dos pais (temos menos mães com nível de escolaridade 

analfabeta/fundamental 1 incompleto).  

 Interessante notar que apenas 49% dos casais apresentaram o mesmo nível 

de escolaridade: 3% (1 pai) analfabetos, com fundamental 1 incompleto; 14% (5 

pais) do fundamental 2 completo e médio incompleto; 20% (7 pais) com médio 

completo e superior incompleto e 12% (4 pais) com superior completo. 

 Uma característica muito semelhante foi identificada anteriormente em outras 

pesquisas no mesmo Serviço de Saúde Auditiva do CeAC/Derdic, como os de Stella 

(2013), Figueiredo (2013) e Cavaunagh (2014); nelas, o maior índice de 

escolaridade materna se concentrou no nível médio completo e os níveis menores 

de escolaridade somados totalizaram quase que o mesmo valor do médio completo. 

Essas autoras encontraram  um número bem reduzido de mães com nível superior 

completo (dois em cada pesquisa), enquanto que, no presente estudo, foi possível 

verificar a ocorrência de sete sujeitos nas mesmas condições de escolaridade. 

  Muitos estudos vêm reforçando a influência da escolaridade materna no 

desenvolvimento da linguagem, na consistência de uso do aparelho de amplificação 

sonora, nos cuidados e crenças na criação dos filhos, no desempenho escolar, 

desempenho cultural e linguístico, no modo de comunicação entre outros (KOBARG 

e VIEIRA, 2008; MOELLER et al., 2009; ARAÚJO et al., 2010; PANCSOFAR e 

VERNON-FEAGANS, 2010; CROWE et al., 2012; WALKER et al., 2013). 

Walker et al. (2013) conduziram uma pesquisa americana multicêntrica 

longitudinal,  em que participaram 272 crianças com perda auditiva (PA) de leve a 

severa, permanentes e bilaterais, usuárias de AASIs e com idades de 5 meses a 7 

anos e 3 meses. Diferentemente de nossos  achados, os níveis de escolaridade 

foram maiores na Vocational School/some college (Escola Profissional), College 

(Faculdade) e Graduate School (Pós-graduação). Os autores investigaram as 

relações entre as variáveis preditoras independentes (gravidade da perda, idade 

cronológica e nível de educação materna) e a dependente (quantidade de horas de 

uso diário dos AASIs segundo as estimativas dos pais). Os resultados 

demonstraram que mães universitárias tiveram filhos com o tempo de uso do 

aparelho de amplificação maior em comparação às mães com outros níveis de 

escolaridade; e, ainda, crianças mais jovens e com perda auditiva leve usavam 
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menos o aparelho de amplificação em comparação às crianças mais velhas e com 

perda auditiva moderada a severa. 

 Ainda nos Estados Unidos, porém em zonas rurais e de baixa renda, foi 

realizada uma pesquisa com 1292 famílias para avaliar a influência da escolaridade 

e do vocabulário de mães e pais no desenvolvimento da linguagem das crianças. Os 

pesquisadores (PANCSOFAR e VERNON-FEAGANS, 2010) visitaram as famílias 

quando as crianças estavam com 6 meses, 15 meses e 36 meses de idade. 

Avaliaram as interações dos bebês com seus pais e desenvolvimento de linguagem. 

Concluíram que, quanto mais escolaridade dos pais, maior o desenvolvimento 

linguístico das crianças aos 3 anos. Surpreendentemente, constataram que quanto 

mais diversificado o vocabulário do pai durante as interações com o bebê aos 6 

meses (leitura livro-foto), maior era o desenvolvimento linguístico das crianças aos 

15 e 36 meses. Uma justificativa das autoras para a contribuição maior da educação 

e do vocabulário paterno para o desenvolvimento linguístico das crianças seria o fato 

de, além de ficarem menor tempo com seus filhos, usarem um vocabulário mais 

variado e menos familiar com eles. 

No Brasil, com tanta diversidade cultural, social e econômica, o fator escolar 

pode ter mais ou menos influência, dependendo da localização geográfica em que a 

pesquisa se desenvolve. Um estudo que reforça esse dado foi o desenvolvido em 

uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Belo Horizonte, em que 351 crianças com 

idades de 2 a 24 meses foram avaliadas. Como resultado, as autoras Escarce et al. 

(2012) verificaram que 70% delas estavam com o desenvolvimento adequado à 

idade e que 54% das mães possuíam um tempo de escolaridade de 9 a 12 anos 

(médio completo/incompleto ou apenas fundamental 2). Portanto, nesse estudo, a 

escolaridade materna não teve significância estatística. 

Outras pesquisas, como a de Kobarg e Vieira (2008), enfocaram que crenças 

e práticas de cuidado materno variam de acordo com o contexto em que as mães 

vivem. Os autores analisaram 77 questionários de mães de Itajaí (SC) e constataram 

que aquelas provenientes de zona urbana, com nível de escolaridade superior, 

valorizavam mais o aspecto estimulação na educação dos filhos, enquanto as de 

baixa escolaridade ficavam menos tempo com seus filhos, e estes brincavam mais 

com outras crianças; as mães da zona rural, com baixa escolaridade, destacaram 
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mais o aspecto disciplina na educação dos filhos, e o tempo em que passavam com 

eles eram significantemente maior do que dos demais grupos.  

Martin e Johnson (1992) encontraram uma correlação entre crenças maternas 

sobre desenvolvimento e percepção da competência infantil, sendo que mães com 

conhecimento mais sofisticado sobre as teorias de desenvolvimento infantil e  

aprendizagem tenderiam a perceber as crianças como mais competentes. Para os 

autores, é possível que estas mães sejam mais estimuladas a observar seus filhos.   

De modo geral, considerando  dados da literatura, a escolaridade parece ter 

uma correlação com a consciência que as mães têm do desenvolvimento de seus 

filhos, desde que estas passem períodos de tempo com eles (não trabalhem ou 

tenham jornada de trabalho reduzida) ou tenham o gerenciamento das pessoas que 

são as cuidadoras.  

 

4.1.1.6. Horas de sono 

Como parte do “ Questionário de Amplificação no Cotidiano do Hospital 

Nacional de Pesquisa Boys Town”, solicitamos aos responsáveis pelas crianças 

deste estudo que estimassem as horas de sono noturno e soneca delas. De maneira 

geral, foi levantado que as crianças dormiam 12 horas por dia. No Grupo A, com 

crianças até 12 meses, a média foi de 12 horas de sono e no Grupo B, com crianças 

iguais ou maiores que 13 meses, foi de 11h30min.   

Gradualmente, entre os 3 meses a 1 ano, as crianças passam a dormir mais à 

noite e menos de dia, de acordo com as necessidades do desenvolvimento infantil 

(MORTENSEN, 2012; LAMPL e JOHNSON, 2011). À medida que vão crescendo, 

ficam mais tempo acordadas e, portanto, passam a usar mais os AASIs (WALKER et 

al., 2013).  

Ribeiro (2008) utilizou em seu estudo alguns instrumentos como indicadores 

de desenvolvimento oral e de habilidades auditivas em crianças deficientes auditivas 

neste mesmo Serviço de Saúde Auditiva (CeAC/Derdic) e verificou que, muitas 

vezes, os pais subestimam as habilidades de seus filhos. Pesquisas ressaltam a 

importância das informações dos pais sobre o desenvolvimento da criança, porém 

recomendam cautela ao considerarmos as respostas oferecidas, pois a observação 
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da linguagem no primeiro ano de vida é uma tarefa complexa (FENSON et al., 

1994). 

Em consideração a estes estudos, buscamos alguns autores, como 

Mortensen (2012), que apresenta os dados relativos ao sono do bebê por fase 

cronológica, para compararmos com as respostas dos pais de nossa pesquisa. 

Figura 6 - Comparativo das horas de sono noturna e das sonecas das crianças até 48 meses 
(Literatura X Estimativas dos Pais) – n=35 

 

 Pode-se verificar na Figura 6 que as médias estimadas dos pais deste estudo, 

em quase todas as faixas etárias, ficaram abaixo daquelas encontradas na literatura. 

Entretanto, esta subestimação não chegou a 20% de diferença entre os dados 

confrontados, o que é irrelevante no aspecto das necessidades individuais de cada 

criança, pois podemos ter uma margem de erro para mais e para menos. 

 Já na análise individual dos sujeitos, encontramos características bem 

importantes, como 2 (6%) sujeitos que superestimaram as horas (porém não 

excederam em suas respostas em 20% de diferença), 6 (17%) sujeitos que tiveram a 

precisão das horas de sono de acordo com a literatura e 27 (77%) que 

subestimaram as respostas. Das mães que subestimaram as horas de sono, 10 

delas (28,5%) o fizeram com uma estimativa maior que 20% de diferença aos 

valores da referência, enquanto 17 pais (48,5%) subestimaram com respostas 

menores que 20%. Assim, os achados desta pesquisa vão de encontro com os de 

Ribeiro (2008). 

 

 4.1.1.7. Características audiológicas e de audibilidade 

Neste estudo, foram identificadas as perdas auditivas por grau (WHO, 2007) e 

configuração das 35 crianças pesquisadas, classificadas nos cinco grupos de 



25 
 

 

audibilidade de Figueiredo (2013) e adaptados em três grupos (CAVANAUGH, 2014) 

determinados a partir dos intervalos de valores de SII 65. 

É possível verificar esta classificação por sujeitos e grupos, além de outras 

informações audiológicas, na Figura 5 que encontra-se no Apêndice B. 

Os resumos descritivos do SII 55 dB, SII 65 dB e SII 75 dB são apresentados 

na Tabela 3. 

 
 
Tabela 3 - Resumo descritivo do SII 55dB, SII 65 dB e SII 75dB por grupo definido pelo SII 65dB 
(n=35) 

Grupo Variável n Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo IQR (*) 

Gr1       SII 55  dB                        11 7,6 4,9 2 6 16 9 

 
SII 65  dB  11 16,6 7,0 6 15 26 13 

 
SII 75  dB  11 22,4 8,8 8 21 37 15 

        

 

Gr2       SII 55  dB                        7 28,7 10,4 8 31 39 13 

 
SII 65  dB  7 47,0 5,5 36 49 52 7 

 
SII 75  dB  7 55,9 5,0 48 58 60 10 

        

 

Gr3       SII 55  dB                        17 67,7 11,6 53 66 87 20,5 

 
SII 65  dB  17 78,0 7,2 66 77 90 12 

 
SII 75  dB  17 79,3 3,8 73 80 88 4,5 

Total       SII 55  dB                        35 41,0 29,0 2 39 87 56 

 
SII 65  dB  35 52,5 28,2 6 52 90 53 

  SII 75  dB  35 56,7 25,9 8 60 88 50 
(*): amplitude do intervalo interquartil 

Um aspecto de grande relevância para quem realiza o trabalho de seleção e 

adaptação de AASIs é a questão da distância do falante em relação ao microfone do 

dispositivo. Martin e Asp (2012) referem que essa distância altera a intensidade da 

voz de quem fala, pois, à medida que diminui pela metade, o som aumenta 6dB. Os 

autores sugerem alguns testes para comprovar esse fenômeno da física acústica, 

principalmente para usuários de aparelhos de amplificação.  

Sabendo disso, uma pesquisadora da linha da Audição na criança, Figueiredo 

(2013), demonstrou em seu estudo que a distância é condição para audibilidade e 

inteligibilidade de fala (SII), considerando que: 

 Estímulo de 75dB NPS = pode traduzir um estímulo como próximo ao 

microfone do aparelho (perto);  

 Estímulo de  65dB NPS = estímulo em uma distância de conversação; 
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 Estímulo de 55dB NPS = estímulo em uma distância maior que dois metros 

entre o falante e o microfone do AASI (longe). 

Podemos verificar que os valores da mediana de SII 55, 65 e 75 do Gr1 na 

Tabela 3, já apresentavam índices de inteligibilidade de fala baixos, e com a 

variação da distância e o deslocamento para SII 65 e 55dB, os valores caem mais 

ainda. Sendo o Gr1 um grupo de sujeitos com perdas acentuadas (WHO, 2007), e já 

tendo os valores de entrada de som limitados,  com a distância, estes reduzem 

ainda mais. 

No Gr2, observamos que os sujeitos sofriam mais quando a distância 

aumenta (mediana de SII 55dB cai para a faixa menor de 35%). Estes sujeitos 

possuíam audibilidade moderada/severa (WHO, 2007), sendo vulneráveis a fatores 

externos (distância, ruído e reverberação).  

Considerando que o Gr3 era o grupo com características audiológicas 

melhores, ou seja, de perdas leves/moderadas (WHO, 2007), com maior acesso aos 

sons da fala, as medianas não caíram muito e os valores permaneceram no intervalo 

de SII igual ou acima de 56%. 

Na Tabela 1, temos o sujeito C27 (Grupo A), com valor de SII 65dB em 36%, 

ou seja, no limite entre o Gr2 e Gr1. Isso significa que a família precisaria ser muito 

orientada quanto à variação da distância e presença de ruído nas  estratégias de 

interação comunicativa. Na ocasião do estudo, a criança ainda estava com 6 meses 

e permanecia no colo da mãe, tendo garantias de estar próximo do falante e de fazer 

uso dos aparelhos 89% do tempo, diariamente, em comparação ao tempo em que 

ficava acordada. Importante salientar que, com o crescimento e o desenvolvimento 

motor dentro do esperado, os bebês passam do colo da mãe para o chão, para 

engatinhar e, logo depois, andar (respectivamente com 9-10 meses e 12-15meses)1; 

ou seja, cada vez mais, o falante se distancia da criança. Assim, tivemos neste 

estudo, a influência da distância em parte do Grupo A (até 12 meses) e parte do 

Grupo B (igual ou maior que 13 meses). 

 

                                                           
1
Adaptado da tabela dos marcos do desenvolvimento – Site Baby Center Brasil , disponível em  

http://brasil.babycenter.com/a1500055/tabela-dos-marcos-do-desenvolvimento-7-a-12-meses 
 

http://brasil.babycenter.com/a1500055/tabela-dos-marcos-do-desenvolvimento-7-a-12-meses
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4.1.1.8. Tempo médio de horas de uso do aparelho de amplificação 
sonora 

De maneira geral, a medição objetiva do tempo médio de uso diário dos 

aparelhos de amplificação foi de 6 horas. Tendo por base os grupos de audibilidade, 

obtivemos as seguintes médias: no Gr1 (Grupo A e B), a média foi de 5 horas, 

sendo que no Grupo A (crianças menores de 12 meses) foi de 7 horas e no Grupo B 

(crianças com13 meses ou mais) foi de 4 horas. No Gr2 (Grupos A e B), a média foi 

de 9 horas, sendo que no Grupo A foi de 8 horas e no Grupo B, de 10 horas; já no 

Gr3, a média geral foi de 6 horas e no Grupo A e B, valores médios também foram 

de 6 horas/diárias.  

Pareceu-nos oportuno realizar o presente levantamento para apontar que o 

Gr2 foi o grupo de valores maiores de horas de uso dos aparelhos de amplificação 

(9h), sendo que, com o aumento da idade, as crianças passaram a usar mais os 

AASIs (de 8h até 12 meses, para 10h após 13 meses). Cabe aqui ressaltar que o 

mesmo resultado não foi encontrado nos Gr1 e Gr3, pois, no Gr1, a média de uso 

diminuiu (de 7 para 4h) e no Gr3, manteve-se igual (6h). Nossa suposição é de que, 

no Gr1, não havendo a percepção de um melhor desenvolvimento das crianças com 

perda profunda, não havia um investimento no uso da amplificação; e no Gr3, como 

a criança “ouvia” melhor em algumas situações, os AASIs não eram utilizados com 

tanta frequência. 

Quanto aos relatos dos pais sobre a utilização dos aparelhos de amplificação, 

de um ponto de vista mais amplo, estimaram uma média de uso diário de 8h30.  

Quanto aos grupos de audibilidade, esta medida subjetiva revelou que: no Gr1, de 

maneira geral, os pais referiram que as crianças,  tanto as menores quanto as 

maiores, usavam os aparelhos quase oito horas por dia; no Gr2, pais relataram 

usarem 10 horas/dia, sendo que as crianças do grupo A usavam  9h30 e as do 

Grupo B, 11 horas diárias; no Gr3, encontramos os valores de 8h30, sendo no grupo 

A o total de 8h30 e no Grupo B, quase 9 horas. 
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Figura 7 - Comparativo por grupos de audibilidade entre as medições objetivas e subjetivas 
das médias de horas de uso dos aparelhos de amplificação (Grupo A e B) - (n=35) 

 

 Acima, na Figura 7, verificamos que os pais superestimaram o uso do AASI 

em relação à medição realizada nos próprios dispositivos das crianças.  Levando em 

conta uma margem de erro de 20% para mais ou para menos, os pais do Gr1 

superestimaram as horas de uso em 160%, os do Gr3, em 138% e os pais do Gr2, 

abaixo de 120%. Verificando os grupos das idades cronológicas, no Grupo A, 

apenas os pais do Gr3 tiveram estimativas maiores que 120% (138%) e no Grupo B, 

apenas o Gr2 teve uma superestimativa abaixo de 120%. Tanto os pais do Gr1, 

quanto do Gr3 apresentaram relatos superestimados de 200% e 150% 

respectivamente. Esses achados despertam preocupação, visto que os pais são 

informados durante o processo de seleção e adaptação dos aparelhos de 

amplificação sobre o recurso de registro de dados e memória existente nos AASIs; 

ou seja, o profissional, como rotina, recupera as informações armazenadas sobre o 

uso da amplificação. Ainda assim, as respostas dos pais deste estudo não 

corresponderam ao uso real dos aparelhos.  

 Quanto às estimativas de uso do aparelho, 46% dos pais (16) estimaram as 

respostas até 120% e 54% destes (19), acima de 120%. Comparativamente, as 

mães que não superestimaram tinham mais escolaridade universitária (6 delas); 

apenas uma analfabeta/fundamental 1 incompleto também não superestimou. 

Parece haver uma correspondência entre as mães que não superestimaram as 

respostas de uso médio de horas dos aparelhos auditivos de seus filhos com suas 

escolaridades. 

 Walker et al. (2013) coletaram e analisaram 133 registros de dados objetivos 

a partir dos aparelhos auditivos das crianças e os relatos subjetivos dos pais. Os 

dados apontaram que 84% dos pais (112) superestimaram o tempo de uso do 

aparelho de amplificação e 16% (21) subestimaram ou foram precisos em suas 
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respostas. Os pais disseram que, em média, seus filhos usavam 10,84 horas por dia, 

mas os registros de dados objetivos indicavam 8,3 horas. Esse achado está em 

concordância com os resultados que encontramos na presente pesquisa, 

principalmente com relação aos relatos dos pais de superestimação do tempo médio 

de uso diário dos aparelhos de amplificação das crianças.  

Na Tabela 4 traz o o resumo descritivo da porcentagem de horas de uso em 

relação ao tempo em que está acordado. Notamos que a média e a mediana 

observadas no Gr1 são menores do que nos outros grupos. Também no Gr1 foi 

observada a maior variabilidade de resposta, avaliada por meio da amplitude do 

intervalo interquartil. No Gr3 havia um indivíduo que não usou o aparelho.  

 
Tabela 4 - Resumo descritivo da porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em que 
está acordado por grupo definido pelo SII 65 dB (n=35) 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo IQR(*) 

Gr1 11 50,8 40,1 10 36 100 83 

Gr2 7 84,0 14,4 55 89 100 12 

Gr3 17 56,8 27,9 0 55 100 38 

Total 35 60,4 32,0 0 55 100 56 
(*): amplitude do intervalo interquartil 

 O fato de a média e mediana serem menores no Gr1 nos remete à menor 

porcentagem de uso do aparelho de amplificação destes sujeitos cpm perda 

profunda. A variabilidade é maior nesse grupo, o que significa que alguns pais 

aderiram ao uso do AASI, mesmo com respostas menos evidentes em função do 

grau de perda. Outros parecem ter entendido a importância da estimulação auditiva, 

mesmo somente para sons mais intensos. Um estudo de Jones e Launer  (2010), 

com quase 5000 indivíduos de todas as idades, mostrou que 40% das crianças na 

faixa de idade de 0-4 anos faziam uso de AASIs por um tempo menor que 5 horas 

por dia. Quanto ao grau da perda auditiva nessa mesma faixa etária, referiram que 

os indivíduos que usavam menos horas o aparelho de amplificação eram os de 

perda profunda, seguidos daqueles com perdas leves, severas e por último, 

moderadas. Os resultados dessa pesquisa condizem com o encontrado no presente 

estudo em relação ao menor tempo de uso da amplificação sonora entre as crianças 

com perda profunda, do Gr1.  

 De fato, os pais podem se sentir desmotivados para a colocação dos AASIs 

em seus filhos pelo fato de as respostas comportamentais a estímulos sonoros 
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demorarem a aparecer, influenciando a adesão ao uso da amplificação pelas 

crianças com deficiência auditiva profunda (MOELLER et al., 2009). 

 No tocante à variabilidade maior de horas de uso no Gr1, verificamos que 

quatro sujeitos (C9, C19, C25 e C26) faziam uso de AASI 100% do tempo em que 

estavam acordados. A esse respeito, destacamos a fala da mãe de C26: 

O aparelho ajuda bastante. Sem o aparelho a gente não via reações 

dela de assustar com barulho mais alto, de procurar alguma coisa e 

agora ela já apresenta essas reações já, bem melhor. Localizar o 

som, procurar, prestar atenção. Ela vocaliza pouco, de sílaba 

concreta mesmo não, mas “ããããã” sim. Quando você conversa com 

ela, ela meio que te responde, ela fica “uuuuu” (Mãe de C26 – Gr1 - 

Grupo A). 

 C26 estava com 10 meses de idade e 4 meses de idade auditiva. Foi 

diagnosticada no nascimento com a síndrome de Displasia Camptomélica, uma 

grave e rara displasia esquelética letal, que causa um desenvolvimento anormal dos 

ossos longos e cartilagens, além de  anomalias faciais, cardíacas, nervosas, 

respiratórias e genitourinárias  (COUTINHO et al., 2008), além da deficiência 

auditiva, diagnosticada aos 6 meses de vida. A família tinha um nível 

socioeconômico B1, a mãe havia completado o ensino médio e se mostrava muito 

atenta às respostas da criança com e sem aparelhos, tendo boa aceitação ao uso, 

tanto da criança quanto dela. Demonstrava, assim, uma boa adesão ao tratamento 

de C26, tinha clareza do desenvolvimento auditivo da filha (“localiza sons, procura 

fonte sonora e presta atenção”) e trazia a expectativa de que ouvindo, a criança 

desenvolveria linguagem. Também reforçou na entrevista, o aparecimento do 

balbucio na interação com sua filha. 

 Padovani e Teixeira (2005) alertam para o fato de que o balbucio é um 

comportamento linguístico importante para o desenvolvimento da linguagem oral, na 

medida em que as crianças experimentam a fonoarticulação dos sons da fala. É o 

que parece estar acontecendo com C26. 

 Importante salientar que, para alguns autores, mesmo com a identificação da 

perda auditiva no período neonatal, a intervenção precoce e  o uso da amplificação 

sonora, as crianças deficientes auditivas sofrerão atrasos na aquisição da fala e da 
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linguagem (OLLER e EILERS, 1988; GILLIS et al., 2002; MOELLER et al., 2007; 

MCCREERY, 2011).  

 Em seu estudo, Bass-Ringdahl (2010) evidenciou a relação entre SII e 

desenvolvimento da linguagem, especificamente do balbucio canônico. A autora 

investigou longitudinalmente 13 crianças com perda auditiva neurossensorial de grau 

severo-profundo e demonstrou que um SII abaixo de 35% não favorece o 

desenvolvimento do balbucio canônico; ou seja, para a produção de consoantes na 

fala, necessitamos de uma inteligibilidade de fala de 35%. Reforçou ainda que os 

valores de SII podem ser preditores do balbucio canônico. O sujeito descrito acima 

(C26), possuía valores de SII 65 de 11%, portanto, muito abaixo do que a literatura 

preconize para o desenvolvimento da pré-fala. O caso de C26 deverá ser 

acompanhado muito de perto, já que, devido à pouca audibilidade apresentada, o 

recurso do implante coclear seria indicado; porém, será preciso considerar todos os 

comprometimentos da síndrome.  

 O trabalho com a família de C26 será essencial no aspecto de continuidade 

da estimulação com os aparelhos de amplificação e o desenvolvimento geral da 

criança, já que na literatura há relatos de que os casos com esta displasia que 

sobrevivem ao período neonatal  são raros. 

 A partir da fala da mãe de C26, constatamos que ela tinha conhecimento das 

fases de desenvolvimento da criança: 

Agora que ela começou a tirar [os AASIs], acho que é por uma 

questão de brincadeira, não é por incômodo, porque às vezes 

quando ela está tentando tirar, você dá um brinquedo na mão dela e 

ela esquece. Não fica retirando. Acho que ela aceitou sim, não 

parece se incomodar não. Acho que desde o começo ela sempre 

aceitou bem, nunca mostrou que o som incomodava, ela sempre se 

adaptou muito bem. Ela começou a tirar o aparelho agora, acho que 

é por causa do desenvolvimento que ela fica mais espertinha com 

algumas coisas e ela sempre está mexendo em alguma coisa e 

quando ela não encontra ela mexe no aparelho e tira. (…) Eu procuro 

sempre chamar a atenção dela pra não tirar o aparelho e recoloco 

logo em seguida, eu não espero, coloco na hora. Normal, ela não 

chora, não fica brava não, ela deixa. (Mãe de C26 – Gr1 – Grupo A). 
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 A criança começou a retirar os AASIs das orelhas, e a mãe reconheceu esse 

gesto como sendo de uma fase exploratória própria dos bebês, quando têm 

curiosidade pelo mundo. Devido à displasia, C26 não tinha um desenvolvimento 

motor típico da idade,  mas o aspecto cognitivo parece preservado. 

 Segundo Piaget (1987), no período dos 4 aos 8 meses, o bebê está na fase III 

– Reações circulares secundárias, dando indícios de intencionalidade ou de direção 

a um determinado alvo. Casualmente, C26 começou a pegar os aparelhos de 

amplificação das orelhas, a manipular, a explorar sem uma intenção. Ainda que 

tivesse 10 meses, parecia estar nesta fase. Como vimos, a mãe encarava com 

naturalidade essa manipulação e não a encarava como sendo recusa da filha com 

relação ao uso dos AASIs.  

Anderson e Madell (2014) são categóricas em afirmar que todas as crianças 

removem os aparelhos auditivos em um momento ou outro - ou porque os bebês 

estão explorando o mundo, ou porque estavam em um mundo silencioso e ficam 

surpresos com o novo, repleto de sons, ou, quando são mais velhos, como parte de 

uma luta de poder com os pais. O fato é que os pais precisam conhecer seus filhos 

(personalidades, temperamentos) e contar com a ajuda dos terapeutas na busca de 

soluções para manter os AASIs nas orelhas deles ou até encontrar formas de retê-

los melhor. 

Ainda sobre a Tabela 4, temos um sujeito no Gr3 com boa audibilidade para 

sons de fala, mesmo à distância, que não usou AASI segundo a medição objetiva do 

tempo de uso que lemos no próprio dispositivo, apesar de a mãe afirmar que usava-

o por volta de 2 horas/dia. Trata-se de C35, com 14 meses de idade cronológica 

corrigida (prematura de 36 semanas) e 6 meses de idade auditiva. 

Segue o relato da mãe: 

Ela não está aceitando não, ela não deixa o aparelho, ela se irrita, 

ela bate, ela tira. Não está deixando, se você coloca ela tira. No 

começo ela ficava mais, agora está difícil, não sei se é porque ela 

está crescendo e está mais ativa e mais danada. Eu coloco no 

ouvido dela, e não dá pra ficar toda hora em cima e quando vai ver 

ela já tirou. (...) porque com ou sem o aparelho, eu não vejo 

diferença né, mas eu acho que o aparelho ajuda mais, ela fala mais 

certo, sem o aparelho você não entende muito. Com o aparelho 
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parece que ela escuta e tenta falar melhor. (...) Eu brigo com ela e 

falo que não pode, você está brigando, colocando e ela vai lá e tira. 

Eu coloco na hora. Ainda não tentei esperar um pouco e depois 

colocar. (Mãe de C35 – Gr3 – Grupo B). 

 De acordo com essa fala, C35, tirava muito os AASIs, e mãe tenta recolocá-

los de imediato. Entretanto, parece que essa tentativa não vinha surtido muito efeito. 

A família não era assídua e não havia aderido ao trabalho no Grupo de Adesão 

Familiar (GrAF): a mãe se negava a participar, justificando que não gostava de 

compartilhar experiências. Segundo Balieiro e Ficker (2013), nos momentos iniciais 

de trabalho, principalmente com bebês, o AASI pode ter uma conotação que vai 

além do sentido da audição, podendo ser uma concretização da surdez e, assim,  

permitindo que conteúdos emocionais apareçam ou que representem uma 

possibilidade de comunicação com a criança. No caso de C35, havia a necessidade 

de resgatar para a família o significado de “ouvir bem” e, consequentemente, o papel 

do AASI no desenvolvimento de linguagem ao longo dos primeiros anos de vida.  

Na Tabela 4, percebemos média e mediana de tempo de uso do AASI muito 

altas (84 e 89%) no Gr2, com menor variabilidade dentre os três grupos. Isso 

significa que foi o grupo com maiores porcentagens de tempo médio de uso: apenas 

um sujeito usou 55% do tempo em que estava acordado. O restante, ou seja, 6 

sujeitos usaram na faixa de 75-100% do tempo em que estavam acordados. Isto 

porque, neste grupo, era perceptível a dificuldade que o “não uso” do AASI poderia 

trazer às crianças. Vejamos o relato da mãe de C2: 

Quando ele está com o aparelho ligado, muda tudo! Ele é uma 

criança normal pra mim, escuta tudo, mas quando ele está sem 

aparelho, tipo assim, agora que ele está sem um dos aparelhos, eu 

sinto um pouco de dificuldade, ele tem um pouco de dificuldade. Eu 

sinto que ele tem um pouco de dificuldade. Mesmo com o aparelho 

de um lado só, eu sinto que ele tem um pouco de dificuldade, assim, 

pra ouvir alguma coisa né. Eu tenho que falar mais alto. Não é a 

mesma coisa. Usar dois e usar um é diferente. Então nessa situação 

eu sinto que ele tem dificuldade sim. Com e sem aparelho ele é 

diferente, não tem nem o que discutir. Ele com aparelho, ele escuta 

tudo. Você fez assim (estala o dedo) “M., vem cá” ele está atrás de 

você. Sem aparelho você tem que estar falando alto. Tipo assim ‘ó, 

vem cá, vem cá, vem cá, que eu estou chamando”. E mais perto pra 
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falar com ele, ou então falar bem mais alto do que o normal. Então 

isso dificulta ainda mais. (...) Ajuda sim, nossa! É a mesma coisa de 

ele estar ouvindo normal. Em termos de comportamento muda, ele 

fica menos atento sem o aparelho. Ele está ali entretido brincado, e 

sem aparelho você fica chamando, chamando, chamando, tem que ir 

até perto e é mais difícil. (Mãe de C2 – Gr2 – Grupo B). 

 No caso de C2, o fato de um dos aparelhos de amplificação ter apresentado 

defeito, trouxe uma série de alterações nas suas respostas, assim como ocorria 

quando não os utilizava. Em crianças do grupo Gr2, o comportamento auditivo nas 

primeiras experiências com o uso de AASI, muitas vezes, mostrava-se suficiente 

para levar à adesão ao uso contínuo. Quando isso não acontece, outros fatores 

como a não aceitação da surdez, a visibilidade do AASI ou a resistência de 

familiares devem ser considerados. 

 

4.1.2. Análise inferencial e qualitativa 

 As análises apresentadas a seguir foram realizadas considerando-se os 

grupos por faixa etária (A e B), visando identificar particularidades inerentes ao 

primeiro ano de vida (Grupo A) e após esta etapa (Grupo B). Escolhemos algumas 

variáveis para análise para verificarmos algumas relações, conforme o objetivo desta 

pesquisa.  

 

4.1.2.1. Associação do SII 55 db, SII 65 db e SII 75db e a  porcentagem de 
horas de uso em relação ao tempo em que está acordado nas duas 
faixas de idade cronológica (grupos a e b) 

Nas figuras 5 e 6 são apresentados os diagramas de dispersão do SII 55 dB, 

SII 65 dB e SII 75 dB  e a porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em 

que a criança se encontrava acordada nos grupos A e B, respectivamente. O ponto 

associado a cada indivíduo está identificado de acordo com a posição que ocupa na 

ordem de coleta dos dados e com o grupo definido pelo SII 65 dB ao qual ele 

pertence. 
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Figura 8 - Diagramas de dispersão do SII 55 dB, SII 65 dB e SII 75 dB  e a Porcentagem de 
horas de uso em relação ao tempo em que está acordado –  Idade cronológica até 12 meses - 
grupo A (n=17) 
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Figura 9 - Diagramas de dispersão do SII 55 dB, SII 65 dB e SII 75 dB  e a Porcentagem de 
horas de uso em relação ao tempo em que está acordado – Idade cronológica maior ou igual a 
13 meses - grupo B (n=18) 
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Tendo em vista os estudos de Figueiredo (2013), verificamos nos diagramas 

de dispersão, as condições de audibilidade para sons de perto (SII 75 dB), em nível 

de conversação (SII 65 dB) e de longe (SII 55 dB), com relação às porcentagens de 

horas de uso do AASI no tempo em que as crianças do estudo estavam acordadas. 

No Grupo A, temos 47% (8 sujeitos) com as horas de uso da amplificação 75-

100% em relação ao tempo em que estavam acordadas. Nele, C19, C25, C26 do 

Gr1, mesmo sem audibilidade, faziam uso 100% do tempo;  em C3, C23, C27 do 

Gr2, a audibilidade ficava limitada à distância e em C4, C14 do Gr3 a audibilidade 

era ótima. 

Analisando o banco de dados desta pesquisa, percebemos que os sujeitos do 

Gr1 traziam alguns aspectos em comum: foram diagnosticados antes dos 6 meses 

de idade, apresentavam uma configuração audiométrica linear, eram filhos únicos do 

casal de pais e cuidados pelas mães, ou, quando necessário, pelos pais ou avós. Os 

familiares se mostravam aderentes ao tratamento dos filhos por motivações que não 

são de audibilidade e sim, por disciplina. 

Quanto aos sujeitos do Gr2, os únicos aspectos em comum eram o nível 

socioeconômico B2 e a configuração audiométrica linear. Dois deles tinham a 

mesma idade cronológica (6 meses), foram diagnosticados até os 3 meses de idade 

e eram cuidados pela mãe; o outro frequentava a creche. Os pais mostravam-se  

aderentes ao tratamento dos filhos, talvez porque as crianças ainda permaneciam  

no colo, a uma distância pequena da boca do falante (mãe), em situações 

controláveis de escuta (em casa) e com as mães os gerenciando. 

Já os sujeitos do Gr3 tinham praticamente a mesma idade cronológica (8,9 

meses), a mesma idade auditiva (4 meses), sendo a idade no diagnóstico anterior a 

6 meses, configuração audiométrica com graves melhores, além do mesmo nível 

socioeconômico C2 e  da escolaridade materna, que era superior completo; todos 

eram cuidados pela mãe/pai ou avó/amiga. Os familiares eram aderentes ao 

tratamento dos filhos, principalmente motivados pela audibilidade que possuíam, 

demonstrada pelo comportamento.  

No Grupo B, 33% (6 sujeitos) apresentaram as horas de uso da amplificação 

de 75-100% em relação ao tempo em que permaneciam acordados. Nele, apenas o 

sujeito C9 do Gr1 fazia uso do AASI 100% do tempo, mesmo sem audibilidade;  nos 
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sujeitos C2, C7, C34 do Gr2, a audibilidade ficava limitada à distância e nos sujeitos 

C11, C13 do Gr3, a audibilidade era ótima. 

Analisando as características comuns dos sujeitos, observamos que o único 

sujeito aderente ao tratamento, fazendo uso 100% do tempo em que estava 

acordado, era o C9. Ele foi diagnosticado aos 6 meses de idade, a configuração 

audiométrica era linear, tinha 21 meses de idade cronológica e 16 meses de idade 

auditiva; portanto, bastante experiência auditiva. O nível socioeconômico da família 

era C2, escolaridade da mãe era superior completo, C9 era filho único, cuidado pela 

mãe e pela tia.  Também tinha deficiência múltipla e não retira os aparelhos dos 

ouvidos. Foi encaminhado para exames para realizar o implante coclear.  

Quanto ao Gr2, os aspectos semelhantes encontrados foram: nível 

socioeconômico B2 e B1, segundos filhos dos casais e todos frequentam creches. 

Estavam com 15 a 32 meses de idade e tinham bastante experiência auditiva. 

Já no Gr3, não verificamos características comuns entre os dois sujeitos.  

Evidentemente, nestes casos de total adesão, as orientações recebidas no 

trabalho fonoaudiológico podem ter feito a diferença no tratamento das crianças. 

Os valores observados do coeficiente de correlação de Spearman da 

Porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em que está acordado e SII 55 

dB, SII 65 dB e SII 75 dB são apresentados na Tabela 5. Nota-se que não há 

correlação significativa da Porcentagem de uso com os SII nos grupos A e B. Isso  

provavelmente deveu-se à grande variabilidade dentro dos grupos, o que dificulta, 

com este tamanho de amostra, encontrar valores significativos. 

 
Tabela 5 - Valores observados do coeficiente de correlação de Spearman do SII 55 dB, SII 65 
dB e SII 75 dB  com a porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em que está 
acordado nos grupos A e B (n=35) 

    A B 

    SII 55 dB                       Coeficiente -0,24 0,13 

 
P 0,362 0,595 

 
N 17 18 

SII 65 dB Coeficiente -0,17 0,04 

 
P 0,509 0,87 

 
N 17 18 

SII 75 dB Coeficiente -0,13 0,05 

 
P 0,607 0,833 

  N 17 18 
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4.1.2.2. Associação do LittlEars® considerando a idade cronológica nos 
grupos a e b 

A aplicação do questionário LittlEars® possibilitou uma análise transversal de 

como estava o desenvolvimento das habilidades auditivas das crianças no momento 

da coleta dos dados segundo a curva normativa de registro proposta por Bagatto et 

al. (2011). De maneira geral,  51% das crianças (n=18) ficaram abaixo do escore 

esperado na curva de normalidade do LittlEars® e o restante, 49% (n=17) dentro do 

esperado. 

 
Tabela 6 - Frequências e porcentagens de indivíduos abaixo do escore mínimo e dentro do 
escore esperado no LittlEars® em cada grupo (n=35) 

                               Grupos 

       Gr1        Gr2       Gr3 

Escores N   %    N   % n   % 

Abaixo do mínimo 6 17%  4 11% 8 23% 

Dentro do esperado 5 14%  3   9% 9 26% 

Quanto aos grupos de audibilidade na Tabela 7, a maior porcentagem de 

indivíduos com escore abaixo do mínimo (23%)  bem como a maior porcentagem de 

indivíduos com escore dentro do esperado (26%) foram observadas no Gr3. 

Nenhum dos sujeitos dos três grupos tiveram escores acima do máximo dos limites 

estabelecidos para a sua idade cronológica. 

Levando em conta os grupos A e B (Tabela 7), percebemos que, 

independente da audibilidade, 64% das crianças abaixo de 12 meses apresentaram 

um desenvolvimento auditivo dentro do esperado segundo as respostas dos seus 

pais. Já no grupo B, 66% estavam abaixo do escore mínimo esperado para a sua 

idade. 

Tabela 7 - Distribuições de frequências e porcentagens do LittlEars® esperado considerando a 
idade cronológica nos grupos A e B (n=35) 

  Grupos N Abaixo % Esperado % 

 
 Gr1 6 1 6% 5 29% 

A  Gr2 4 3 18% 1 6% 

                    Gr3 7 2 12% 5 29% 

      Total 17 6 36% 11 64% 

 
Gr1 5 5 28% 0 0% 

B Gr2 3 1 6% 2 12% 

 

Gr3 10 6 32% 4 22% 

  Total 18 12 66% 6 34% 
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Podemos notar ainda na Tabela 7, que no Grupo A, o Gr2 apresentou maior 

porcentagem de crianças abaixo do mínimo esperado, enquanto nos Gr1 e Gr3, 

ocorreu o inverso: porcentagens maiores de crianças dentro do escore esperado. No 

Grupo B, o Gr2 teve porcentagem um pouco maior para o escore esperado, e no 

Gr1 e Gr3, as porcentagens maiores foram para crianças abaixo do escore mínimo. 

Esses dados do Gr1 e Gr3 nos remetem ao fato de o questionário ter sido 

respondido pelo responsável da criança, considerando-se que, na faixa etária de até 

12 meses, os pais geralmente têm a expectativa de um desenvolvimento maior por 

parte da criança, já que não é esperado ainda que ela fale e saia do colo deles. Com 

isso, as crianças acabam tendo uma distância reduzida do falante em relação ao 

microfone do AASI, o que favorece a atenção e detecção do som de quem fala. 

Esses achados estão em concordância ao estudo realizado no mesmo 

serviço do CeAC/Derdic por Leandro e Novaes (2013),  com uma versão do 

LittlEars® após a adaptação cultural e semântica para o português brasileiro. A 

ferramenta foi aplicada em 32 sujeitos, e verificou-se que no grupo do SII 65 menor 

que 35%, 6 sujeitos apresentaram desempenho no LittlEars® dentro do esperado e 

4 deles, resultados acima do esperado. As autoras concluíram que os pais destas 

crianças tinham expectativas muito altas para a pouca audibilidade de fala que elas  

apresentavam, o que acabava refletindo em respostas otimistas quanto a 

comportamentos observados.  
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Figura 10 - Diagrama de dispersão com escores do LittleEars® observados no estudo em cada 
idade cronológica, idade auditiva e por grupo de audibilidade (n=35) 
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 Grupo A – Gr1  

Observamos que 5 crianças (C19, C20, C25, C26 e C29) tiveram sua 

pontuação dentro do escore esperado e apenas uma criança (C21) estava abaixo do 

mínimo  escore. Dos que estavam dentro do esperado, suas idades auditivas 

variaram de 2 a 4 meses e a porcentagem de uso do AASI da melhor orelha com 

relação ao tempo em que permanecia acordada, no caso de C19, C25 e C26 foi de 

100%. Já os sujeitos C20 e C29 foram respectivamente 10% e 38%. 

 O uso consistente dos AASIs dos 3 casos citados de Gr1, não nos pareceu 

ser explicado pela audibilidade, pois estas crianças apresentavam perdas muito 

acentuadas e de configuração linear. As famílias mostravam-se comprometidas com 

os atendimentos e preocupadas com o melhor desempenho de seus filhos. 

 Podemos perceber que reconheciam o real benefício dos AASIs nesta fala: 

Ela sempre usou igual, agora que esse aparelho que é bem melhor 

ela não tira mais, ela só tira pra tomar banho e dormir. Não tem mais 

aquela microfonia insuportável ensurdecedora que tinha no outro. 

(...) Sim, você vê a diferença com o aparelho. Ela responde, a gente 
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chama e ela olha, sem o aparelho, que nem na hora do banho ela 

está sem o aparelho, eu brinco com ela e ela dá risada, mas eu não 

sei se ela está ouvindo né, eu acho que não porque pelos exames 

ela não ouve. Então ela deve ir mais pelo meu rosto e vê que eu 

estou brincando, pela expressão toda. Ela é uma criança diferente 

com e sem o aparelho, ela presta bastante atenção, então se você 

entrar aqui falando ela vira e olha. Era o que eu esperava, na 

verdade o melhor seria se não precisasse do aparelho, mas... Eu fico 

estressada, eu falo: “M. E., não é pra tirar o aparelho!” e tiro da mão 

dela, aí eu boto de novo, ela tira de novo, eu coloco de novo, ela tira 

de novo, aí fica assim, porque ela tem que associar, todas as vezes 

que ela tirar, eu vou colocar. Não são todos os dias, tem um dia ou 

outro que ela está mais irritada e não quer de jeito nenhum, aí eu vou 

lá e ponho, daí eu fico “não M.E., não pode, não pode!” segurando a 

mãozinha dela, ela fica parada olhando e eu fico segurando a 

mãozinha dela. Ela tirou eu já coloco, porque ela tem que associar 

tantas as vezes que ela tirar eu vou colocar.  Ela fica brava, mexe a 

cabeça. (Mãe de C19 – Gr1 – Grupo A). 

 Apesar da mãe dizer que sua expectativa era de que a criança não 

precisasse usar aparelho, ela persiste em colocá-lo de volta quando a criança o 

tirava. Era uma mãe que entendeu a importância do uso consistente e percebe a 

criança diferente com e sem aparelho de amplificação. Esta mãe vinha sendo muito 

orientada quanto às respostas da criança e sobre a importância da experiência 

auditiva, principalmente para a realização do Implante Coclear.  

 Para garantir o uso, as mães tentavam ficar sempre perto das crianças “...ela 

nunca está sozinha, sempre ali comigo. Eu sempre fico preocupada se ela vai tirar, porque 

eu não confio de deixar sozinha desde a primeira vez que ela tirou o aparelho. Se eu vou na 

cozinha, coloco no carrinho e ela vem atrás de mim.”(Mãe de C25 – Gr1 – Grupo A). 

 Importante que a família compreenda que os AASIs precisam ser 

incorporados à rotina das crianças e que existem momentos em que vão explorar os 

objetos: 

Agora que ela começou a tirar, acho que é por uma questão de 

brincadeira, não é por incômodo, porque as vezes quando ela 

está tentando tirar, você dá um brinquedo na mão dela e ela 
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esquece. Não fica retirando. Acho que ela aceitou sim, não 

parece se incomodar não. (...) Acho que desde o começo ela 

sempre aceitou bem, nunca mostrou que o som incomodava, 

ela sempre se adaptou muito bem. Ela começou a tirar o 

aparelho agora, acho que é por causa do desenvolvimento que 

ela fica mais espertinha com algumas coisas e ela sempre está 

mexendo em alguma coisa e quando ela não encontra ela 

mexe no aparelho e tira. (Mãe de C26 – Gr1 – Grupo A). 

 Percebemos que as famílias de C19, C25 e C26 eram aderentes ao trabalho 

auditivo, comparecem aos atendimentos e entenderam a importância de propiciarem 

experiência auditiva aos filhos também em casa. Isso se reflete na consistência de 

uso dos aparelhos de amplificação sonora, os quais foram medidos desde o início de 

suas participações no programa. 

Nos casos de C20 e C29, já não podemos dizer o mesmo. Igualmente aos 

sujeitos anteriores, também apresentavam pouca idade auditiva (3, 4 meses) e 

tinham em comum o fato de terem múltiplas deficiências, serem o terceiro filho do 

casal de pais e estarem tirando os AASIs com frequência. 

Durante a semana, C20 ficava na creche meio período, era cuidado pelos 

avós paternos e quase todos os finais de semana, ficava com a  mãe. A mãe era 

drogadicta e etilista e o pai, presidiário. A avó não confiava em deixar a criança com 

aparelhos de amplificação na casa da mãe e nas visitas em que fazia ao pai, pois 

tinha receio que estes virassem “moeda de troca” na compra de drogas. 

Ó, teve um dia que ele foi com o pai e na casa da mãe, nós 

chegamos lá umas sete horas, pegamos umas cinco e meia da tarde 

e ele ficou esse tempo inteiro sem usar, usa bem menos. (...) 

Quando eu estou lavando roupa, ele tira, aí tenho que esperar um 

pouquinho, porque não dá pra colocar na hora. São situações que 

não dá pra parar o que eu estou fazendo na hora. (...) Eu mudei 

minha rotina pra prestar mais atenção nele, deixar ele perto de mim, 

né. Eu fico brincando com ele, conversando com ele, distraindo ele, 

pra que ele esqueça. (...) Tem hora que ele me deixa nervosa, eu 

estou ocupada e ele tira. Meu filho fala: “bate na mão dele”, aí eu 

explico que é pro bem dele, que ele não pode tirar. Já colocamos 

luvas, touca, mas não adiantou, com a luva ele ficou até tirar o 

aparelho, um ficou na orelha e o outro no chão, tem que ficar esperta 
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com ele. Ele tira, na hora eu já coloco de volta. (...) O avô, o tio dele 

até me dão bronca dele estar sem o aparelho, aí falo que acabou de 

acordar... (Avó de C20 – Gr1 – Grupo A). 

 A avó relatou que, às vezes, levava a criança com os aparelhos de 

amplificação para a creche, mas que sempre a pegava sem eles. E a creche, ao ser 

questionada, dizia que a criança dormiu e eles retiraram os AASIs. No relato da avó, 

podemos perceber que ela utiliza o mesmo argumento para os familiares. 

  Os avós têm sido trabalhados nos Grupos de Adesão Familiar (GrAF), 

orientados sobre a importância do uso dos aparelhos de amplificação e sobre 

estratégias de como manter as crianças utilizando-os por mais tempo. A questão da 

guarda da criança também precisava ser resolvida, e os familiares estavam 

dispostos a ficar com C20.  

 O sujeito C29 era cuidado pela mãe, segundo a qual a criança teve boa 

aceitação da amplificação, porém relatou que o filho começou a tirar os aparelhos de 

amplificação através de movimentos da cabeça: 

Quando ele está mamando, na hora do cochilo que eu costumo tirar, 

por mais que ele durma no carrinho, ele costuma balançar muito a 

cabeça, aí eu tiro. (...) Como eu fico em casa e as crianças na 

escola, querendo ou não eu aproveito muito mais tempo com ele e 

consigo fazer tudo e tomar conta dele, e ele fica ao alcance das 

minhas vistas. Aí dá certo. (...) Essa semana pra cá que mudou, 

acho que conforme ele mexia a cabeça sentia que tinha alguma 

coisa e colocava a mão. Ele está mais ativo, já começou a sentar 

com mais firmeza, está mais firme, fica em pé mais tempo. Quando 

ele tira eu coloco de novo, aí ele vai lá e tira de novo, quando eu vejo 

eu coloco de novo. Ele está mais calmo, bem mais calmo do que já 

era, ele já olha pra gente procurando o som, ele já tenta imitar a 

gente. Eu coloco de volta de imediato, assim que eu vejo eu já 

coloco. (Pai e mãe de C29 – Gr1 – Grupo A). 

 Importante esclarecer que C20 e C29 foram classificados pelos pais dentro do 

escore esperado, mesmo não usando os AASIs com consistência, e C21, abaixo do 

esperado, mas também não usava aparelhos. Esses três sujeitos do Grupo A 

demonstraram uma não adesão ao trabalho de reabilitação auditiva. 
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 Grupo B – Gr1 

Verificamos que os 5 sujeitos (C6, C8, C9, C10 e C22) ficaram abaixo dos 

escores mínimos esperados. Eles possuíam idade auditiva de 3 a 16 meses e 

porcentagens de horas de uso com relação ao tempo que está acordado de 17%, 

18%, 100%, 10%, 36%, respectivamente. Quatro deles foram encaminhados para 

avaliação do implante coclear, com exceção de C22, pois ainda tinha idade auditiva 

de 3 meses e estava iniciando o processo  de terapia fonoaudiológica. 

É provável que os pais de crianças deficientes auditivas enfrentem alguns 

desafios para conseguirem manter o uso dos aparelhos de amplificação de forma 

consistente, sendo que  essas situações podem variar com a idade. Moeller et al. 

(2009) em seu estudo, identificaram algumas circunstâncias em que seria difícil 

manter as crianças protetizadas, e as agrupou em 3 categorias: 1) intempéries ou 

ambientes ruidosos; 2) temperamento ou mudanças do estado de humor, fadiga, 

acessos de raiva, doenças e 3) questões específicas do dia a dia, como 

amamentação ou situações lúdicas. 

Alguns pais que participaram da pesquisa fizeram referência a algumas 

dessas situações. Abaixo, a entrevista é sobre o sujeito C6, que tinha 41 meses de 

idade cronológica e idade auditiva de 5 meses: 

Muitas vezes ela não quer obedecer, não quer, mas a gente tem que 

usar a autoridade sim pra responder. Isso não afeta o uso do 

aparelho. Às vezes ela faz birra, mas a gente tem que usar. Ela fica: 

“não...”, aí a gente põe ela sentadinha de castigo a gente gesticula e 

fala: “ó tem que usar, precisa usar o aparelho.”. Depois ela esquece 

e usa. Uma vez ou outra que ela lembra e passa a mão. Mas fora 

isso ela usa bem. (Pai de C6 – Gr1 – Grupo B). 

 C22 tinha 20 meses de idade e experiência auditiva de 3 meses. A mãe narra 

que não desistia de recolocar os AASIs e que, se o filho se distraísse com um 

brinquedo, o ataque de raiva passava: 

Quando ele está bonzinho ele ajuda, mas quando ele está bravo ele 

não quer, a gente pede ajuda dele ele joga as coisas, ele bate na 

mão da gente, quando ele está nervoso... Se ele está com bolacha 

na mão, chupeta, ele joga, se joga no chão e começa a se 

espernear. Isso afeta o uso do aparelho, antes de usar ele já fazia 
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isso, e agora que ele usa ele não faz mais tanto isso. Ele deixa 

colocar o aparelho, não fica tentando tirar com frequência. Antes ele 

tentava tirar, fazia birra pra pôr, mas agora não, ele já acostumou 

mais. Rápido, ele está chateado ali, aí ele vê um brinquedo ali e já 

vai correndo brincar. Quando ele está bravo ele tenta tirar o 

aparelho, aí eu espero ele se acalmar pra colocar, mas eu não deixo 

de pôr. (Mãe de C22 – Gr1 – Grupo B). 

 Uma outra circunstância específica de não uso do aparelho auditivo seria em 

ambientes ruidosos. A criança C9 demonstra que o barulho o atrapalhava quando 

estava usando o AASI: 

Vamos supor, se está num lugar muito barulhento que nem a gente 

está conseguindo ficar, ele já dá um primeiro sinal, se o barulho está 

muito alto ele arranca [o aparelho] e te entrega. Eu fui pra cidade de 

Holambra com ele, estava tendo um festival, muita música, ele 

arrancou os dois aparelhos e me entregou na hora. Ele não me 

deixou colocar, aquele momento eu tive que respeitar, porque ele 

não deixou. Muito som, muito alto, caixa acústica, aquele som que 

irrita, ele não deixou. Aí saiu dali, ele acalmou e viu que não estava 

mais aquele tumulto e ele deixou colocar. Ele não pediu, eu que fui e 

coloquei. Porque ele ainda não sabe pedir pra colocar, então no 

momento que a gente saiu e eu acalmei ele, ele deixou colocar. Por 

exemplo, se a gente está num lugar tranquilo ele fica de aparelho de 

boa, não se irrita. Ele até esquece, mas lugar barulhento, muita 

gente ele tira e te entrega. Mas ele sempre deixou o aparelho. 

Sempre deixa... Ele não cisma, ele sabe que aquilo é pro bem dele, 

ele deixa, só som muito alto, ou lugar muito quente que ele está 

suando, transpirando, eu tiro, dou um banho, refresca a orelha dele, 

porque ele coça muito, atrás da orelha principalmente, aí acaba 

incomodando ele. O que a gente percebeu que incomoda ele é o 

som alto e o suor. (...) Não, ele não fica bravo e quer arrancar. Eu 

consigo acalmá-lo com o aparelho mesmo. Eu trago um brinquedo, 

ele não arranca não. (Mãe de C9 – Gr1 – Grupo B) 

 Devido à baixa audibilidade do Gr1, mãe expressa a preocupação de não 

perceber os benefícios com o uso do AASI de seu filho, mostrando-se ansiosa com a 

perspectiva de a criança submeter-se ao implante coclear: 
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Olha, as vezes eu acho assim que ela não corresponde, não sei se é 

porque, porque tudo aí é forma de adaptação, mas acho que ela 

ainda está um pouco devagar pra reagir ao aparelho. Na minha 

concepção é que ela deveria reagir mais nos termos de ouvir mais, 

porque se a gente está batendo aqui ela demora pra olhar, ela só vai 

perceber quando a gente está batendo com mais frequência, 

entendeu? Aí que ela olha, anteriormente que falar num tom 

moderado, que eu pra mim, ela não está ouvindo, não sei se ela está 

nem aí ou se ela me ouve, se eu preciso falar mais alto. (Mãe de C8 

– Gr1 – Grupo B). 

 Em relação a adesão dessas famílias ao uso dos AASIs, verificamos que os 4 

sujeitos C6, C8, C10 e C22 não aderiram ao trabalho de reabilitação auditiva, ao 

passo que C9 aderiu. Entretanto, todos podem vir a engajar-se, quando realizado o 

implante coclear. 

 Grupo A – Gr2 

Observamos que 3 sujeitos (C3, C23 e C27) ficaram abaixo do escore mínimo 

quanto às habilidades auditivas referidas pelos pais e apenas o C31 encontra-se no 

escore médio esperado para a idade. Em relação à idade auditiva, temos que os três 

sujeitos tinham 5, 6 e 4 meses respectivamente e C31, com 3 meses.  

Notamos que as crianças que estavam abaixo do escore mínimo faziam uso 

dos aparelhos de amplificação em 80-90% do tempo, enquanto C31 usava-os 55% 

do tempo em que estava acordado. Portanto, é pouco provável que a criança 

referida tivesse o desenvolvimento auditivo que a mãe afirmava. Ele era o 3º filho do 

casal e sendo assim, a mãe tem a referência sobre desenvolvimento infantil dos 

outros filhos. Como foi dito anteriormente, esta foi uma das mães que superestimou 

as respostas sobre as horas médias de uso diário da amplificação em 160% em 

comparação aos valores medidos nos AASIs de C31, e esta situação pode ter se 

repetido na aplicação deste questionário. A mãe afirmou em entrevista: 

Ele me surpreendeu, ele não se irrita pra tirar não. Desde o começo 

ele aceitou muito bem, ele está usando desde o início. (...) Sim, 

porque ele responde mais a gente, a gente falava e ele não dava 

muita atenção e agora dá. Ele fica nervoso, agitado, mas eu ponho [o 

aparelho]. Não, ele não tira não, quando ele tira meu marido logo 
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recoloca. Ajudou bastante a atenção, a audição, ele vocaliza mais. 

(Mãe de C31 – Gr2 – Grupo A). 

 Várias mães deste grupo, perceberam que seus filhos estavam recebendo 

benefícios com a amplificação e relataram que observaram diferenças claras entre 

os comportamentos deles. Assim, tendo evidências observáveis, orientadas sobre as  

limitações da audibilidade, elas tendiam a ter mais confiança e a ajudar seus filhos 

no uso consistente da amplificação. Vejamos o exemplo abaixo: 

Até agora ele não reclamou. Acho que ele aceitou bem. Porque 

quando ele tira [o aparelho] ele grita, ele fica um pouco nervoso. Ele 

reclama. No começo ele tirou um pouco, mas parou. Ele fica mais 

alegre quando põe o aparelho, ele fica mais atento. Ele responde 

mais a chegada, a aproximação das pessoas perto dele e da minha 

presença, a minha voz. Ele está começando agora a vocalização, 

acho que é agora que ele está se desenvolvendo mais pra falar mais. 

Assim, do jeitinho dele, da maneira dele. Ele não tira muito, ele tira 

mais, eu acho que ele tira quando está com muito calor, às vezes 

irrita atrás da orelhinha. Então eu acho que isso incomoda. Eu acho 

que eu teria que colocar o aparelho assim que ele tira. Ele aceita. 

Nada afetou o uso do aparelho, não. (...) O comportamento dele 

muda, se o aparelho está desligado ele muda. Aí coloca e ele 

começa a reagir mais. (...) Ajuda ele a ser uma criança mais alegre, a 

se desenvolver melhor. Ele fica mais atento, mais falante, mais 

resmungão. (Mãe de C3 – Gr2 – Grupo A). 

 Grupo B – Gr2 

De acordo com as respostas dos pais, 2 das crianças (C2 e C34) estavam 

dentro do escore esperado no desenvolvimento auditivo e somente 1 (C7) 

encontrava-se abaixo do escore mínimo esperado. Suas idades auditivas eram: 21 e 

4 meses. Já C7 apresentava idade auditiva de 16 meses. Neste grupo, houve 

consistência de uso dos AASIs, que variou de 82-100%, mesmo no caso do sujeito 

abaixo do escore esperado. 

Aos finais de semana, quando havia uma mudança das rotinas das famílias e 

por serem períodos menos estruturados, alguns pais relataram variações de 

horários, afetando o tempo de uso dos AASIs. Porém, a mãe de C2 disse o inverso: 
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Se comparar o final de semana e a semana, não tem diferença. 

É igual pra mim... Ele está usando da mesma forma, mesmo 

com rotinas diferentes. (Mãe de C2 – Gr2 – Grupo B). 

 Vemos que a única família que não aderiu ao trabalho auditivo proposto foi a 

de C7, que deveria então ser orientada sobre as limitações que o “não uso” do 

aparelho de amplificação pode trazer. 

 Grupo A – Gr3 

Verificamos que, neste grupo, 5 sujeitos (C4, C14, C18, C28, C30) obtiveram 

escores dentro do esperado para suas idades, enquanto 2 crianças ficaram abaixo 

do escore mínimo esperado (C5 e C33). As idades auditivas dos que estavam dentro 

do esperado eram de 2 a 4 meses e dos que ficaram abaixo, de 3 e 7 meses. 

Quanto à porcentagem de tempo de uso com relação ao tempo que estava 

acordado, temos para os de escore dentro do esperado: 100%, 80%, 40%, 55% e 

70%, respectivamente e para os que estavam abaixo, 70% e 30%. 

Se considerarmos os dados relatados pelos pais, podemos questionar o de 

C18, pois sem usar os AASIs, a criança não poderia encontrar-se com um 

desenvolvimento auditivo na média esperada para seus pares ouvintes, já que tinha 

3 meses de idade auditiva. A mãe relatou que quase não ficava com a criança e que 

os cuidadores familiares desistiam de colocar os aparelhos; a mãe, aos finais de 

semana, também esquecia da amplificação. Este aparente “esquecimento” pode 

fazer parte de um processo de luto vivenciado pelos pais ouvintes, fazendo parte do 

enfrentamento da perda do filho esperado e imaginado (LUTERMAN e ROSS, 

1991).  O diagnóstico da deficiência auditiva pode ser comparado à perda do sonho 

e das expectativas criadas. Vejamos o relato da mãe: 

Ele não ligava não, aceitou normal. Agora que ele está descobrindo a 

orelha ele tira [o aparelho] e fica olhando. Mas eu coloco de novo, 

tirou, põe de novo. Independentemente de estar sozinho ou não ele 

tira e mexe. Começou agora isso, mas não é com tanta frequência. 

Ele ainda não acostumou ainda, ele está arrancando bastante, antes 

ele não arrancava tanto que nem agora. Agora diminuiu até as horas 

que ele usa, de tanto arrancar. Tem hora que, ele não fica comigo o 

dia todo, que a pessoa desiste. Ele fica com minha cunhada dois 

dias e com a minha tia três dias. Elas sabem tirar e colocar, minha tia 
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tinha medo, mas agora perdeu. Elas acabam desistindo e tiram de 

vez. Ele descobriu o aparelho, ele desmonta tudo, tira as 

borrachinhas... Eu tento recolocar o aparelho, em seguida ele tira, 

ele nem deixa colocar, ele chora... Eu deixo ele se acalmar e depois 

coloco. Eu fico com ele mais de final de semana e à noite, às vezes 

quando eu chego ele já está dormindo, aí eu só vejo ele de manhã. 

Olha, ele com o aparelho ele interage né, só que sem o aparelho ele 

também interage, então eu não consigo ver muita diferença com e 

sem o aparelho. Parece ser igual. Eu tento colocar, às vezes eu não 

estou com ele, ele está no quarto e eu na cozinha aí quando eu vou 

ver ele já está sentadinho com o aparelho aí eu já vou, pego da mão 

dele e ele já começa a gritar, eu tento colocar e ele começa a gritar. 

Ele não deixa, fica se debatendo, tenta correr do berço, fica indo de 

um lado pro outro. Olha, tem final de semana que eu esqueço, 

porque eu não estou ali colocando todo dia. Aí tem final de semana 

que passou duas horas e eu lembro do aparelho e vou colocar, ou às 

vezes meus sogros estão lá e eu lembro de colocar. (Mãe de C18 – 

Gr3 – Grupo A). 

 Como a audibilidade do Gr3 era muito boa, não é comum o fato de uma 

criança usar o aparelho 100% do tempo e de forma consistente. Este importante 

dado não está em concordância com algumas literaturas já vistas aqui (WALKER, 

2013; JONES e LAUNER, 2010). A mãe contou que ela e o pai introduziram o AASI 

do filho na rotina da família, na vida deles, como um “novo membro”: 

Eu acho que foi super tranquilo de usar. Ele não reclamou, não 

chorou, nada disso. Ele mais tira por uma questão de incômodo de 

ter alguma coisa na orelha, não por conta de amplificar, nada disso. 

Eu imagino que seja, eu sempre faço uma comparação quando a 

pessoa usa óculos o dia inteiro e depois você sente o peso na 

orelha. Acho que é mais por conta disso. Ele está há quatro meses 

com o aparelho. Sempre foi igual. Sempre agiu da mesma forma. (...) 

Ah mudou, mudou! Começou a responder mais, porque antes... E a 

gente passou a falar de uma forma mais normal, né. Antes a gente 

tinha que chamar muito mais a atenção pra ele responder, agora é 

bem menos. Não precisa chamar tanto assim, não precisa fazer 

aquele estardalhaço, gesticular tanto. É uma coisa mais natural. (...) 

Super, super! Super ótimo! Ele cumpriu e até mais as minhas 

expectativas. Eu acho que era uma coisa muito nebulosa pra mim, 



50 
 

 

né. Eu não conhecia muito, é uma coisa nova. E foi bem 

interessante, assim... Eu nunca tive contato com alguém que usasse 

aparelho, tirando idosos, né, mas de criança não. Tira pra mamar 

geralmente. Ah, eu reajo normal, eu falo pra ele: “não pode tirar!”, 

num tom de brincadeira, assim, não chego a dar bronca. Coloco o 

aparelho de volta e tudo bem. Eu não penso em desistir não, eu 

estou vendo respostas. O pai é super tranquilo também. Lida super 

bem, sabe tirar e colocar, ele faz tudo. É um pouco mais preguiçoso, 

né. Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é ir lá e 

colocar o aparelho, ele não, ele vai fazer não sei o que, não sei o que 

lá. Eu falo: “meu, não esquece de pôr o aparelho”. Eu tenho que 

sempre ficar lembrando. Porque praticamente a primeira coisa que 

faz é colocar o aparelho nele e depois faz o resto. Porque tem rotinas 

que são importantes né... Ele [filho] fica mais atento, né. Ele vocaliza 

mais, procura... Ele já reconhece alguns sons... Então é muito legal 

isso asisim, você percebe... Ele reconhece vozes, né. Reconhece a 

minha, do meu marido, do irmão. Reconhece... Escuta e já fica todo 

feliz. Ah, eu acho que não seria uma mudança de rotina. Acho que 

foi uma coisa que a gente introduziu na nossa vida, entendeu? A 

gente introduziu o aparelho e entrou como um novo membro. Foi 

mais um empenho: “ah não pode esquecer de pegar...”. No começo 

acontecia de ficar um pouco mais de acabar esquecendo: “precisa 

por o aparelho...”. Mas não teve mudança de rotina não. (Mãe de C4 

– Gr3 – Grupo A). 

 C5 usava AASI (70%), porém sua mãe relatou que ele estava com o 

desenvolvimento auditivo abaixo do mínimo esperado, apresentando pouca 

experiência auditiva em casa. Mesmo assim, ela conseguia perceber alguns 

benefícios da amplificação: 

Sempre que ele está quietinho sozinho ele tira o aparelho. Quando 

ele está com sono, começa a ficar irritado e começa a mexer na 

orelha e tira. Sim, eu acho que a comunicação dele melhorou. 

Melhorou bastante. Entendimento também... está vocalizando mais, 

mais atento... Distraio ele, quando ele quer pegar o aparelho eu dou 

alguma coisa pra ele brincar, pra ele segurar, pra ele por na boca... 

Isso foi bem útil, porque é característico da idade, levar tudo na boca, 

né? (Mãe de C5 – Gr3 – Grupo A). 
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 É importante ressaltar que as famílias dos sujeitos C4, C14 e C30 

demonstram adesão ao tratamento, já que utilizam os aparelhos de amplificação e 

notamos desenvolvimento de habilidades auditivas. Já C5, apesar de usar os AASIs, 

não teve um desenvolvimento satisfatório de acordo com as respostas da mãe. Das 

crianças que não possuem uma porcentagem de horas de uso adequadas, as mães 

de C18 e C28 parecem ter superestimado as respostas dos filhos e C33 está abaixo 

do esperado por não usar a amplificação. Portanto, C18, C28 e C33 não são 

aderentes ao trabalho auditivo realizado.   

 Grupo B – Gr3 

Observa-se que as crianças C11, C12, C13, C17, C24 e C35 foram 

consideradas com o desenvolvimento auditivo dentro do escore esperado. As 

porcentagens de uso foram: 100%, 70%, 92%, 36%, 20% e 0%, respectivamente. 

Independentemente da idade auditiva, podemos supor que as mães de C17, C24 e 

C35 superestimaram suas respostas, pois essas crianças não faziam uso dos 

AASIs. 

  Já os sujeitos C1, C15, C16 e C32, com idades auditivas de 11, 9, 17, e 5 

meses e porcentagens de uso de 55%, 55%, 38% e 55%, respectivamente, eram  

crianças mais velhas e deveriam estar usando mais consistentemente seus AASIs. 

 Davidson e Skinner (2006) referem que audibilidade para todas as 

intensidades de fala é um pré-requisito para a percepção de fala e  desenvolvimento 

da linguagem em crianças pequenas com perdas auditivas. Sons de fraca 

intensidade são importantes para a aprendizagem incidental, para o 

automonitoramento da fala e melhor compreensão em ambientes sonoros variados. 

Esse tipo de aquisição casual depende da criança ouvir sons fracos. Para este grupo 

de audibilidade (Gr3), o uso consistente do AASI, as habilidades cognitivas e 

linguísticas e o ambiente educacional influenciam no desenvolvimento das 

habilidades de percepção de fala das crianças (DAVIDSON e SKINNER, 2006; 

MOELLER et al., 2009). 

 A criança aprende grande parte da linguagem oral de forma indireta, ouvindo 

conversas que não são necessariamente dirigidas a elas, acompanhando diálogos  

entre adultos, na TV, rádio, etc. (Secretaria Municipal da Educação - Prefeitura de 

SP, 2012). Podemos pensar que isso poderia estar acontecendo com a criança C13, 
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uma exposição à língua materna, que era o espanhól/guarani (a mãe é paraguaia), 

em casa e ao português na creche. A criança usava a amplificação de forma 

consistente e, segundo a mãe, ele “inventa” palavras: 

Ele fica doidão quando não usa o aparelho, ele grita, pede pra 

colocar... Ele não é desobediente, é mais ou menos, mas isso não 

afeta o uso do aparelho, ele pede pra usar, tem dia que ele não quer 

usar e não usa, fala que está doendo, quando na creche deve 

apertar. Quando está bravo ele não mexe... Não. Às vezes ele fala 

que não vai colocar, mas é em qualquer lugar, nada em especial, 

mas é ás vezes, ele cisma... Deve ser quando ele está cansado, 

birrento. [o aparelho] Ajudou, ele está falando, antes ele não falava 

nada. Ele chama, às vezes ele chama calça jeans com outro nome, 

ele inventou... Ele chama “sico”, não sei de onde ele tirou isso. Ele 

fala: “mãe vou colocar minha sico”. O tênis ele chama “semes”. Aí eu 

falo que não é, e ele teima que é. Cueca ele chama “ueca”. (Mãe de 

C13 – Gr3 – Grupo B). 

 Muitos pais não querem que seus filhos sofram e às vezes, por sentirem-se 

culpados por não estarem em casa ou terem tempo com seus filhos, acabam 

mimando suas crianças e deixando elas fazerem o que querem. Borba (2014) relata 

que  os pais normalmente não dão limites, não dão regras claras e consistentes aos 

filhos, podendo deixá-los confusos. Por não quererem ver seus filhos frustrados, 

cedem às birras ou chantagens emocional.  Isso acontece com relação ao uso da 

amplificação. Vejamos as respostas da mãe C24: 

Ela não está aceitando usar alguma coisa no ouvido. Ela se 

incomoda com qualquer coisa... Sempre foi assim, pensei que ela ia 

se adaptar com o tempo... Porque ela vai ver que é importante pra 

ela. Quando eu tento recolocar, ela vai na orelha e tira, vira uma 

guerra. A M. é muito brava, capaz até de dar em mim. (Mãe de C24 – 

Gr3 – Grupo B). 

 Não é raro encontrarmos na literatura os processos emocionais que os pais 

de crianças deficientes auditivas vivem no diagnóstico da perda auditiva de seus 

filhos (negação, raiva, barganha, depressão e aceitação). Esses sentimentos são 

confirmados por Yamada (1998) em seu estudo com famílias de deficientes auditivos 

que participavam de um programa de reabilitação. A autora destacou que os pais 

mostram muita tristeza, sofrimento, melancolia, intensa angústia, caracterizando 
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uma vivencia de depressão. Porém, após 10 anos do conhecimento do diagnóstico, 

de acordo com a família, há certa atenuação na intensidade e frequência dos 

sentimentos, embora eles não mudem com o tempo. Segue o relato da mãe de C16: 

Eu e o pai achamos que o aparelho não está fazendo tanta 

diferença. O esperado fosse que a gente falasse e ele na hora, 

mas como ele não entende o que está se passando, eu acho 

que a dificuldade está aí... Ele ficou um tempo sem usar o 

aparelho, eu entrei em depressão, chorei muito, falei “meu filho 

não usa, meu filho não usa”, me senti negligente com ele. 

Conversei com as fonos aqui, a fono da escola, porque eu 

preciso movimentar todo mundo pra achar o que é melhor pro 

J. Eu estava muito mal, aí quando eu vim aqui, conversamos... 

eu tirei o J. da fono particular porque eu não estava 

conseguindo pagar tudo e eu não vou conseguir pagar tudo, 

não vou tirar o J. da fisio, não vou tirar o J. da AT, eu vou ter 

que, sei lá... E com esse negócio eu me sinto melhor, porque 

ele não consegue tirar (referindo à uma “toca” vermelha que 

usa pra segurar o aparelho). Eu cheguei a ir na escola pra tirar 

o J. da escola, porque dói em mim o J. não querer usar o 

aparelho. Acho que ele ficou um mês sem usar. Agora ele usa 

direito. (Mãe de C16 – Gr3 – Grupo B). 

 Uma pesquisa realizada no mesmo serviço (CeAC/Derdic),  acompanhou C16 

no início do trabalho auditivo e faz observações importantes sobre a não adesão da 

família na época da coleta de seus dados (MONTEIRO, 2013). Vela o relato da 

Fonoaudióloga:  

O sujeito S15 tem uma mãe assídua que participava das terapias 

com muitas questões. Nesse caso, o maior problema na adesão 

relacionava-se ao fato da criança retirar com frequência os AASI. A 

mãe é motorista de ônibus escolar e, durante os trajetos, a criança 

tirava os AASI, e a mãe não percebia. Frequentava escola, onde 

usava os AASI com consistência, visto que os colegas e a professora 

recolocavam os AASI quando ele tirava. A última medida no gráfico 

está ausente porque o AASI apresentou problemas de 

funcionamento. (MONTEIRO sobre C16 em 2013). 
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Observamos que os sujeitos C11, C12 e C13 eram aderentes ao trabalho 

auditivo proposto, ao contrário de C1, C15, C16, C17, C24, C32 e C35. 

Possivelmente, as mães de C17, C24 e C35 superestimaram suas respostas com 

relação ao desenvolvimento auditivo de seus filhos.   

Importante notar que essas famílias do Grupo B, já vinham sendo trabalhadas 

em terapia fonoaudiológica e recebendo todo tipo de informação necessária para 

melhorar a comunicação de suas crianças. 

De acordo com os resultados observados nesta pesquisa, no grupo de 

crianças até 12 meses, 10 famílias (59%) mostraram adesão ao trabalho auditivo e 7 

foram não aderentes (41%). Dessas 7,  4 crianças apresentavam deficiências 

associadas (visual, neurológica, motora), além de outros fatores, como 

prematuridade,  uso de medicamentos anticonvulsivantes, episódios de otite, além 

do fato de todos não usarem os aparelhos de amplificação (uso de10-55% do tempo 

desperto). Em relação ao grupo de crianças maiores de 12 meses, 7 famílias (39%) 

mostraram adesão ao tratamento dos filhos e 11 não aderiram (61%). Dos 11, 3 

crianças tinham deficiências associadas, 1 era prematura, 3 relataram episódios de 

otites, 1 teve o AASI quebrado e ficou sem usá-lo por um tempo e todas não usaram 

os amplificadores (0-55%). 

Para Bagatto et al (2011), as crianças deficientes auditivas demonstram 

desenvolvimento  típico de normalidade até a faixa de 12 meses;  após esta idade, 

os resultados caem, principalmente no caso de comorbidades, prematuridade e 

fatores complexos associados, tais como otites ou não uso do aparelho de 

amplificação. Correlacionando as informações deste estudo com a afirmação, 

verificamos uma diminuição dos índices da adesão com o tempo e em todos os 

casos devido a,  pelo menos, um aspecto complexo associado.  

 

4.1.2.3. Associação da porcentagem de horas de uso em relação ao 
tempo em que está acordado com o nível socioeconômico da família nos 
grupos  A e B 

Abaixo, a distribuição do número de sujeitos por nível socioeconômico e pelos 

grupos de idade cronológica. 
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Tabela 8 - Distribuições de frequências e porcentagens do Nível socioeconômico da família 
nos grupos A e B (n=35) 

  Nível socioeconômico da família   

Grupo B1 B2 C1 C2 D Total 

A 1 4 3 9 0 17 

 
5,9% 23,5% 17,6% 52,9% 0,0% 100,0% 

B 3 9 2 3 1 18 

 
16,7% 50,0% 11,1% 16,7% 5,6% 100,0% 

Total 4 13 5 12 1 35 

  11,4% 37,1% 14,3% 34,3% 2,9% 100,0% 

 

Observamos na Tabela 8 que, no grupo A, a maioria das famílias tinha nível 

socioeconômico C2,  enquanto que no grupo B, metade delas tinha nível 

socioeconômico B2. 

 
 
Figura 11 - Valores individuais da Porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em que 
está acordado em cada categoria do nível socioeconômico nos grupos A e B (n=35) 
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Observamos 14 sujeitos com porcentagem de uso ido AASI gual ou acima a 

75% de horas de uso em relação ao tempo em que estavam acordados, sendo 4 do 

Gr1, 6 do Gr2 e 4 do Gr3. Desse total, 7 usavam 100% do tempo,  estando 



56 
 

 

distribuídos nos seguintes níveis socioeonômico: 1 na classe B1, 1 na classe B2, 1 

na classe C1 e 4 na C2. 

Tabela 9 - Resumo descritivo da Porcentagem de horas de uso em relação ao tempo em que 
está acordado em cada categoria do Nível socioeconômico da família nos grupos A e B (n=35) 

Grupo Nível N 
Média 

(%) Desvio padrão 
Mínimo 

(%) 
Mediana 

(%) 
Máximo         
(%) 

A B1 1 100,0 
 

100 100 100 

 
B2 4 82,3 9,3 70 84,5 90 

 
C1 3 25,8 14,2 10 30 38 

 
C2 9 70,0 26,8 30 70 100 

 
Total 17 66,9% 29,2 10% 70% 100% 

B B1 3 57,7 23,1 36 55 82 

 
B2 9 52,0 34,2 17 38 100 

 
C1 2 77,5 31,8 55 77,5 100 

 
C2 3 60,0 45,8 10 70 100 

 
D 1 0,0 . 0 0 0 

  Total 18 54,2% 34,2 0% 55% 100% 

Na Tabela 8 é apresentado o resumo descritivo da porcentagem de horas de 

uso do AASI em relação ao tempo em que está acordado em cada categoria do nível 

socioeconômico da família nos grupos A e B. As maiores médias e medianas da 

porcentagem de uso foram observadas nas categorias de nível socioeconômico B1, 

B2 e C2 no grupo A, e nas categorias C1 e C2 no grupo B. Neste grupo, o único 

indivíduo classificado na categoria D não usou o aparelho. Estes resultados sugerem 

não haver associação do nível socioeconômico da família e a porcentagem de horas 

de uso nos grupos A e B.  

Os valores individuais da porcentagem de horas de uso em cada categoria de 

nível de socioeconômico estão representados na Figura 4, e os pontos estão 

identificados de acordo com os grupos formados com base no SII 65 dB (Gr1, Gr2 

ou Gr3). Não foram observadas tendências nas nuvens de pontos e isto significa 

que não houve indicação de que a porcentagem de uso aumente ou diminua com o 

aumento do nível socioeconômico. De fato, os valores observados do coeficiente de 

correlação de Spearman da porcentagem de uso e nível socioeconômico é r= -0,10 

(p= 0,702) no grupo A e r= -0,06 (p=0,813) no grupo B, ou seja, não houve 

correlação significativa entre a porcentagem de uso e o nível socioeconômico. 
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4.1.3. Consistência de uso em situações do cotidiano 

Para avaliarmos a consistência do uso de amplificação, construímos gráficos 

de barras com as distribuições das porcentagens de cada questão em cada grupo 

definido pelo SII 65 dB (Figuras 12 a 43). No caso particular da questão 1a, a análise 

do uso do AASI foi feita por tipo de transporte (carro ou ônibus/metrô); na análise 

da questão 1b, o uso do aparelho foi avaliado separadamente para cada categoria 

de quem cuida da criança; nas questões 1c, 1d, 1e, 1f, o uso foi avaliado por 

atividades em casa; a análise das questões 1g e 1h, referiu-se atividades em 

público. 

 Além desses critérios de análise acima da questão 1, também houve a 

preocupação dos pais quanto ao contexto das atividades envolvendo a supervisão 

dos pais, de outro familiar/cuidador e da creche (ônibus, metrô, 

refeição/amamentação, brincando com ele, lendo livros, contextos públicos no 

parquinho, passeios) e de contextos não supervisionados (carro, brincando 

sozinho, fora de casa no quintal). 

 Quando perguntado aos pais, de forma genérica: “Seu filho usa o AASI?”, 

obtivemos 23 respostas (65,5%) de “sempre”, 11 respostas (31%) “às vezes/quase 

sempre” e uma resposta (3%) “nunca/raramente”, que foi da mãe de C24, cuja 

criança usou 20% do tempo em que estava acordada. Já no caso da criança C35, 

que não usou o aparelho quando estava acordada, a mãe parece ter sido mais 

otimista, respondendo “às vezes/quase sempre” à nossa questão. 

 

4.1.3.1. USO NO TRANSPORTE 

  

As únicas referências na literatura que utilizam o mesmo instrumento (Moeller 

et al., 2009; Walker et al., 2013) para observar o uso de amplificação no transporte 

realizam a análise dos dados com critérios classificatórios (situações 

supervisionadas ou não, em faixas etárias que incluem a escolaridade e outros). 

Sempre que possível, a comparação de dados deste estudo com o americano será  

realizada para sabermos se a mesma característica já foi identificada anteriormente 

e se este estudo corrobora com o das autoras.  

Neste estudo, nas respostas a este item, observamos uma grande variação, 

pois cada família se deslocava de uma forma. Assim sendo, desmembramos a 

questão em crianças que usavam “carro” e as que usavam “transporte público” 
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(ônibus e metrô). Também com relação a opção “carro” 2, tivemos a descrição de 

três padrões distintos de respostas: 1) quando a mãe dirigia e estava sozinha com a 

criança, 2) quando a mãe estava no banco do carona e 3) quando ela acompanha a 

criança no banco traseiro. Entretanto, não diferenciamos as respostas por conta 

destes três padrões. Destacamos que, no que se refere ao ambiente comunicativo, o 

transporte de carro não é favorável para este fim, já que pode ter a presença de 

altos níveis de ruído, distrações e pelo fato de a distância entre o falante e a criança 

estar aumentada. Trata-se de uma situação de desafio para a maioria das famílias. 

 

Figura 12 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI por grupo definido pelo 
SII 65 dB em cada tipo de transporte no grupo A (n=17) 
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Quanto ao item “carro”, observamos que dos bebês e crianças até 12 meses 

deste estudo, 70% deles (7) fazem “sempre” uso dos aparelhos de amplificação 

quando estão nos carros e 30% (3) fazem uso “às vezes/quase sempre”. Na 

                                                           
2  Importante salientar que, no Brasil, desde 2008, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 

determinou como obrigatório o uso de cadeirinhas para o transporte de bebês e crianças até 10 anos 
de idade. Os modelos precisam ser adequados para cada faixa etária, sendo que, para crianças de 0 
a 1 ano, deve ser  usado o bebê conforto (recém-nascidos até crianças com 9 kg ou 13 kg) ou 
poltronas reversíveis (recém-nascidos até crianças com 16 kg), voltadas para a traseira dos carros, e 
para as crianças de 1 a 4 anos (crianças a partir de 1 ano ou com mais de 9 kg), são usadas 
cadeirinhas. 
Cf. a Legislação Brasileira realizada no site Baby Center Brasil – Disponível em: 
http://brasil.babycenter.com/a1500828/saiba-tudo-sobre-as-cadeirinhas-de-carro Acesso em 08/01/2015 

http://brasil.babycenter.com/a1500828/saiba-tudo-sobre-as-cadeirinhas-de-carro
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distribuição por grupos, obtivemos: 100% do Gr1 (5) faziam “sempre” uso, 50% do 

Gr2 (1) usavam “sempre” e mais que metade do Gr3 (2) faziam uso “às vezes/quase 

sempre”. 

Na pesquisa de Walker et al. (2013), os pais das crianças até 12 meses 

responderam que 14% delas (4) “sempre” usavam os amplificadores no carro, 54% 

(15) usavam “nunca/raramente” e 32% (9) usavam “às vezes/quase sempre”. Os 

autores referem que o uso no carro por crianças até 12 meses é ainda limitado e que 

melhora após os 12 meses. Os dados desta pesquisa não estão em concordância 

com os resultados obtidos pelas autoras americanas. 

A grande preocupação das famílias entrevistadas foi com relação à posição 

das cadeirinhas, que não possibilita ver o que os bebês e crianças até 12 meses 

estão fazendo. Se retirem os AASIs das orelhas, as crrianças podem colocar o 

dispositivo e suas respectivas pilhas na boca e/ou morderem os moldes, que são  

moles. Vejamos o relato deste mãe: 

Eu acho que usa quase sempre porque às vezes ele tira por conta 

dele. Eu sempre coloco. Está sempre de aparelho mas no meio do 

caminho ele tira. (Mãe de C4 – Gr3 – Grupo A). 

 Em relação ao “ônibus e metrô”, 71,4% das crianças (5) faziam uso da 

amplificação100% do tempo e 14,3% (1), “às vezes/quase sempre” e 14,3% 

“nunca/raramente”. Quanto à distribuição nos grupos, obtivemos: 100% das crianças 

do Gr1 (1) faziam uso “às vezes/quase sempre” dos AASIs, enquanto 100% do Gr2 

(2) fazem “sempre” uso e 75% do Gr3 (3) faziam uso “sempre” da amplificação. Vale 

ressaltar que apenas 1 criança do Gr3 fazia uso “nunca/raramente” (C33). Não 

foram encontrados trabalhos na literatura que discutam estes aspectos. 

 Nas entrevistas, as famílias expressaram seus medos em perder os 

aparelhos de amplificação no transporte. Muitas lançavam mão de estratégias para 

evitar que crianças arrancassem e perdessem: 

Está tudo ótimo, porque ela está ouvindo... É mais a preocupação, 

que nem hoje, a gente veio de ônibus, aí tenho medo de perder, aí 

eu coloquei uma touquinha, um lacinho, qualquer coisa pra não 

perder. Eu não tenho um prendedor. (Mãe de C25 – Gr1 – Grupo A). 
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Figura 13 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI por grupo definido pelo 
SII 65 dB em cada tipo de transporte no grupo B (n=18) 
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No grupo de crianças maiores de 12 meses, verificamos que 77,8% delas (7) 

usavam “sempre” os amplificadores no carro e 11,1% (1) usavam “às vezes/quase 

sempre” e 11,1% (1) usavam “nunca/raramente”. No que se refere à distribuição nos 

grupos, obtivemos: no Gr1 100% (2) usavam “sempre”, no Gr2 100% (1) usavam 

“sempre” e no Gr3, 66,7% (4) usavam “sempre”, 16,7 (1) usavam “às vezes/quase 

sempre” e também 16,7% (1) usavam “nunca/raramente”. 

 Dados de pesquisa de WALKER et al., (2013) apontam uma melhora no uso 

dos AASIs no carro por parte de crianças após os 12 meses até 24 meses (63% 

usavam “sempre” – 22). Nesse estudo, a porcentagem de crianças menores de 12 

meses que usavam os amplificadores “sempre” no carro se manteve quase na 

mesma proporção que as maiores que 12 meses. 

 No presente estudo, as mães referiram que, mesmo vendo seus filhos 

retirando os aparelhos no carro, não podiam fazer nada para recolocá-los de 

imediato: 

No carro, quando eu estou sozinha, não [consigo colocar os 

aparelhos quando meu filho os retira]. No ônibus e no metrô, sim 
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porque eu tenho controle da situação. Ë diferente. Quando estou 

dirigindo, não dá pra pôr de volta. (Mãe de C34 – Gr2 – Grupo B). 

 Quanto ao uso da amplificação no “metrô e no ônibus”, 66,7% (6) sujeitos 

usavam “sempre”, enquanto 22,2% (2) usavam “às vezes/quase sempre” e 11,1% 

(1) usavam “nunca/raramente”. Por grupo, obtivemos: 66,7 (2) do Gr1 usavam 

“sempre”, 33,3% (1) usavam “às vezes/quase sempre”; 100% (2) do Gr2 usavam 

“sempre”; 50% (2) do Gr3 usavam “sempre” e o restante, 25% (1), usava “às 

vezes/quase sempre” e 25% (1) usavam “nunca/raramente.” Não encontramos 

resultados de pesquisas sobre este tema na literatura. 

 Algumas famílias deste estudo já haviam passado por experiências de perda 

de dispositivo, mas não comunicaram aos profissionais para, juntos, buscarem 

estratégias para minimizar o problema. Este foi o caso de C35: 

No metrô eu não coloco porque eu já perdi, quando eu saio de casa 

eu acho difícil usar o aparelho com medo de perder no ônibus. Já 

coloquei touca, mas ela aprendeu a tirar. Ela tira a touca e o 

aparelho em seguida. Ainda não tentei o prendedor. 

Começou agora [retirada dos aparelhos] que ela está muito ativa. 

(Mãe de C35 – Gr3 – Grupo B). 

 Mesmo a criança não retirando os aparelhos de amplificação das orelhas, as 

mãe relatam buscar estratégias para retê-los, como forma de proteção quando 

estavam no transporte público: 

Às vezes eu venho de carro, às vezes de ônibus, depende. Quando 

eu venho de carro, ele vem dormindo no conforto. No ônibus não, 

vem os dois juntinhos. Quando a gente está de carro, ele sabe que 

eu não vou colocar o prendedor [do aparelho], saindo eu e o pai dele 

ele sabe que a gente não vai colocar o prendedor, mas quando ele 

sabe que só vai eu e ele e pego o prendedor, ele sabe que vai só os 

dois. Mas ele vai de aparelho, em qualquer lugar, onde a gente vai, 

independente se for de carro, a pé, de ônibus... Só é um cuidado a 

mais, cuida dele, cuida da bolsa, então vamos diminuir um pouco, 

então é uma proteção a mais. (Mãe de C9 – Gr1 – Grupo B). 

 Os achados deste estudo mostraram que, comparativamente, no carro, os 

sujeitos do Gr1, tanto do Grupo A quanto do Grupo B, usavam “sempre” seus AASIs; 

como também os do Gr2 do Grupo B. Isto talvez tenha ocorrido porque, mesmo em 
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ambiente desfavorável para a comunicação, os sujeitos do Gr1 recebiam algum tipo 

de informação através da amplificação; já no caso do Gr2, as crianças eram maiores 

de (26,32 e 15 meses) e faziam uso da amplificação de 80-100% do tempo em que 

estavam acordadas. 

 No transporte público, o Gr3 do Grupo A e o Gr1 do Grupo B também usavam 

mais a amplificação.  

  
 

4.1.3.2. Quem cuida 

Vale ressaltar neste item que, devido à diferença de idade cronológica nas 

crianças do estudo, há variação no perfil dos cuidadores. Comumente, no caso dos 

bebês e crianças pequenas, os cuidadores eram as mães (quando não trabalhavam 

ou tinham uma rotina de trabalho menos atribulada), os pais, as avós, alguns 

familiares e até amigas muito próximas da família. Já com relação às crianças 

maiores, muitas frequentavam creche com cuidadores.  

 Entre as mães, predominou a idéia de que, tanto no contexto 

cuidador/familiar, quanto no da creche, elas poderiam supervisionar, mesmo à 

distância, as pessoas que cuidavam e manipulavam os aparelhos de amplificação de 

seus filhos., como podemos observar neste relato:  

Na creche das 6 às 15hs. Eles [cuidadores/funconários] estão 

colocando os AASIs agora porque fico mais em cima. Ela não tira 

mais. A creche ficava junto no serviço. Quando ela tirava, eu estava 

sempre lá. Toda hora. Teimando e colocando. Gerenciando mais o 

uso lá. Isso foi importante pra insistir pra ela usar o AASI. (Mãe de 

C15 – Gr3 – Grupo B). 
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Figura 14 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI por grupo definido pelo 
SII 65 dB em cada categoria de quem cuida no grupo A (n=17) 
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No que se refere à “creche”, apenas 2 das crianças do Grupo A encontravam-

se sob cuidado deste espaço assistido, e 100% delas usavam os aparelhos 

“nunca/raramente”. Destas crianças, 1 era do Gr1 e outra do Gr2. Nenhuma das 

crianças do Gr3 frequentavam creche. No estudo de Walker et al.(2013), crianças 

até 12 meses usavam “sempre” os aparelhos 40% (4/10) do tempo em que ficavam 

em creches.  

 A Figura 11 indica a distribuição do Grupo A quanto ao uso do AASI com a 

“cuidadora/familiar” das crianças. 73,3 % (11) usaram “sempre” o amplificador, 20% 

(3) usaram “às vezes/quase sempre” e 6,7% (1) usaram “nunca/raramente”. Levando 

em conta esses dados, no Gr1, vemos que 80% dos sujeitos (4) usaram “sempre” e 

20% (1) “nunca/raramente”. No Gr2, 66,7% (2) usaram “sempre” os aparelhos de 

amplificação e 33,3% (1), “às vezes/quase sempre”. Já no Gr3, 71,4% (5) usaram 

“sempre” os AASIs e 28,6% (2) usaram “às vezes/quase sempre”. 

 No que diz respeito à pesquisa de uso da amplificação pelas crianças com 

gerenciamento da cuidadora/familiar, não encontramos dados na literatura 

consultada. 
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 As mães, muitas vezes, referiram precisar do apoio dos membros da família 

para o cuidado da criança no caso de eventualidades. Infelizmente, nem todos 

contribuíram com a supervisão dos aparelhos de amplificação: 

Eu acho que rola um pouco de resistência da minha mãe. Ele {filho] 

fica com ela de vez em quando. Ela é um pouco apreensiva em 

mexer no aparelho. Não sei se é medo de quebrar, eu falo: “mãe, 

você tem que aprender a colocar o aparelho.” e ela fala: “ah, ele não 

gosta de pôr porque ele reclama!”. E eu falo: “não é porque ele 

reclama que ele não gosta, é normal, tá brincando e vai alguém 

mexer na orelha. É igual mexer com meu outro filho e fazer alguma 

coisa que ele não quer fazer na hora. Vai reclamar!” Precisa pôr se 

não perde tudo, né. Minhas irmãs ajudam, mas ele fica a maior parte 

do tempo comigo. Quando eu sei que eu vou sair e me ausentar por 

muito tempo ou não tem condição de levá-lo, ele fica com a minha 

mãe. Normalmente eu deixo com o aparelho e quando eu volto está 

sem o aparelho! Não sei se ela tira pra ele dormir, é... acho que ela 

tira pra dormir. O pai é super tranquilo também. Lida super bem, 

sabe tirar e colocar, ele faz tudo. É um pouco mais preguiçoso, né. 

Eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é ir lá e colocar o 

aparelho, ele não, ele vai fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu 

falo: “meu, não esquece de pôr o aparelho”. Eu tenho que sempre 

ficar lembrando. Porque praticamente a primeira coisa que faz é 

colocar o aparelho nele e depois faz o resto. Porque tem rotinas que 

são importantes né... (Mãe de C4 – Gr3 – Grupo A). 
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Figura 15 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI por grupo definido pelo 
SII 65 dB em cada categoria de quem cuida no grupo B (n=18) 
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Quanto ao contexto “creche,” no Grupo B obtivemos: 70% (7) das crianças 

usavam os aparelhos “sempre”, 20% (2) usavam “às vezes/quase sempre” e 10% (1) 

“nunca/raramente” usava. No Gr1, 33,3% (1) usavam “sempre” os AASIs na creche 

e 66,7% (2) usavam “às vezes/quase sempre”. No Gr2, 66,7% (2) usavam “sempre” 

e 33,3% (1) usavam “nunca/raramente”. Já no Gr3, 100% (4) usavam “sempre” os 

aparelhos nas creches.  

Segundo Walker et al.(2013), em seu estudo, 70% das crianças até 24 meses 

(14/20) usavam sempre os AASIs na creche. Os resultados desta pesquisa 

corroboram com os encontrados no estudo americano. 

Nas entrevistas, as mães relataram insegurança em delegar a 

responsabilidade da supervisão do uso dos dispositivos para o “outro”: 

Já aconteceu de eu deixar na creche com aparelho e na hora de 

buscar estar sem. Assim... Minha esposa orientou, mas não sei se é 

medo de quebrar o aparelho, porque a gente disse que qualquer 

coisinha quebra aquele de encaixar a pilha, possa ser o medo, sendo 

que a gente já orientou direitinho  como funciona, tudo certinho pra 

eles. Mas foi uma ou duas vezes. ;a cuidadora/funcionária da creche] 

Relata tudo num diário e quando a gente chega lá eles falam: “ó pai, 
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a gente realmente não conseguiu, ficou com medo de quebrar...”. (...) 

Mas tem boa vontade sim. (Pai de C6 – Gr1 – Grupo B 

Por outro lado, nem todas as famílias contam com o apoio e assistência das 

creches e optam por não deixar a criança usar os AASIs no espaço. Este é o caso 

da mãe abaixo: 

Na creche ele não usa muito porque as crianças mexem. As crianças 

são bem curiosas, vão lá, tiram e desmontam. Um dia, ele estava 

todo desmontado que tive que chegar em casa e montar. Todo aos 

pedaços. Eu falo pra professora para tomar conta porque só tem ele 

de aparelho. Eles são muito rápidos. Elas não sabem colocar direito 

e fica esta pontinha para fora... aí fica apitando e isso incomoda... As 

crianças pegam rápido e elas não vêem... desmonta tudo. Isso 

porque são três que ficam com eles. Eu fico nervosa. (Mãe de C1 – 

Gr3 – Grupo B). 

 A esse respeito, trabalhamos com as famílias e as incentivamos para 

orientação das creches e cuidadores/familiares. Caso não se tenha os efeitos 

esperados, enviamos cartas, relatórios enfatizando a necessidade de uso dos 

amplificadores naquele tempo e espaço e nos disponibilizamos para visitas e 

orientações acerca do assunto para garantir a consistência de uso. 

Em relação ao “cuidador/familiar” no Grupo B, obtivemos: que 37,5% (3) dos 

sujeitos usavam “sempre” os aparelhos de amplificação, 50% (4) usavam “às 

vezes/quase sempre” e 12,5%, “nunca/raramente”. No Gr1, metade das crianças 

usaram “sempre” e a outra metade, “às vezes/quase sempre”. No Gr3, 33,3% (2) 

usavam “sempre” os AASIs, enquanto 50% (3) usaram “às vezes/quase sempre” e 

uma criança (16,7%) usava “nunca/raramente”. Não tivemos crianças do Gr2 sendo 

cuidados pelas mães/familiares.  

Não foram encontrados dados referentes a uso com supervisão de 

cuidadores na literatura consultada. 

Durante a entrevista, alguns pais relataram que tiveram de fazer ajustes em 

suas rotinas diárias no processo de adaptação dos aparelhos de amplificação de 

seus filhos para conseguirem mantê-los em uso por mais tempo: 
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Eu fico maior parte do tempo com ele, eu acompanho mais ele pra 

garantir que ele use mais o aparelho, porque ele tem mania de 

mexer, coça e joga, vai e pisa em cima e eu não estou vendo, então 

eu estou supervisionando mais mesmo. (Mãe de C22 – Gr1 – 

Grupo B). 

 

Eu mudei minha rotina pra prestar mais atenção nele, deixar ele 

perto de mim, né. Eu fico brincando com ele, conversando com ele, 

distraindo ele, pra que ele esqueça [do aparelho]. (Avó de C20 – Gr1 

– Grupo A). 

Outras mães já vão além, pensando em como supervisionar em um futuro 

próximo: 

Eu me preocupo conforme ele for crescendo, que ele fôr pra 

escolinha, essas coisas, como vai ser o uso do aparelho lá? Em 

relação às outras crianças, a ele também. A minha preocupação 

mais é essa. Por enquanto eu não tenho muita preocupação, porque 

ele está junto comigo... Acho que é uma preocupação de toda mãe, 

que ele está longe e eu não consiga mais ver o que está 

acontecendo... (Mãe de C5 – Gr3 – Grupo A). 

Podemos concluir neste estudo que as crianças menores de 12 meses não 

usavam seus dispositivos nas creches, mas sim com seus cuidadores/familiares, ao 

passo que as maiores de 12 meses usavam significativamente mais na creche e 

bem menos com seus cuidadores/familiares.  

 

4.1.3.3. Em casa 

Em atividades e rotinas em casa, verificamos tanto situações em que as 

famílias  supervisionam o uso dos aparelhos (refeições, quando estão brincando 

com eles e olhando/lendo livros) como em que não supervisionam (quando a criança 

está  brincando sozinha). 
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Figura 16/17 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI durante a 
refeição/amamentação por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Na Figura 13/14 acima, no caso de crianças menores de 12 meses,  “durante 

a refeição/amamentação”, observamos que: 76,5% (13) usavam “sempre” os AASIs 

e o restante, 11,8% (2) usavam “às vezes/quase sempre”; 11,8% usavam 

“nunca/raramente”. Importante salientar que 33,3% de sujeitos do Gr1 usavam “às 

vezes/quase sempre”, o que pode ser atribuído à potência dos aparelhos de 

amplificação deste grupo de audibilidade, pois na amamentação, ao encostarem na 

mãe, esses aparelhos entram em microfonia. Este fato foi comprovado nos  relatos 

das mães: 

Eu costumo tirar o aparelho quando ele está mamando e na hora do 

cochilo porque por mais que ele durma no carrinho, ele costuma 

balançar muito a cabeça, apita aí eu tiro. (Mãe de C29 – Gr1 – Grupo 

A). 

 

A situação mais difícil para manter o aparelho nele é na alimentação, 

porque começa a apitar o aparelho, a gente tira o aparelho e ele 

volta a comer. (Pais de C33 – Gr3 – Grupo A). 

 

Alguns pais e familiares mostraram ter consciência da importância do 

momento da refeição para a criança, valorizando este momento com o uso da 

amplificação: 

Durante a refeição, ele sempre está de aparelho. Vou dar a papinha, 

a sobremesa... aí eu vou conversando com ele, né? (Avó de C20 – 

Gr1 – Grupo A). 

 

 Figura 17 

 

Grupo

Uso

Gr3Gr2Gr1

321321321

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m

Grupo B



69 
 

 

Entretanto, os pais precisam ficar muito atentos ao bebê e suas mãozinhas: 

Agora que ela está ficando mais esperta ela está tirando um pouco 

mais, mas foi tranquilo. É porque tira da orelha e vai pra boca com 

sopa. Ainda bem que foi a parte do molde. (Mãe de C19 – Gr1 – 

Grupo A).   

Já no Grupo de crianças maiores de 12 meses, 22,2% (4) usavam os 

aparelhos “às vezes/quase sempre” e 72,2% (13) usavam “sempre” seus AASIs 

“durante as refeições/amamentação”, inclusive, 100% de respostas “sempre” foram 

obtidas no Gr1, mesmo com aparelhos de amplificação potentes.  

Quanto ao Gr3, 40% (4) relataram usar “às vezes/quase sempre” os 

amplificadores na “refeição/amamentação”. Este era um desafio que a mãe de C24  

enfrentava: “O problema é o mamar, se ela usar o aparelho apita, aí ela não dorme....” (Gr3 

– Grupo B).   

 
Figura 18/19 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI quando estou 
brincando com ele/ela por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Figura 19 

 
Figura 20/21 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI quando está brincando 
sozinho/a por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Figura 21 
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Temos aqui duas atividades realizadas em casa em que uma envolve 

situação de supervisão e outra não.  O que nos chama a atenção nos dados acima 

sobre “quando pais estão brincando com ele/ela” é que 94,1% das respostas dos 

pais das crianças do Grupo A (16) escolheram a opção “sempre” para o uso dos 

AASIs. Somente uma das mães do Gr1 (16,7%) referiu que filho usava “às 

vezes/quase sempre”. 

Observamos que, no Grupo B, em relação ao uso do aparelho de 

amplificação quando os pais estavam brincando com as crianças, 77,8% (14) 

referiram respostas “sempre”. Interessante notar que, no Gr1, 100% (5) afirmaram 

que os filhos sempre usavam AASI nessa situação, enquanto 33,3% do Gr2 usavam 

“nunca/raramente” e 30% do Gr3,  “às vezes/quase sempre”. 

Em relação ao “brincar sozinho”, 76,5% (13) das crianças mais novas (A) 

usavam “sempre” os AASIs  e 23,5% (4,) “às vezes/quase sempre”. No caso do Gr3, 

100% dos pais disseram que os filhos usavam  “sempre” os aparelhos de 

amplificação quando brincavam sozinhos. Já no caso dos maiores de 12 meses (B), 

os pais referem que eles “sempre” usavam AASIs (61,1%). Metade do Gr3  e 80% 

das crianças do Gr1 usavam “sempre” os aparelhos nessa situação.   

Comparativamente, há uma variabilidade de respostas maior no Gr3 B, e 

quando maiores, as crianças passam a usar menos AASI quando não 

supervisionadas. Isto talvez se justifique porque no geral, as mães temem que seus 

filhos coloquem os dispositivos na boca. Abaixo, dois breves relatos de mães sobre 

o problema:   

Eu tenho que pedir para os maiores ficarem de olho nele, o 

menorzinho de dois anos vem correndo dizendo: “o apalelo, o 

apalelo”. Ele já pôs na boca já, aí é só secar... (Mãe de C30 – 

Gr3 – Grupo A). 

 

A única questão é que se ela tirar o aparelho e pôr na boca. É 

só questão da segurança dela mesmo. (Mãe de C17 – Gr3 – 

Grupo B). 
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Figura 22/23 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI quando estamos 
olhando/lendo livros por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=11) e grupo B (n=15) 
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Figura 23 

 

Em consideração à questão “olhando/lendo livros”, 9 dos entrevistados 

referiram que ainda não liam para seus bebês. No grupo das crianças menores de 

12 meses, 90,9% dos pais disseram que as crianças “sempre” estavam usando 

aparelho de amplificação quando mostravam ou liam livros para eles. Apenas no 

caso de um sujeito (C21) do Gr1 o pai respondeu “às vezes/quase sempre”. No 

grupo das crianças acima de 12 meses, 73,3% (11) “sempre” usavam AASIs durante 

a leitura de livro pelos pais. Observamos que no Gr2, metade das crianças usava 

“sempre” e a outra metade, “nunca/raramente”. 

 Ao serem perguntadas sobre “Seu filho usa AASI quando vocês estão lendo 

livro?”, algumas das mães se surpreenderam com a pergunta, pois não haviam 

pensando sobre a possibilidade de mostrarem livros  e/ou lerem uma história para a 

criança. A partir deste momento, foram orientadas sobre a importância da utilização 

máxima da audição residual e do desenvolvimento da linguagem, e foram 

incentivadas a proporcionarem situações interacionais mais ricas com seus filhos. 

De fato, segundo Balieiro e Ficker (2013), proporcionar experiências auditivas para a 

criança é de extrema importância para o desenvolvimento das habilidades 

perceptuais. 

 

4.1.3.4. Em público 
 

Os dois contextos a serem abordados neste item (“fora de casa: no quintal ou 

no parquinho” e “durante passeios”) requerem monitoramento dos pais ou do adulto, 
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já que envolvem situações de barulho e de perigo para as crianças (dispara na 

frente dos pais, gritos de alerta, e outros). 

 

Figura 24/25 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI fora de casa: no 
quintal ou no parquinho por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 

Figura 25 

 
 
Figura 26/27 - Representação gráfica das porcentagens do uso do AASI durante passeios por 
grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Figura 27 

 

Isto posto, apresentamos a análise das respostas dos pais:  

 Grupo A: 94,1% (16) das crianças usavam “sempre” os AASIs no quintal 

ou no parquinho. Apenas 1 criança usava “às vezes/quase sempre”; 

 Grupo B: 61,1% (11) das crianças usavam “sempre” os amplificadores, 

sendo que, do Gr1, 80% (4) usavam “sempre”; houve uma grande 

variedade de respostas no Gr3 (10% “nunca/raramente”, 40% “às 

vezes/quase sempre” e 50% “ sempre”).  

Com referência ao “durante passeios – Zoológicos, lojas, museus, etc.” , os 

pais responderam o seguinte: 
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 Grupo A: 82,4% (14) usavam os aparelhos de amplificação “sempre” e 

17,6% (3), “às vezes/quase sempre”. Destes, apenas no Gr3 houve uma 

variação de respostas: 57,1% (4) usavam “sempre” enquanto 42,9% (3) 

usavam “às vezes/quase sempre”; 

 Grupo B: 72,2% (13) usavam AASI “sempre” em passeios, 11,1% (2) 

usavam “às vezes/quase sempre” e 16,7% (3) usavam “nunca/raramente”. 

Importe chamar a atenção para as respostas do Gr3: 70% (7) usavam  

“sempre”, 10% (1) para “às vezes/quase sempre” e 20% (2) para 

“nunca/raramente”.  

Comparativamente,  100% do Gr1 e do Gr2 do Grupo A usavam “sempre” os 

aparelhos fora de casa e durante passeios. Já as crianças do Gr3, em ambas as 

situações, não usavam 100% “sempre”, chegando a usarem menos até nos 

passeios. Quanto ao Grupo B, Gr1 e Gr2 se mantiveram com os mesmos índices, e 

somente o Gr3 melhorava o uso nos passeios (de 50% para 70%). Considerando 

apenas o Gr3, percebemos que “fora de casa, no quintal ou no parquinho”, as 

crianças menores do A usavam mais do que os maiores do B, enquanto que nos 

passeios, o Grupo B usava mais “sempre” e “nunca/raramente”.  

Estes resultados corroboram com os encontrados por Walker et al. (2013), 

nos quais crianças com mais idade e perda auditiva mais acentuada usavam mais o 

AASI em situações públicas do que as de perdas suaves; ao passo que as crianças 

com perdas mais suaves, usavam com menos frequência em contexto público, pois 

conseguiam acompanhar algumas conversas mesmo sem AASI. Os autores 

referiram também que os pais, nestas situações, mostravam-se mais propensos a 

deixarem seus filhos sem os amplificadores. Apontaram que 67% de lactentes 

(70/105) usavam “sempre” os aparelhos em Público, assim como 40% de crianças 

até 1 ano (4/10) e 70% (14/20) de até 2 anos.   

 Boa parte dos pais entrevistados, demonstrou preocupação com a perda do 

AASI, referindo ser este o motivo de não uso mais consistentemente fora de casa e 

em contextos públicos. Abaixo, dois relatos de mães exemplificam essa 

preocupação:: 

Na rua, eu tenho medo dele arrancar na rua e eu não perceber. Se 

eu for andar da minha casa até a casa da minha mãe, sozinha com 
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ele, eu prefiro tirar e chegando lá eu coloco. Mas porque eu tenho 

medo de perder. (Mãe de C18 – Gr3 – Grupo A). 

 

No ônibus, no mercado, quando sai tira o aparelho por medo de 

perder. No primeiro dia que ele estava com o aparelho, fomos no 

mercado e o aparelho dele caiu, a gente percebeu só no caixa, sorte 

que estava na touca do garoto. (Mãe de C33 – Gr3 – Grupo A). 

 Através dos questionários, percebemos com frequência nas falas dos pais, a 

preocupação em usar estratégias para manter seus filhos usando de forma 

consistente e segura os AASIs. Como padrão, nos serviços de Saúde Auditiva, 

utilizamos de prendedores de silicone que seguram os dispositivos, no caso de sa 

criança tentar arrancá-los da orelha,  evitando que  caiam por algum motivo no chão 

e serem perdidos. Normalmente, este instrumento é entregue junto ao kit pediátrico 

da criança, mas nem sempre isso acontece logo no início do processo de 

adaptação; neste momento, os pais ainda se sentem inseguros com vários aspectos 

e apreensivos com a possibilidade de perda dos AASIs dos filhos.  

Diante disso, o profissional da área deve ser sensível e entregar o acessório 

que prende os aparelhos logo de início. Nas respostas das mães deste estudo, 

observamos que muitas possuíam o prendedor, mas não não o usavam, e outras 

não o possuíam – procuramos então suprir essa falha, fornecendo-o às famílias ou 

encorajando-as a utilizarem-no. No trabalho com bebês e crianças pequenas,Moeller 

(2010) destaca a importância de detectar quais são as dificuldades e limitações de 

cada família em manter de forma consistente os amplificadores. Com as entrevistas, 

tivemos a oportunidade de discutir estratégias, compartilhar experiências e soluções 

alternativas quanto às necessidades específicas de cada família. 

As estratégias mais comuns citadas pelas famílias deste estudo para manter 

os aparelhos nas orelhas de seus filhos foram: toucas, luvas nas mãos, tiaras,  

faixas e laços de cabelo, esparadrapo, além de fornecer um brinquedo para a 

criança se distrair. 

Abaixo, temos fotos de alguns modelos de prendedores de AASIs: 
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Figura 28 - Modelos de prendedores 

 
       Fotos dos prendedores cedidas pela Fgª Juliana Leporati (Phonak)  

 

 Mesmo tendo diversos recursos para auxiliar a consistência de uso dos 

aparelhos de amplificação, a mãe de C16 desenvolveu com a terapêuta ocupacional 

da criança, uma touca tipo “capacete” em tecido de tela para que C16 não consiga 

retirar os AASIs e não atrapalhe a entrada do som: 

                          
Figura 29 - Modelo de touca desenvolvido para a criança pela sua T.O. 

 
                                          Fotos cedidas pela mãe de C16 

 

Colocou [aparelho] cedo então ficava, agora ele sabe que ele usa, 

quer tirar. Quando não está tão calor eu coloco a toquinha nele, aí 

ele não mexe, não tira. Mas está sendo difícil deixar ele com o 

aparelho, porque se eu estou fazendo alguma coisa, me distraio, 

quando eu olho e eu tenho que colocar o aparelho. Hoje mesmo, 

aqui, ele não tirou. Começou agora o uso com a touquinha. Aí eu 

tenho até receio, porque ele arranca e joga no chão. Aquela cordinha 

[prendedor} que vem a gente acha muito pesado, aí tem que ser 

aquela cordinha de óculos, funciona melhor, não prende na roupa, 

mas deixa fixo um no outro. E mesmo se ele tirar vai ficar preso no 

pescoço. (Pais de C14 – Gr3 – Grupo A). 
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4.1.3.5. Questões sobre o equipamento e moldes 

  

Uma das maiores preocupações no trabalho pediátrico é referente à queixa 

de microfonia (retroalimentação) dos aparelhos de amplificação sonora. Mesmo com 

os constantes avanços tecnológicos que envolvem o aparecimento de algoritmos 

projetados para auxiliar a questão, essa problemática continua presente, 

principalmente em casos de aparelhos potentes. Importante ressaltar que todos os 

AASIs que foram adaptados nesta pesquisa, possuem o recurso de cancelamento 

de feedback. 

Entretanto, existem diversos motivos de microfonia que dependem de outros 

fatores, como molde com furos no tubo, folgado, inadequado ou inserido 

incorretamente, ventilação, acúmulo de cerúmen no conduto auditivo, gancho do 

aparelho de amplificação frouxo, entre outros. 

As Figuras 30/31 demonstram como estava a questão da microfonia para os  

grupos do estudo. 

 
Figura 30/31 - Representação gráfica das porcentagens de tenho que ajustar o aparelho do 
meu filho porque apita por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Quando perguntamos aos pais sobre “terem que ajustar o aparelho do meu 

filho porque apita”, encontramos o seguinte no grupo de crianças menores: 52,9% 

(9) responderam “nunca/raramente”; 35,3% (6) responderam “às vezes/quase 

sempre” e apenas 11,8% (2) referiram “sempre”. Desses sujeitos, no Gr1, metade 

dos pais (1)  respondeu “às vezes/quase sempre” e a outra metade (1), 

“nunca/raramente”.  Quanto ao Gr3, 71,4% (5) referiram “nunca/raramente” e 28,6% 

(2), “às vezes/quase sempre”; no Gr2, 50% deles (2) disseram que “sempre” 

precisam ajustar o aparelho devido à microfonia, e o restante, 25% (1) respondeu 

“nunca/raramente” e 25% (1), “às vezes/quase sempre”.  

1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 
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Com referência ao grupo de crianças maiores que 12 meses, 16,7% (3) 

referiram que “sempre” precisavam  ajustar os aparelhos, 38,9% (7) disseram que 

“às vezes/quase sempre” e 44,4% (8) responderam “nunca/raramente”.  No Gr1, 

observamos que 60% das respostas (3) foram para “sempre” e 40% (2), para “às 

vezes/quase sempre”. Já no Gr2, 100% (3) foram na resposta de “nunca/raramente” 

e no Gr3, metade das respostas (2) foi para “às vezes/quase sempre” e a outra 

metade, para “nunca/raramente”. 

 Esses resultados apontam que a questão “molde”, na ocasião da pesquisa,  

não vinha sendo um grande problema para os dois grupos (A e B). Tendo em vista a 

possibilidade de AASIs potentes darem mais feedback, o mesmo não parecia 

ocorrer no grupo A (ainda que bebês não se movimentem tanto, permenecendo  

muito tempo deitados, encostando a cabeça em cadeirinhas, etc.).  Com relação ao 

Gr3, por serem usuários com perdas mais suaves e usarem aparelhos de 

amplificação menos potentes, a questão microfonia não era uma grande 

preocupação, tanto em A quanto em B. Já o Gr2, uma parcela dos sujeitos com uma 

perda mais severa poderia acarretar feedback, como ocorrido no Grupo A. 

Importante lembrar que bebês  têm uma cartilagem do pavilhão e canal 

auditivo muito flexível em comparação a crianças maiores. Portanto, necessitam de 

cuidados e técnica de moldagem diferenciada de adultos e crianças maiores. 

Profissionais e pais de crianças pequenas devem estar atentos, portanto, quanto ao 

momento da troca dos moldes. Estas trocas são frequentes nos primeiros meses de 

vida da criança para acompanhar o crescimento do conduto auditivo e também para 

as crianças com perda auditiva severa e profunda (MARTINEZ e NOVAES, 2011). 

 É de fundamental importância lembrar ainda que não devemos esperar a 

microfonia aparecer para realizar a moldagem, a confecção e reposição do molde 

antigo; isso porque, até a chegada do molde novo, a microfonia pode ser 

insuportável para a família e prejudicial para a criança, que não receberá a 

amplificação adequada. 

Figura 31 
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4.1.3.6. Atitudes das crianças 

 

 Na aplicação dos questionários, observamos uma variedade de respostas do  

comportamento infantil, das fases de desenvolvimento e atitudes das crianças que 

poderia influenciar diretamente o uso consistente da amplificação.   

 Para conseguirem responder às questões “ meu filho reclama quando retiro o 

AASI” e “meu filho pede ou se mostra ansioso para usar o aparelho”, os pais 

precisam estar atentos quanto às fases de desenvolvimento das crianças, as 

habilidades linguísticas destas, tendo consciência do real desempenho dos filhos. 

 Abaixo, as Figuras do Grupo A e do Grupo B. 

 
 
Figura 32/33 - Representação gráfica das porcentagens de meu filho reclama quando retiro 
AASI por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Figura 33 

 
Figura 34/35 - Representação gráfica das porcentagens de meu filho pede ou se mostra 
ansioso para usar o aparelho por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B 
(n=18) 
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Figura 35 
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1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 

1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 
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 No grupo A, constituído por crianças menores de 12 meses, os pais relataram 

que 70,6% destas (12) “nunca/raramente” reclamavam quando retiravam o AASI. 

Apenas 1 (25%) do Gr2 disse que o filho reclamava “às vezes/quase sempre” e 

outros 25% (1) disseram que reclamava “sempre”. O grupo que menos reclamava 

quando  os AASIs eram retirados foi o Gr3, com 85,7%  (6) de “nunca/raramente”.  

 Quanto ao grupo B, de crianças maiores que 12 meses, 66,7% (12) dos pais 

relataram que os filhos “nunca/raramente” reclamavam da retirada dos AASIs. 

Interessante notar que o Gr2 teve uma igualdade de respostas em todos os quesitos 

e que Gr1 teve 40% de respostas para “às vezes/quase sempre” reclamavam da 

retirada dos aparelhos. 

 Em resposta à questão “se o filho pede ou se mostra ansioso para usar o 

AASI”, obtivemos as seguintes respostas no Grupo A: 70,6% (12) para 

“nunca/raramente” e 23,5% (4) para “às vezes/quase sempre”. Diferentemente, no 

Gr2 obtevemos: 75% (3) para “às vezes/quase sempre”. Observamos no Grupo B 

que 66,7% (12) dos pais referiram que “nunca/raramente” os filhos pediam ou 

ficavam ansiosos para usar o aparelho. Importante salientar que no Gr1 e Gr2, 20% 

(1) e 66,7% (2) disseram que “sempre” os filhos pediam para colocar o aparelho de 

amplificação.  

 Levando em conta a idade cronológica e as fases de desenvolvimento das 

crianças do grupo A, não seria esperado que estas pedissem ou demonstrassem 

seus desejos quanto ao uso dos aparelhos de amplificação. Analisando pela 

audibilidade dos grupos, o Gr3 apresentava melhores “prognósticos” de audibilidade 

pelo SII, porém, dependendo do ambiente, da situação, eles ouviam sem o 

dispositivo. Já o Gr2, desde que bem adaptado, sente mais necessidade da 

amplificação pelo fato de os sujeitos serem também mais vulneráveis.  

 Na pesquisa de Moeller et al. (2009), de quatro a sete mães (54%) relataram 

que seus filhos pediam para colocar os aparelhos de amplificação, porém, quando 

mais velhos. Os autores destacaram que algumas crianças não tinham a 

oportunidade de solicitar o uso, já que as mães o exigiam como rotina. Este dado 

está de acordo com os encontrados neste estudo. 
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4.1.3.7. Atitudes positivas dos pais 
 
O gerenciamento dos dispositivos dos filhos deve ser rotina por parte das 

famílias, pois contribuem para um uso mais adequado do AASI e com qualidade 

sonora. É muito fácil a criança recusar um aparelho por estar desligado ou com a 

bateria fraca, não trazendo assim benefícios e somente ocluindo sua orelha. 

 

Figura 36/37 - Representação gráfica das porcentagens de verifico diariamente se meu filho 
está ouvindo por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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Figra 37 

 

Figura 38/39 - Representação gráfica das porcentagens de o aparelho cai, ou é retirado 
(propositalmente ou sem querer), e tenho que recolocá-lo por grupo definido pelo SII 65 dB no 
grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 

 

Quando questionados: “verifica diariamente se meu filho está ouvindo”, 88,2% 

(15) dos pais do grupo A responderam que o faziam “sempre”. Todos os pais do Gr3 

também responderam positivamente e 25% do Gr2 revelaram que  

“nunca/raramente” faziam a checagem dos AASIs. Já no Grupo B, 100% dos pais  

responderam “sempre” para essa questão.  

Figura 39 
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Quanto a “recolocarem o equipamento se este cai” , no grupo A, 64,7% (11) 

dos pais disseram recolocar “sempre”. No caso do Gr1, 83,3% (5) das respostas 

também foram “sempre”. No grupo B, 55,6% (10) dos pais disseram recolocar os 

amplificadores de seus filhos. No Gr2 obtivemos 66,7% (2) de respostas 

“nunca/raramente”. 

 Moeller et al. (2009) em seu estudo, levantaram que, na questão de 

checagem dos dispositivos, não houve uma concordância entre os pais. A maioria 

dos pais testava os aparelhos colocando-os nas mãos e fechando-as para verificar  

se existe feedback, e outros, realizavam verificações do AASI pela escuta.  Ao 

contrário da pesquisa americana, as famílias deste estudo checavam os dispositivos 

antes de colocarem nas crianças, somente colocando os aparelhos na mão para ver 

o funcionamento destes  e não checavam a qualidade do som pela escuta. 

 

Figura 40/41 - Representação gráfica das porcentagens de sinto-me confortável em manusear 
o equipamento por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e grupo B (n=18) 
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1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 

  

Na Tabela acima, podemos avaliar que as famílias não mostravam grandes 

problemas em manusear os equipamentos, visto que no grupo A, 88,2% (6) das 

respostas foi de que estavam confortáveis “sempre” em manuseá-los. Apenas 2 pais 

referiram se sentirem desconfortáveis “às vezes/quase sempre” ao manusear os 

AASIs: um no Gr1 e outro no Gr3. Com relação ao grupo B, 83,3% (15) estavam 

“sempre” confortáveis. No Gr2, 100% (3) sentiam-se confortáveis e 20% (1) e 10% 

(1), respectivamente dos Gr1 e Gr3, “nunca/raramente” estavam confortáveis.  

Figura 41 
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Em sua pesquisa, Moeller et al. (2009) relataram que 100% das mães tiveram 

níveis de conforto com a manipulação e manuseio dos AASIs, já que as crianças 

avaliadas não estavam mais no primeiro ano da reabilitação auditiva. 

Contraditoriamente, nesta pesquisa, o Grupo B, de faixa etária maior, maior 

experiência auditiva e tempo de reabilitação, teve uma porcentagem de respostas a 

esta questão do manuseio dos AASIs um pouco abaixo do Grupo A.  

 
  

Figura 42/43 - Representação gráfica das porcentagens de o barulho é elevado em casa e em 
ambientes que meu filho frequenta por grupo definido pelo SII 65 dB no grupo A (n=17) e no 
grupo B (n=18) 

Grupo

Barulho elevado

Gr3Gr2Gr1

321321321

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m

Grupo A

Grupo

Barulho elevado

Gr3Gr2Gr1

321321321

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m

Grupo B

 
1: Nunca/Raramente; 2: às vezes/ Quase sempre; 3: Sempre 

  

Quanto à pergunta: “o barulho é elevado em casa e em ambientes que meu 

filho frequenta”, no grupo de crianças menores, grande parte dos entrevistados 

(70,6% - 4) respondeu “nunca/raramente” e 29,4% (5), “sempre”. Importante notar 

que, no caso dos pais do Gr2, 100% (4) responderam “nunca/raramente”. No grupo 

das crianças maiores, 72,2% (13) relataram “nunca/raramente”, serem ruidosos os 

ambientes que frequentavam. Já o Gr2, 33,3% (1) responderam que os ambientes 

frequentados eram “às vezes/ quase sempre” ruidosos.  

Para o grupo de audibilidade Gr2, a interferência do meio é grande. Por isso, 

o trabalho com essas crianças deveria ser de orientação sobre estratégias de 

comunicação, de modo que aproveitassem o máximo possível os recursos dos 

aparelhos de amplificação no dia a dia, em prol de um desenvolvimento auditivo e da 

linguagem mais favorável. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS 

 

5.1. Conclusões 

 

Esta pesquisa permitiu estabelecer relações entre audibilidade de sons de 

fala, rotina no uso de aparelho de amplificação sonora e desenvolvimento de 

habilidades auditivas em crianças diagnosticadas com deficiência auditiva com até 

três anos de idade. Algumas conclusões puderam ser derivadas diretamente dos 

resultados obtidos nas medidas realizadas, outras permitiram a explicitação de 

considerações que contribuem para a prática de fonoaudiólogos e outros 

profissionais da saúde.  

 Houve predominância do gênero masculino na população da pesquisa: 

60% eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino, 

correspondendo ao fluxo de pacientes do período estudado. Esta 

predominância do sexo masculino também foi identificada 

anteriormente em outras pesquisas desenvolvidas no mesmo serviço - 

CeAC/Derdic. 

 Quanto à faixa etária quando iniciaram o uso de AASI, 48,6% tinham 

idade cronológica de até 12 meses e 51,4% tinham idade cronológica 

de 13 meses ou mais. Essa distribuição revela um deslocamento para 

maior número de bebês no primeiro ano de vida, provavelmente 

relacionado à implantação da Triagem Auditiva Neonatal nas 

maternidades municipais, para as quais o serviço é referência.  

 Considerando os grupos por classificação de audibilidade 31,4% eram 

do grupo 1 (Gr1) com audibilidade para sons de fala (SII) abaixo de 

35%, 20% eram do grupo 2 (Gr2), com audibilidade para sons de fala 

(SII) entre 36 e 55% e 48,6% eram do grupo 3 (Gr3), com boa 

audibilidade para sons de fala (SII) igual ou maior que 56%.  

 Quanto à adesão ao uso de AASI, quando considerada a porcentagem 

de horas de uso em relação ao tempo em que o sujeito estava 

acordado, notamos que a média e a mediana observadas no Gr1 

foram menores do que nos outros grupos. Neste grupo foi também 

observada a maior variabilidade de respostas, avaliada por meio da 
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amplitude do intervalo interquartil. No Gr3, havia um indivíduo que não 

usou o aparelho. Essa variabilidade diferencia pais que aderiram ao 

uso do AASI, mesmo com respostas menos evidentes da criança com 

perda profunda. Outros, pareceram compreender a importância da 

estimulação auditiva, mesmo somente para sons mais intensos. 

 Quanto à comparação da consistência de uso no primeiro ano de vida 

(Grupo A) e acima de 13 meses de idade (Grupo B), não houve 

diferença significativa entre os grupos. 

 Quanto à avaliação das habilidades auditivas, no geral, 51% das 

crianças ficaram abaixo do escore esperado na curva de normalidade. 

Considerando a idade cronológica, das crianças menores, 64% delas 

estavam dentro do esperado e no grupo das maiores, 34% apenas. No 

primeiro ano de vida, as habilidades são mais fáceis de serem 

atingidas mesmo no grupo com perdas auditivas maiores, 

considerando que envolve habilidades simples e que a criança está, 

em geral, próxima ao adulto. Também pode ser observada a variação 

em relação a audibilidade: às habilidades auditivas, dentro do grupo A, 

o Gr1 ficou 29% dentro do esperado e 6% abaixo; o Gr2 com 6% do 

esperado e 18% abaixo; o Gr3 , 29% dentro do esperado e 12% 

abaixo. Já no Grupo B, o Gr1 ficou em 0% do esperado e 28% abaixo; 

Gr2 em 12%  do esperado e 6% abaixo e no Gr3, 22% do esperado e 

32% abaixo. Verificamos correlações muito fracas entre os grupos, já 

que o esperado seria que Gr1 estivesse bem abaixo do escore porque 

as crianças não estavam de implante coclear e sim de AASIs. 

 Os resultados sugerem não haver associação do nível sócio 

econômico da família e a porcentagem de horas de uso diárias em 

nenhum dos dois grupos, abaixo ou acima de 12 meses.  

 Na população estudada, a escolaridade materna não teve relação com 

a capacidade de avaliação do desenvolvimento auditivo e das 

habilidades das crianças. 

 A consistência de uso da amplificação em situações do cotidano 

aponta para o monitoramento que as mães ou um cuidador realizam no 

dia a dia. Nas atividades que requerem supervisão (uso no 

ônibus/metrô, refeições, brincar, ler livros, passeios), as crianças do 
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grupo A tiveram resultados mais favoráveis de uso consistente do que 

as crianças do grupo B. Já para atividades não supervisionadas, o uso 

mais consistente foi variado (carro, brincar sozinho, fora de casa). 

 Na situação creche, o grupo B teve um melhor desempenho, pois asn 

crianças menores, na grande maioria, ainda não a frequentavam. Já 

quando ficavam com as mães ou cuidadores/familiares, o Grupo A teve 

uma consistência de uso maior que o B. Podemos concluir que existe 

um maior monitoramento das crianças menores de 1 ano, o que de fato 

beneficia a consistência do uso. 

 

5.2. Considerações clínicas 

 

A sistematização de registros de desenvolvimento de habilidades auditivas, 

assim como o acompanhamento do processo de adesão ao uso consistente e 

contínuo dos AASI são aspectos norteadores de decisões sobre enquadre 

terapêutico, que variam conforme a idade da criança e características singulares de 

cada família. Nesta pesquisa, a interação com os pais foi intensa, e as entrevistas e 

os resultados obtidos permitem a explicitação de algumas considerações com 

implicações na adaptação dos dispositivos e nas primeiras etapas da terapia inicial, 

no contexto de um serviço que atende usuários da rede SUS do município de São 

Paulo: 

 Muitas mães sentem-se inseguras em colocar os AASIs em seus filhos 

em situações em que não podem supervisioná-las, como no carro ou 

fora de casa, temendo perder os aparelhos. A explicitação da rotina 

permitiu orientações específicas quanto a arranjos que podem 

minimizar o risco de perda. 

 Com a observação do registro de média de horas diárias dos AASIs, 

ficou claro para as mães que na creche, muitas vezes os aparelhos 

não eram utilizados. Essa constatação possibilitou a conscientização 

das famílias, que assumiram um novo desafio, o de acompanhar de 

perto e monitorar o uso contínuo do dispositivo quando o bebê ou 

criança está sob os cuidados da creche ou familiar/cuidador.  
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 A dificuldade de perceber mudanças auditivas dos bebês e crianças 

em resposta à amplificação pareceu afetar a consistência de uso. A 

utilização da escala LittlEars® explicitou eventos auditivos que 

facilitaram a observação pelos pais de situações cotidianas. Por outro 

lado, esse instrumento parece ter levado os familiares a respostas  

muito otimistas. 

 A superestimação de resultados pelos pais explicitou a necessidade de 

trabalharmos com ajustes de expectativas, em busca de instrumentos 

que diminuam o estímulo à superestimativa. 

 Quando estimuladas, as mães acabaram tendo sugestões para 

incentivar o uso dos AASIs por seus filhos, porém, necessitaram de 

ajuda para integrar o uso do aparelho de amplificação em suas rotinas 

diárias, e na diferenciação entre comportamentos de desconforto e de 

birra. Muitos ganharam mais controle da situação. 

 A consistência de uso integral dos AASIs desde os primeiros meses de 

idade parece se manter no 2º ano de vida, desde que não haja fatores 

intervenientes. 

 O uso dos aparelhos em situações do cotidiano não supervisionadas é 

realmente difícil, até mesmo para as crianças que fazem uso 

consistente. 

 A maioria dos bebês retira mesmo os aparelhos das orelhas, porém, 

por motivos variados (exploração, desafiar pais, etc.). Junto com as 

famílias, o profissional deve buscar soluções para  uma retenção mais 

efetiva dos AASIs. 

 É nítido que a orientação faz a grande diferença no processo de 

reabilitação auditiva; como exemplo, neste estudo, tivemos os casos 

de Gr1, em que os sujeitos fazem uso consistente da amplificação. 

 Ficou evidente a necessidade de assegurar a adaptação e a utilização 

diária do AASI, pois, mesmo quando não explicitada, trata-se de uma 

das maiores dificuldades das famílias.  

 Ressaltamos a importância de trabalhar as preocupações dos pais, 

dando-lhes mais segurança através do compartilhamento de 

informações, até mesmo promovendo a troca entre as famílias. 

 Reconhecemos a persistência das mães em supervisionar seus filhos 

para assim, garantirem um uso mais consistente dos AASIs. 
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 A parceria com as famílias é determinante na adesão ao uso dos 

AASIs e ao processo terapêutico proposto. Consideramos que essa 

parceria é o único caminho para conscientizar e promover o uso 

consistente do aparelho de amplificação.  

 A pesquisa forneceu insights preciosos sobre os desafios enfrentados 

pelas famílias no processo de consistência e adesão ao trabalho de 

reabilitação auditiva, os quais devem ser partilhados com os 

fonoaudiólogos que realizam as terapias das crianças, até mesmo para 

regular a expectativa do profissional. 

 A dificuldade de relacionar as habilidades auditivas e vocais iniciais 

com as consequências para o desenvolvimento de linguagem no futuro 

parece ser determinante na obtenção do uso consistente dos AASIs 

pelas famílias. Abordar metas de curto médio e longo prazo pode 

contribuir para minimizar essa dificuldade, levando, assim, à utilização 

consistente dos dispositivos.  
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7. APÊNDICE 

APÊNDICE A 

Figura 4 – Resumo Descritivo do nível socioeconômico das famílias e escolaridade dos pais 
(N=35) 

SUJEITO GRUPO NÍVEL	SOCIOECONÔMICO ESCOLARIDADE	MÃE ESCOLARIDADE	PAI

C2 Gr2 B1 FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO ANALFABETO/FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO

C22 Gr1 B1 FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C26 Gr1 B1 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C32 Gr3 B1 SUPERIOR COMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C1 Gr3 B2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C3 Gr2 B2 ANALFABETO/FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO ANALFABETO/FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO

C5 Gr3 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO

C6 Gr1 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C7 Gr2 B2 FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C8 Gr1 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C13 Gr3 B2 FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO ANALFABETO/FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO

C16 Gr3 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C17 Gr3 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C23 Gr2 B2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C24 Gr3 B2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C27 Gr2 B2 SUPERIOR COMPLETO ANALFABETO/FUNDAMENTAL 1 INCOMPLETO

C34 Gr2 B2 SUPERIOR COMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C11 Gr3 C1 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C15 Gr3 C1 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C20 Gr1 C1 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C21 Gr1 C1 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C29 Gr1 C1 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C4 Gr3 C2 SUPERIOR COMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C9 Gr1 C2 SUPERIOR COMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C10 Gr1 C2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C12 Gr3 C2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C14 Gr3 C2 SUPERIOR COMPLETO SUPERIOR COMPLETO

C18 Gr3 C2 MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C19 Gr1 C2 SUPERIOR COMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C25 Gr1 C2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C28 Gr3 C2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C30 Gr3 C2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO

C31 Gr2 C2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO

C33 Gr3 C2 FUNDAMENTAL 2 COMPLETO/MÉDIO INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO

C35 Gr3 D FUNDAMENTAL 1 COMPLETO/FUNDAMENTAL 2 INCOMPLETO MÉDIO COMPLETO/SUPERIOR INCOMPLETO
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APÊNDICE B 

Figura 5 – Classificação da população quanto a características audiológicas e grupos de 
audibilidade (n=35) 

B C1 Hiperbilirrubemia 53 MODERADA linear Gr3 71
B C2 Sífilis	Congênita 67 SEVERA linear Gr2 52

A C3 Hiperbilirrubemia/Ototóxico 75 SEVERA linear Gr2 51

A C4 Desconhecida 32 LEVE grave	melhor Gr3 73

A C5 Ototoxidade/Intercorrências	perinatais 38 LEVE grave	preservado Gr3 79

B C6 Desconhecida 102 PROFUNDA linear Gr1 13

B C7 Ototoxidade/prematuridade 70 SEVERA grave	melhor Gr2 49

B C8 Genética	/	Consanguinidade 110 PROFUNDA linear Gr1 13

B C9 Hiperbilirrubemia/Ototóxico 115 PROFUNDA linear Gr1 25

B C10 Desconhecida 112 PROFUNDA linear Gr1 6
B C11 Genética 57 MODERADA linear Gr3 70

B C12 Ototoxidade 40 LEVE grave	melhor Gr3 78

B C13 Prematuridade 43 MODERADA grave	preservado Gr3 77

A C14 Citomegalovírus	congênita 42 MODERADA grave	preservado Gr3 76

B C15 Desconhecida 52 MODERADA linear Gr3 84

B C16 Genética 60 MODERADA linear Gr3 90

B C17 Consanguinidade 57 MODERADA linear Gr3 85

A C18 Desconhecida 42 MODERADA grave	preservado Gr3 84
A C19 Desconhecida	/	Consanguinidade 95 PROFUNDA linear Gr1 8

A C20 Desconhecida 92 PROFUNDA linear Gr1 22

A C21 Prematuridade 103 PROFUNDA linear Gr1 19

B C22 Consanguinidade/Genético 107 PROFUNDA linear Gr1 15

A C23 Complicações	peri-natai	/	Ototoxidade 80 SEVERA linear Gr2 44

B C24 Desconhecida 60 MODERADA linear Gr3 68

A C25 Desconhecida 81 PROFUNDA linear Gr1 24

A C26 Desconhecida 103 PROFUNDA linear Gr1 11

A C27 Consanguinidade	/	Intercorrências	gestaç 75 SEVERA linear Gr2 36
A C28 Desconhecida	/	Hiperbilirrubenemia 60 MODERADA grave	preservado Gr3 76

A C29 Prematuridade	/	Meningites 92 PROFUNDA linear Gr1 26

A C30 Desconhecida 50 MODERADA linear Gr3 76

A C31 Anóxia 70 SEVERA linear Gr2 50

B C32 Desconhecida 33 LEVE grave	preservado Gr3 83

A C33 Prematuridade	/	Intercorrências	neonatais 60 MODERADA linear Gr3 66

B C34 Desconhecida 73 SEVERA grave	melhor Gr2 47

B C35 Desconhecida 35 LEVE grave	melhor Gr3 90

CLASSIFICAÇÃO	

DA	PERDA	

AUDITIVA	

(WHO,	2007)

MÉDIA	DA	

MELHOR	

ORELHA

PROVÁVEL	ETIOLOGIASUJEITOSGRUPO SII	65

GRUPO	

AUDIBILIDADE	

(FIGUEIREDO	E	

NOVAES,	2013)

CONFIGURAÇÃO	

DA	PERDA

NOTA:	LIMIARES	DA	AUDIOMETRIA	DE	REFORÇO	VISUAL		(VRA)	OU	PROGRAMAÇÃO	DOS	AASI'S	(LP)	DA	ORELHA	MELHOR
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS FAMILIARES DOS 

PACIENTES PARTICIPANTES DESTE ESTUDO 

 

Caro(a) Senhor(a) 

 

 Eu, Eliane Carvalho da Costa, Fonoaudióloga RG SSP/SP 16.490.734-8 

estabelecida na Rua: Marina Freire, nº 11, Bairro: Vila Matilde, CEP 03509-030, no 

município de São Paulo - SP, cujo telefone de contato é (11) 99125-9002 vou 

desenvolver uma pesquisa cujo título é: Relações entre audibilidade de sons de fala, 

uso de Amplificação Sonora e habilidades auditivas em crianças. O objetivo deste 

estudo é identificar fatores envolvidos na consistência no uso de aparelhos de 

amplificação sonora individual em crianças diagnosticadas com deficiência auditiva 

com até dois anos de idade, a partir de medidas de uso no próprio AASI, avaliação 

dos terapeutas e relatos dos pais de situações do cotidiano. Visa ainda estabelecer 

como esses fatores interferem no uso consistente do AASI, de modo a aprimorar o 

processo de orientação à família em programas de intervenção. 

 Necessito que o Sr.(a). autorize  a utilização das informações presentes 

no prontuário de seu(sua) filho(a). A participação do(a) seu (sua) filho(a) nesta 

pesquisa é voluntária e não determinará qualquer risco ou desconforto, pois não 

manterei qualquer contato com ele(a), ficando a coleta dos dados restritos a esta 

entrevista. 

A participação do(a) seu(sua) filho(a) não trará qualquer benefício direto mas 

proporcionará um melhor conhecimento. Os resultados deste estudo podem ajudar 

os pesquisadores no aprimoramento da gestão de processos de estruturação de 

redes de cuidado, que visa à garantia do acesso, resolubilidade e humanização do 

atendimento das crianças com deficiência auditiva diagnosticadas no Centro 

Audição na Criança, no sentido de aprimorar a qualidade do serviço. Não existe 

outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que possa 

ser mais vantajoso. 

Informo que o Sr(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 

sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com a fonoaudióloga, Eliane 

Carvalho da Costa, no telefone (11) 99125-9002. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento, deixando assim de participar do estudo, sem qualquer prejuízo, punição 

ou atitude preconceituosa. 
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Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outras crianças, não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O Sr(a). tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais 

das pesquisas e caso seja solicitada, darei todas as informações pedidas. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 

compensação financeira relacionada à participação do(a) seu(sua) filho(a). Se existir 

qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os 

resultados serão veiculados em artigos científicos em revistas especializadas e/ou 

em encontros científicos e congressos, sem nunca tornar possível a identificação 

do(a) seu(sua) filho(a). 

 Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não 

tenha ficado qualquer dúvida. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: Relações entre audibilidade de sons de 

fala, uso de Amplificação Sonora e habilidades auditivas em crianças.  

 

Eu discuti com a fonoaudióloga Eliane Carvalho da Costa sobre a minha 

decisão em permitir a participação de meu (minha) filho(a) nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que a participação do(a) meu(minha) filho(a) é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas 

dúvidas a qualquer tempo. Concordo voluntariamente em permitir a participação 

do(a) meu(minha) filho(a) neste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.  

 

___________________________________   

Data _______/______/______ 

Assinatura do pai (mãe) ou responsável 
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Nome: 

Endereço: 

RG. 

Fone: (   ) 

 

 

__________________________________    

Data _______/______/______ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

Nome da criança:  
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ANEXO III 

 

Termo de autorização de uso de imagem 

                                                                                                        

CeAC /  Derdic /  PUC- SP 

R. Dra Neyde Apparecida Sollitto, 435 - Vila Clementino CEP 04022-040 - São Paulo/SP 

Tel.: (11) 5908.7983 Fax: Ramal 8046 

www.pucsp.br/derdic - ceacderdic@pucsp.br                                      

 
 
 

Termo de autorização de uso de imagem 
 
 
 
 
 
Eu   ___________________________________________ _,  RG, n°___________,  
autorizo a utilização de minha imagem e/ou da imagem de paciente/aluno por mim 

representado(a), em materiais institucionais da Derdic/PUC-SP (impressos e na internet), 

em materiais de divulgação da instituição junto a parceiros, em campanhas de solicitação 

de apoio a Derdic, bem como sua reprodução/divulgação junto a meios de comunicação 

em geral. 

 

Nome do(a) paciente representado(a): _________________________________________  

 

ou  

 

Nome do(a) aluno(a) representado(a): _________________________________________ 

 

 

 

São Paulo,____de ____________de 2014. 

 

 

__________________________  

Assinatura do(a) responsável 
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ANEXO IV 

 

Perguntas sobre o uso do AASI em vários momentos do desenvolvimento 

(Exemples  of  Questions to Ask About Device Use at Various Points in Development  

- Moeller, 2010) 

 

Idade Perguntas sobre o uso do dispositivo 

12 

Meses 

 Qual  foi a aceitação da criança com o AASI e IC até esse 
momento? 

 Houve alguma mudança na aceitação do uso do AASI e 
IC?o que você fez? 

 Em algum momento houve mudanças pelo uso  do 
AASI?por que? 

 O uso do AASI proveu os benefícios que você esperava? 
Se não, por que?  

 Se seu filho tira o aparelho várias vezes como você reage? 
Alguma vez você pensou  em  intervir no tratamento? Se 
desistir qual seria o tempo para tentar novamente? 

 Quando você tenta recolocar o aparelho como seu filho 
reage? 

 Seu filho ficou doente desde a última vista? Isso afetou o 
uso do AASI? 

 Algum membro da família te apóia com o uso do aparelho? 

 Você tem alguma preocupação com o uso do AASI? 

15 

Meses 

 Houve alguma mudança no uso do aparelho desde a 
última visita? Descreva. 

 Seu filho ficou mais ativo e/ou independente agora que 
esta andando? O uso do aparelho influenciou? 

 Qual a facilidade de acalmar seu filho quando ele está 
chateado? O uso do aparelho influencia? 

 Como você descreve o temperamento do seu filho? Dê 
exemplos 

 Como seu filho costuma chamar sua atenção? Ele retira o 
aparelho para chamar atenção de adultos? Como você lida 
com isso? 

 Houve problemas de saúde que afetaram o uso do AASI e 
o IC? 

 Existe alguma coisa sobre o AASI e o IC que preocupa  a 
você nesse momento? 
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18 

Meses 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Houve alguma mudança no uso do aparelho desde a 
última visita? Descreva. 

 Seu filho geralmente ajuda coopera com os pedidos dos  

     adultos? O que acontece se não é feito do jeito dele? Isso 
afeta o uso do aparelho? 

 Se seu filho fica chateado quanto tempo ele leva para se 
acalmar?isso afeta o uso do AASI? 

 Houve algum problema de saúde que afetou o uso do 
aparelho? 

 Você diria que seu filho gostou de usar o aparelho? (ex: 
quer ficar com ele ligado, resiste para não tirar na hora de 
dormir)? Como você percebeu? 

 Existe alguma situação que seu filho tenta retirar o 
aparelho? Como você lida com isso? 

 Algum membro da família ou baba apóia no uso do 
aparelho? 

 Há alguma situação que sofreu mudanças com o uso do 
AASI? Como você lida com isso ? 

 Existe alguma coisa sobre o  AASI  que e preocupa  a 
você nesse momento? 

24 

Meses 

 Houve alguma mudança no uso do aparelho desde a 
ultima visita? Descreva. 

 O uso do aparelho mudou nos finais de semana? 
Descreva 

 Se seu filho está na creche o uso do AASI  é constante? 
Os funcionários da creche se sentem à vontade? O que 
eles aprenderam sobre o AASI? 

 Não é incomum crianças de 2 anos  não obedecerem seus 
pais. Esse e o caso do seu filho? Isso afeta o uso do 
aparelho? Se sim o que você faz para lidar com isso? 

 Em alguma situação seu filho pede para retirar o 
aparelho? 

 Seu filho pede  para pôr  o aparelho? 

 Se seu filho resiste ao uso do aparelho como você lida 
com isso? 

 Como você gerencia o uso do aparelho no carro? E em 
ambientes externos? 

 Como você sabe se o aparelho esta funcionando 
adequadamente? 

 Existe alguma coisa sobre o AASI  que preocupa  a você 
nesse momento? 
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ANEXO V 

 

Questionário de Amplificação no Cotidiano do Hospital Nacional de Pesquisa 

BoysTown (Boys Town National Research Hospital - Amplification in Daily Life 

Questionnaire, Moeller et al., 2009) 
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1. Meu filho usa o AASI      

a. No carro – no Ônibus –Metrô      

b. Quando está com a cuidadora/ creche/infantil       

c. Durante a refeição      

d. Quando estou brincando com ele/ela      

e. Quando está brincando sozinho/a      

f. Quando estamos olhando/lendo livros juntos      

g. Fora de casa: no quintal, ou no parquinho      

h. Durante Passeios (Zoológicos, lojas, shopping, etc)      

2. Meu filho reclama quando retiro o AASI      

3. Meu filho pede ou se mostra ansioso para usar o aparelho- 

aponta, fica agitado 

     

4. Tenho que ajustar o aparelho do meu filho porque apita 

(empurrar o molde para dentro, abaixar o volume) 

     

5. Verifico diariamente se meu filho está ouvindo ( ou ele me 

avisa quando o aparelho não está funcionando bem) 

     

6. O aparelho cai, ou é retirado (propositalmente ou sem querer), 

e tenho que recolocá-lo. 

     

7. O barulho é elevado em casa e em ambientes que meu filho 

frequenta. 
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8. Sinto-me confortável em manusear o equipamento      

TOTAL        

 

Em um dia comum, meu filho usa o aparelho: (Marque um X nos horários) 

7-8 8-9 9 -

10 

10 

-11 

11 

-12 

12 

-13 

13 

-14 

14 

-15 

15 

-16 

16 

-17 

17 

-18 

18 

-19 

19 

-20 

20 

-21 

21 

-22 

               

 

Hora de acordar:  _______________________ 

Hora do cochilo:  _______________________ 

Hora de dormir:   _______________________ 

Criança: _______________________     CA: __________________ DOB:_____________ 

Dia da entrevista:___/___/____  Entrevistado por: ______________________________ 

Tema:_________________________ 

Perguntas Abertas: 

1. Seu filho passa horas com a babá ou parentes que ajudam a cuidar? Se sim, 

quantas hora por semana? 

2. Há diferenças  no uso durante final de semana? 

3. Há alguma situação que muda ao deixar o AASI ligado? Se sim descreva. 

4. Você acha que usar o aparelho ajuda seu filho? De que maneira? 

 

 

Perguntas abertas sobre as estratégias de uso. 

1. Que estratégia você usa para incentivar seu filho a usar o aparelho? Como ela 

ajuda? 

2. Em que idade essas técnicas são necessárias? Por que você acha que precisa usá-

las nessas idades? (ex. A criança era mais ativa) 

3. Alguns pais falaram que tiveram que fazer algumas mudanças com eles mesmos e 

com as crianças durante o processo... talvez dizendo para eles mesmos que 

precisavam manter os aparelhos ligados. Isso se aplica a você? De que maneira? 
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ANEXO VI 

 

	

	
LittlEars – Questionário Auditivo: Questionário para pais para avaliar 
comportamento auditivo 

 

 Este questionário auditivo foi desenvolvido para avaliar 

desenvolvimento auditivo em crianças ouvintes e em crianças com 
deficiência auditiva após o implante coclear (IC) ou adaptação de 

aparelhos de amplificação sonora individual (AASI). Abrange 

desenvolvimento auditivo nos primeiros dois anos pós IC ou adaptação de 
AASI ( até a idade auditiva de dois anos) ou em crianças ouvintes até dois 

anos de idade. O questionário inclui perguntas sobre respostas auditivas 

que dependem da idade e apresentam complexidade crescente. Portanto, 
com crianças mais novas poucas respostas terão a resposta “sim”. 

 

Como completar o questionário? 

 
Todas as perguntas devem ser respondidas marcando a alternativa “sim” 

ou “não”. 

Por favor, marcar: 

· SIM: se você já observou este comportamento em seu filho pelo 

menos uma vez. 

· NÃO: se você nunca observou este comportamento ou não tem 

certeza. 

Se você responder 6 “não” para uma criança ouvinte, não é necessário 
continuar respondendo o questionário. Essas perguntas serão 

consideradas como “não”. 

Para crianças com AASI ou IC, todas as questões devem ser respondidas, 
visto que comportamentos auditivos descritos nas demais perguntas 

podem ser observados. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Paciente:___________________________Idade:____________ 
 

Para crianças com AASI ou IC: 

Data da Cirurgia:__/__/__OD /OE 
Data 1ª ativação: __/__/__ Data adaptação dos AASI:__/__/__ 

Data 2ª cirurgia: __/__/__OD/OE 

Data da 2ª ativação:__/__/__ 
Idade Auditiva*:_________ 

 

*Cálculo da Idade Auditiva: 

Crianças com audição normal: idade auditiva igual idade cronológica 
 

Criança com IC: intervalo de tempo desde a ativação do primeiro 
processador.Se primeira ativação não é conhecida: tempo decorrido desde 
a cirurgia menos 1 mês. 
 

Criança com AASI:intervalo de tempo desde a adaptação do AASI. 

 
Outras perguntas de interesse: 

 

1- Você já observou no seu filho, alguma resposta para sons ou vozes 

que não estão incluídos nesse questionário? 

 

 

2- Você notou alguma resposta para sons ou vozes que você tenha 

considerado surpreendente recentemente ou nas duas últimas 

semanas (i.e. Ele/ela já consegue responder para sons?) 

 
Obrigada por preencher o LittlEars Questionário Auditivo! 

CENTRO	AUDIÇÃO	NA	CRIANÇA	 	 	

CeAC	–	DERDIC	/	PUC-SP	 	 	 	
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

Mortensen, 2012 
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ANEXO IX 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 
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ANEXO XIII 

Grelha de Entrevistas (Bardin, 2009) 

1. Perguntas sobre o uso de AASI em vários momentos do desenvolvimento – 12 MESES 

Grupo 1  

Idade Auditiva 11 meses 

Nome: 

Informante: 

Data: 

 

ENTREVISTA RESPOSTAS INDICADORES CATEGORIAS 

1 – Qual foi a aceitação da criança 

com o AASI e IC até essa 

momento? 

   

2 -  Houve alguma mudança na 

aceitação do uso do AASI e IC? O 

que você fez? 

   

3 -  Em algum momento houve 

mudanças pelo uso do AASI? Por 
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ENTREVISTA RESPOSTAS INDICADORES CATEGORIAS 

quê? 

4 - O uso do AASI promoveu os 

benefícios que você esperava? Se 

não, por quê? 

   

5 - Se seu filho tira o aparelho     

 

ENTREVISTA RESPOSTAS INDICADORES CATEGORIAS 

várias vezes como você reage? 

Alguma vez você pensou em 

dintervir no tratamento? Se desistir, 

qual seria o tempo para tentar 

novamente? 

   

6 -  Quando você tenta recolocar o 

aparelho como seu filho reage? 

   

7 -  Seu filho ficou doente desde a 

última visita? Isso afetou o uso do 

AASI? 
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ENTREVISTA RESPOSTAS INDICADORES CATEGORIAS 

8 - Algum membro da família te 

apoia com o uso do aparelho? 

   

9  - Você tem alguma preocupação 

com o uso do AASI? 
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