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RESUMO 
 
 

 
 
Introdução: Diagnóstico precoce da deficiência auditiva em crianças, bem como início 
da intervenção o mais cedo possível têm sido apontados como determinantes no 
desenvolvimento auditivo e de linguagem, com importantes implicações no processo 
de inclusão social e desempenho comunicativo. No entanto, o sucesso da intervenção 
está diretamente relacionado à adesão dos pais ao Serviço de Saúde Auditiva, à 
compreensão das escolhas e do potencial de seus filhos, de modo que possam ajustar 
suas expectativas no decorrer do tratamento. O presente estudo busca analisar 
alternativas que garantam a adesão ao uso do Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI) e maior envolvimento da família nas etapas iniciais da intervenção. 
Objetivo: discutir a adesão das famílias na fase inicial de intervenção quanto ao uso 
do AASI e participação no processo, bem como sua relação com desempenho auditivo 
e de linguagem das crianças com deficiência auditiva. Visa ainda analisar como 
questões relativas à adesão são problematizadas no Grupo de Adesão Familiar 
(GrAF). Método: Participaram do estudo pais e/ou responsáveis de 16 crianças 
deficientes auditivas que frequentavam o ADAPTI (Adaptação de AASI e Terapia 
Inicial) no ano de 2009 e que estavam regularmente inscritas no Serviço de Saúde 
Auditiva - Centro Audição na Criança – CeAC. Os pais foram divididos em três grupos: 
PRÉ DETERMINADO - PD (Famílias participantes tanto da terapia fonoaudiológica 
quanto do GrAF, desde o primeiro dia estabelecido para o início dos atendimentos até 
o último dia), FLUXO CONTÍNUO - FC (Famílias que iniciavam a participação no 
grupo a partir do momento em que chegavam ao CeAC para o ADAPTI) e CONTROLE 
- C (Famílias que participaram somente da terapia fonoaudiológica, mas não do GrAF). 
Os instrumentos utilizados foram: registro das informações dos prontuários dos 
sujeitos da pesquisa, entrevista com os pais (NOVAES, 1986), Escala de Avaliação de 
Envolvimento Familiar (MOELLER, 2000), MUSS, IT MAIS, atividades de 
sensibilização cultural (NOVAES, 1986) e Avaliação do uso efetivo do AASI. 
Resultados: Foi constatada a efetividade da adesão dos pais ao tratamento dos filhos, 
sendo registrado comparecimento em mais de 50% dos atendimentos propostos 
(intervenção terapêutica e/ou GrAF). No que se refere ao funcionamento e às 
dinâmicas realizadas nos GrAF, foi possível avaliar diferenças quanto aos vínculos e 
troca de experiências entre os participantes. Na análise estatística dos agrupamentos 
de crianças, homogêneos internamente e heterogêneos entre si quanto às variáveis: 
IT MAIS e MUSS, foi possível a formação de três diferentes grupos no que se refere 
ao uso do datalog (horas/dia), envolvimento familiar e grau de perda auditiva. 
Conclusão: O uso sistemático de AASI foi a única variável com forte relação com 
habilidades auditivas e de linguagem. Grau de perda auditiva e idade de início de 
amplificação não explicaram o desenvolvimento das crianças do estudo. 
Estabelecimento de rotinas e procedimentos nos Serviços de Saúde Auditiva para 
avaliar a adesão das famílias de crianças com deficiência auditiva ao tratamento, na 
fase inicial de intervenção são necessários, em especial no que se refere ao uso do 
AASI e participação no processo de reabilitação auditiva. 
 
Palavras Chaves: Reabilitação auditiva; Adesão ao tratamento; Envolvimento familiar 
 
 



 

SUMMARY 
 

 
 
 
Introduction: Early diagnosis of hearing loss in children, as well as fast intervention, 
have been shown to be determining factors for hearing and language development, 
with important implications for the social inclusion process and communicative 
performance. However, intervention success is directly related to the parents’ adhesion 
to the Hearing Care Service, understanding of choices, and potential of their children, 
in order to adjust their expectations during the treatment. The present study aims to 
analyze alternatives that guarantee adhesion to use of Hearing Aids, and greater family 
participation in the initial steps of the intervention. Goal: Discuss family adhesion to the 
initial part of the intervention, regarding hearing aid usage and participation in the 
process, as well as its link with hearing and language performance of hearing impaired 
children. It also aims to examine how adhesion-related issues are problematized in the 
Family Adhesion Group (GrAF). Method: The study comprehended parents / 
caregivers of 16 hearing impaired children who attended the ADAPTI (Hearing Aid 
Fitting and Initial Therapy) in 2009, who had formally applied for the Hearing Care 
Service (Centro Audição na Criança – CeAC). The parents were divided in three 
groups: Previously Determined (Families that attend both the speech therapy and the 
GrAF, from the first day set for the beginning of sessions, to the last day); Continuous 
Flow (Families that started attending the group from the moment they arrived at the 
CeAC for the ADAPTI); and Control (Families that only attended speech therapy, but 
not the GrAF). The instruments used included: registering the information from the 
charts of subjects involved in the research, interviews with the parents (NOVAES, 
1986), Family Involvement Scale Evaluation (MOELLER, 2000), MUSS, IT MAIS, 
cultural awareness activities (NOVAES, 1986) and effective hearing aid usage 
evaluation. Outcomes: The study verified the effectiveness of parent adhesion to their 
children’s treatment, with over 50% of attendance in the proposed activities 
(therapeutic intervention and / or GrAF). Regarding the operation and the activities 
performed at the GrAFs, it was possible to evaluate the differences concerning ties and 
experience exchanges among the participants. The statistical analysis of children 
groups, internally homogeneous and heterogeneous among themselves regarding the 
variables: IT MAIS and MUSS, it was possible to establish three distinct groups 
regarding datalog usage (hours a day), family participation and degree of hearing loss. 
Conclusion: The systematic use of hearing aids was the only variable closely related 
to hearing and language skills. Degree of hearing loss and age at the beginning of 
amplification, have not explained the development of the children in the study. 
Establishing routines and procedures at the Hearing Care Services to evaluate 
adhesion of hearing impaired children’s families to the treatment, at the beginning of 
the intervention are essential, especially concerning the use of hearing aids and 
participation in the hearing rehabilitation process.  
 
Keywords: Hearing rehabilitation; Adhesion to treatment; Family Participation 
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1 INTRODUÇÃO 

 



Introdução 2 

Diagnóstico precoce da deficiência auditiva em crianças, bem como 

início da intervenção o mais cedo possível têm sido apontados como 

determinantes no desenvolvimento auditivo e de linguagem, com importantes 

implicações no processo de inclusão social e desempenho comunicativo. 

Muitos autores referem que, para um melhor prognóstico, o 

diagnóstico e a intervenção devem ocorrer antes dos seis meses de vida, 

garantindo, assim, um melhor aproveitamento do potencial auditivo da criança. 

Além disso, o uso efetivo do aparelho auditivo ou Implante Coclear, as 

expectativas dos familiares e o grau de envolvimento destes com o tratamento, 

bem como aspectos relativos às condições socioeconômicas e culturais 

interferem nesse prognóstico (MOELLER, 2000; YOSHINAGA-ITANO, 2003; 

NOVAES e BALIEIRO, 2004; NOVAES e MENDES, 2009; SININGER et al., 

2010). 

O trabalho fonoaudiológico que visa à aquisição da oralidade tem 

sido um dos principais eixos de propostas clínicas para a criança com 

deficiência auditiva. Implica considerar suas particularidades na constituição do 

desenvolvimento social, emocional, psíquico e cognitivo, além de realizar um 

remanejo das situações de interação, favorecendo, assim, o modo de 

comunicação desse grupo de pacientes (BALIEIRO, 2000; FERREIRA, 2003; 

FIGUEIREDO, 2004; NOVAES e MENDES, 2009) 

Porém, para que esse ideal seja alcançado, é necessário que os 

pais das crianças com deficiência auditiva entendam o que buscam no Serviço 

de Saúde Auditiva, para fazer suas escolhas com clareza e discernimento, 

compreendendo as potencialidades de seus filhos e ajustando suas 

expectativas no decorrer desse processo. 

Os contatos da família com o fonoaudiólogo no processo de 

adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI) servem 

também para a explicitação dos objetivos do tratamento e das opções clínicas 

e educacionais disponíveis na comunidade. No âmbito da saúde auditiva, é 

fundamental esclarecer, ainda, a função do uso de amplificação para o 

desenvolvimento auditivo e de linguagem oral. 

A intervenção envolve diversos profissionais com capacidade de 

absorver e atender com cautela essa demanda de pacientes que precisam de 
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uma atenção especial. Desta forma, como destacou SCAPPATICCI (2000), é 

importante que o profissional da saúde tenha condições de perceber as 

mudanças que podem estar ocorrendo no contexto familiar, as angústias diante 

do problema e possíveis negações, para que possa contribuir no processo de 

reestruturação da família, acompanhando o desenvolvimento da criança. 

O Centro Audição na Criança (CeAC) é uma clínica que atua 

juntamente com a Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC), parte da estrutura da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP). Trata-se de um serviço de alta complexidade 

credenciado pelo Serviço Único de Saúde (SUS), que oferece atendimento a 

crianças com suspeita de deficiência auditiva ou com o diagnóstico confirmado 

abaixo dos três anos de idade, sendo oferecidos: diagnóstico, seleção e 

indicação de AASI, terapia fonoaudiológica, acompanhamento e orientações às 

famílias. O CeAC também oferece terapia para uma parte da demanda que é 

criada pelo seu serviço de diagnóstico, sendo a outra parte encaminhada para 

a Rede Municipal ou para outros serviços próximos às residências das famílias. 

Isto implica a necessidade de realizar procedimentos de avaliação sistemática 

da audição, linguagem e envolvimento familiar nos acompanhamentos, visando 

garantir a qualidade dos atendimentos de todas as crianças, dentro e fora do 

centro, que é responsável pelo seguimento dos casos. 

Quando se conclui o diagnóstico e é confirmada a deficiência 

auditiva, paralelamente à seleção do AASI, realiza-se o processo de adaptação 

deste, já envolvendo as etapas iniciais do processo terapêutico, que têm como 

objetivo, além do acolhimento e orientações iniciais aos pais, realizar a 

adaptação e iniciar terapia de linguagem com ênfase na participação da família. 

Como parte do processo inicial, ocorre semanalmente o Grupo de 

Adesão Familiar (GrAF), cujo objetivo é propiciar ações de diferentes 

modalidades com todos os pais das crianças no processo terapêutico inicial. O 

GrAF reúne pais iniciantes para discutir o potencial auditivo da criança, a 

modalidade de intervenção adequada a cada uma delas e o encaminhamento 

para programas apropriados de intervenção.  Esse período dura, em média, 

quatro meses.  
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Devido à importância que a família tem em todas as etapas de 

intervenção com a criança para chegar a um melhor prognóstico, o GrAF tem 

como meta contribuir para aproximar os pais da reabilitação auditiva de seus 

filhos, buscando desenvolver um conjunto de ações de diferentes modalidades 

que os envolva na etapa inicial do tratamento. Tais ações são consideradas 

como integrantes do processo terapêutico, ainda que não sejam voltadas 

diretamente à criança atendida, mas sim realizadas com seus pais ou 

responsáveis. 

Historicamente, tem-se observado que algumas famílias 

rapidamente se envolvem no processo, alcançam o uso consistente do AASI e 

estabelecem perspectivas em relação ao tratamento. Outras parecem 

contentar-se com a vaga no serviço, porém não sabem o que esperar do uso 

do dispositivo e muitas vezes, embora frequentando regularmente as terapias, 

as crianças não o utilizam em casa. 

Diante desse quadro, o presente estudo busca analisar alternativas 

que possam garantir a adesão ao uso do AASI e maior envolvimento da família 

nas etapas iniciais da intervenção. 

São, de fato, necessárias propostas de ações no âmbito da 

intervenção em Serviços de Saúde Auditiva que garantam a adesão ao 

tratamento, tanto no que se refere ao envolvimento familiar – disponibilidade 

para a participação – quanto à utilização sistemática e consistente do AASI. 

Além disso, relações entre desempenho auditivo e de linguagem e 

monitoramento da adesão da família podem contribuir para melhor 

compreensão do processo terapêutico e, consequentemente, para melhores 

resultados na Saúde Auditiva. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVO 

 



Objetivo 6 

 

O objetivo deste estudo é discutir a adesão das famílias de crianças 

com deficiência auditiva, na fase inicial de intervenção, quanto ao uso do 

aparelho de amplificação sonora individual e participação no processo e sua 

relação com desempenho auditivo e de linguagem. Visa ainda analisar como 

questões relativas à adesão são problematizadas no Grupo de Adesão Familiar 

(GrAF), desenvolvido no CeAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 
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Este capítulo foi dividido em três partes: na primeira foi descrita a 

instituição da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA) e o 

atendimento de crianças até os três anos de idade, com foco na terapia 

fonoaudiológica, principalmente as realizadas no Estado de São Paulo. Em 

seguida, foram abordados aspectos referentes ao diagnóstico e à intervenção 

fonoaudiológica precoces e sua importância para o desenvolvimento 

comunicativo das crianças deficientes auditivas. Trabalhos que apontam para a 

concepção de família, sentimentos e participação durante o processo 

terapêutico da criança foram revisados, destacando-se aqueles que relataram o 

engajamento dos pais no tratamento de seus filhos, particularizando os 

processos relativos à adesão no período inicial da intervenção fonoaudiológica. 

 

 

3.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA 

 

Segundo a Constituição de 1988, todos os cidadãos têm o direito à 

saúde; por isso, cabe ao Estado garanti-la para a população e coletividade 

(BRASIL, 1988). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é destinado a toda população 

brasileira, sendo financiado com recursos arrecadados por impostos e 

contribuições sociais pagos pelos cidadãos aos governos federal, estadual e 

municipal. O objetivo do SUS é promover o atendimento às necessidades da 

população, oferecendo serviços adequados e com qualidade. O importante é 

promover a saúde, visando ações preventivas, ofertando informações 

relevantes para que a população conheça seus direitos e riscos à sua saúde. 

A construção do SUS foi norteada pelos seguintes princípios 

doutrinários: 

 universalidade: saúde é um direito de cidadania; 

 equidade: todo cidadão é igual e deve ser atendido conforme as 

suas necessidades; 

 integralidade: o individuo é um ser humano social que está 

sujeito a riscos de vida. 
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Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde (MS), ao reconhecer a 

deficiência auditiva como questão de saúde pública, instituiu por meio da 

Portaria no 2.073, de 28 de setembro de 2004, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva1, que objetiva melhorar a qualidade de vida dos portadores de 

deficiência auditiva e, assim, minimizar suas consequências. 

Para tanto, é preciso que ocorra uma boa articulação entre MS, 

Secretarias de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, visando: 

 Desenvolver estratégias de promoção da qualidade de vida; 

 Organizar linhas de cuidados que perpassem todos os níveis de 

atenção e de atendimento; 

 Desenvolver ações transitórias para identificar patologias e 

situações de risco que possam levar à deficiência auditiva; 

 Definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento e a 

avaliação dos serviços que realizam a reabilitação auditiva; 

 Promover a ampla cobertura no atendimento aos pacientes 

portadores de deficiência auditiva no Brasil; 

 Desenvolver projetos estratégicos de estudo do custo-

efetividade, eficiência e qualidade e incorporação tecnológica; 

 Contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de 

coleta, análise e organização dos resultados; 

 Promover o intercâmbio com outros subsistemas de informações 

setoriais; 

 Qualificar a assistência; 

 Promover a educação continuada dos profissionais de saúde. 

 

De acordo com a PNASA, todos os pacientes com dificuldades na 

audição têm direito a atendimento integral a partir de uma rede de ações 

garantidas na Portaria No 587, de 07 de outubro de 2004, sendo constituída por 

três serviços fundamentais: 

 

                                                 
1
 Para maiores informações sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva acessar o 

site: www.saude.gov.br/sas 

http://www.saude.gov.br/sas
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 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva Básica: caracterizada por ações de 

promoção da saúde, prevenção e identificação precoce dos problemas 

auditivos, aços informativas, educativas e de orientação familiar, além de 

encaminhamento para o serviço de média complexidade, quando 

necessário. 

 

 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média Complexidade: 

realização de triagem e monitoramento auditivo em neonatos, pré-escolares 

e escolares, oferece o diagnóstico de perdas auditivas, tratamento clínico, 

protetização, acompanhamento e terapia fonoaudiológica para crianças 

acima de três anos de idade, além de capacitação e suporte técnico para a 

atenção básica. 

 

 Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Alta Complexidade: realização 

do diagnóstico e reabilitação especializada em crianças de até três anos de 

idade e em pacientes com afecções associadas (neurológicas, psicológicas, 

síndromes genéticas, cegueira, visão subnormal), perdas unilaterais e 

naqueles que apresentarem dificuldades na realização da avaliação 

audiológica em serviços de menor complexidade. 

 

O Centro Audição na Criança (CeAC/Derdic) é um serviço de 

Atenção à Saúde Auditiva na Alta Complexidade. 

A Portaria 589 (08/10/2004) regulamenta os formulários a serem 

preenchidos no subsistema APAC (Autorização de Procedimentos 

Ambulatoriais de Alta Complexidade) – SAI / SUS (Sistema de Informações 

Ambulatoriais) para os seguintes processos primários: 

 Avaliação para diagnóstico ou diagnóstico diferencial; 

 Seleção e verificação do benefício do AASI; 

 AASI: concessão / reposição; 

 Terapia Fonoaudiológica; 

 Acompanhamento de paciente adaptado com AASI; 

 Reavaliação diagnóstica. 
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De acordo com o Anexo IV, SAS/MS no 587/2004, os serviços de 

saúde auditiva de média e alta complexidade devem assegurar ao deficiente 

auditivo a seleção e adaptação do AASI, além do molde auricular. Também 

deve ser oferecida terapia fonoaudiológica, a fim de desenvolver habilidades 

auditivas e de linguagem, e acompanhamento audiológico periódico para 

monitoramento da perda auditiva e do AASI. 

Através das APAC emitidas pelos Serviços de Saúde Auditiva de 

Baixa, Média e Alta Complexidade, é possível obter pelo DATASUS2, a 

quantidade de terapias fonoaudiológicas individuais realizadas no Estado de 

São Paulo. 

Entre os anos de 2004 e 2007, os procedimentos eram divididos em 

dois tipos de procedimentos: terapia fonoaudiológica individual em criança e 

terapia fonoaudiológica individual em adultos. Ao longo desses quatro anos, foi 

realizado um total de 26.179 procedimentos de terapia fonoaudiológica em 

crianças e um total de 9.411 em adultos. Tais números dizem respeito a 

procedimentos realizados em Serviços de Saúde Auditiva de Alta 

Complexidade 

A partir do ano de 2008, foi instituído apenas um procedimento: 

terapia fonoaudiológica individual Este referente a procedimento realizado tanto 

em crianças como em adultos; por essa razão, o que se encontra no DATASUS 

são os números totais de terapias realizadas tanto em crianças quanto em 

adultos em Serviços de Saúde Auditiva de Alta Complexidade do Estado de 

São Paulo. O número total de terapias realizadas foi de 43.843. 

Na alta complexidade, os procedimentos para avaliação de 

indivíduos com até três anos de idade incluem: avaliação otorrinolaringológica 

e audiológica; anamnese fonoaudiológica; emissões otoacústicas transiente e 

produto de distorção; observação de respostas comportamentais a estímulos 

sonoros; potencial evocado auditivo de curta e/ou média latência; 

imitanciometria; audiometria de reforço visual (VRA) ou audiometria lúdica, 

realizada preferencialmente com fones; medida da diferença entre acoplador 

                                                 
2
 A quantidade de procedimentos realizados em um Serviço de Saúde Auditiva de Alta 

Complexidade realizados no Estado de São Paulo pode ser encontrada no site 
www.datasus.gov.br 

http://www.datasus.gov.br/
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de 2,0ml e orelha real (RECD); avaliação de linguagem; testes de percepção 

de fala; questionários de avaliação do desempenho auditivo. 

A validação do AASI para as crianças menores de três anos de 

idade, segundo a Portaria no 587/2004, pode ocorrer por meio de questionários 

de avaliação e verificação do benefício do AASI, sendo utilizados para isso 

roteiros de entrevistas com pais e/ou responsáveis, os quais abordam o 

desenvolvimento das habilidades de audição e de linguagem das crianças. Um 

exemplo de roteiro que pode ser utilizado é a IT MAIS (Infant-Toddler: 

Meaningful Auditory Integration Scale3), que visa avaliar o comportamento 

auditivo da criança no dia-a-dia (BRASIL, Ministério da Saúde, 2004). 

 

 

Acesso e Acolhimento 

 

Segundo RAMOS e LIMA (2003), acesso e acolhimento são 

elementos essenciais do atendimento, para que se possa incidir efetivamente 

sobre o estado de saúde do indivíduo e da coletividade. 

As autoras entendem por acesso a distância entre unidade de saúde 

e local de moradia do indivíduo: tempo e meios utilizados para se deslocar; 

dificuldades enfrentadas para o atendimento (filas, local e tempo de espera); 

tratamento recebido pelo usuário; priorização de situações de risco, urgências 

e emergências; repostas obtidas para demandas individuais e coletivas e 

possibilidade de agendamento prévio. E por acolhimento, postura do 

trabalhador de colocar-se no lugar do usuário para sentir quais são as suas 

necessidades e, na medida do possível, atendê-las ou direcioná-las para o 

ponto do sistema capaz de respondê-las. 

O acesso à saúde está ligado às condições de vida, nutrição, 

habitação, poder aquisitivo e educação, englobando a acessibilidade aos 

serviços, que extrapola a dimensão geográfica, abrangendo também: aspecto 

econômico, relativo aos gastos diretos ou indiretos do usuário com o serviço; 

aspecto cultural, envolvendo normas e técnicas adequadas aos hábitos da 

                                                 
3
 A IT MAIS consta no ANEXO IV 
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população, e aspecto funcional, pela oferta de serviços adequados às 

necessidades da população (UNGLERT, 1994). 

Há uma relação entre acesso e acolhimento. Para CARVALHO e 

CAMPOS (2000), o acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir 

acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os 

problemas mais simples e/ou referenciá-los, se necessário.  

A acolhida, como relata CAMPOS (1997), consiste na cobertura de 

serviços para a demanda e a responsabilização por todos os problemas de 

saúde da região. 

Para MERHY et al. (1994), é necessário incorporar o atendimento 

clínico individual, agregando recursos humanos capazes de fazer vigilância 

sanitária e epidemiológica. Para tal, acesso, acolhimento, vínculo e 

resolutividade são eixos centrais do modelo tecno-assistencial em defesa da 

vida. 

 

 

3.2 ASPECTOS REFERENTES À IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E 

INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRECOCES 

 

No Brasil, estima-se que de três a quatro crianças em 1000 nascem 

surdas, aumentando para dois a quatro em 100 recém-nascidos quando 

provenientes de Unidade de Terapia Intensiva. Cerca de 50 a 75% das 

deficiências auditivas podem ser suspeitadas por meio da triagem auditiva 

neonatal (NIELSEN et al., 2007). 

A intervenção fonoaudiológica obtém melhores resultados quando 

iniciada até os seis meses de vida, pois auxilia na reorganização cortical, o que 

permite a adequação da função frente à exposição ao som (plasticidade 

auditiva). Essa reorganização ocorre mais facilmente nos momentos iniciais à 

lesão. Por isso, nos casos em que a intervenção precoce for possível, ocorre 

melhora na linguagem, produção de fala, vocabulário receptivo e expressivo e 

nas habilidades pessoais e sociais (MOELLER, 2000; FERES e CAIRASCO, 

2001; JACOB e BEVILACQUA, 2001; SERBETCIOGLU, 2001; YOSHINAGA – 

ITANO, 2003, NOVAES e MENDES, 2009; SININGER, et al., 2010). 
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O diagnóstico da perda auditiva deve ocorrer até os três meses de 

idade, com o processo de intervenção tendo início até os seis meses. Essas 

recomendações, feitas pelo Comitê Brasileiro Sobre Perdas Auditivas na 

Infância (CBPAI), em 1999, têm como objetivo principal adaptar o AASI na 

criança o mais cedo possível e também acompanhá-la em um serviço 

especializado, qual seja, a intervenção terapêutica, essencialmente até os seis 

meses de idade (DURANTE et al., 2004). 

O Joint Committee on Infant Hearing (JCIH, 2000 e 2007) 

demonstrou preocupação com a identificação da perda auditiva e garantia de 

acesso aos programas de intervenção precoce, descrevendo indicadores de 

qualidade de cada etapa do programa de saúde auditiva. 

Importante destacar aqui que foram definidos indicadores de 

qualidade para a etapa denominada intervenção fonoaudiológica. Assim, é 

necessário que 90% das crianças com diagnóstico de perda auditiva tenham 

acesso e sejam inseridas em um serviço de protetização e intervenção 

fonoaudiológica, no máximo até os seis meses de idade; que 95% das crianças 

com perda auditiva adquirida, ou com diagnóstico tardio, tenham acesso e 

sejam inseridas em um serviço de protetização e de intervenção, no máximo, 

45 dias após o diagnóstico; e, por fim, que 90% das crianças com perda 

auditiva confirmada recebam o primeiro atendimento para desenvolvimento de 

linguagem e fala antes dos 12 meses de idade. 

Como ressalta OLIVEIRA et al. (2002), a surdez infantil exerce um 

importante impacto sobre a comunidade, seja do ponto de vista econômico, 

envolvendo altos custos na sua detecção e reabilitação, seja do ponto de vista 

psicossocial, não apenas para o próprio indivíduo, como também para sua 

família e mesmo para sociedade em geral. Trata-se de uma deficiência que 

interfere no desenvolvimento das capacidades verbais e de linguagem da 

criança, o que acarreta dificuldades de aprendizagem e efeitos sobre a 

evolução social, emocional, cognitiva e acadêmica. Torna-se fundamental, 

portanto, buscar o diagnóstico precoce de forma a aproveitar a plasticidade do 

Sistema Nervoso Central nas crianças mais novas. 

NOVAES (2005) destaca alguns dos múltiplos aspectos que 

caracterizam o caso de cada criança e que devem ser sempre considerados: 
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tipo e grau de perda auditiva, idade do diagnóstico, uso do aparelho de 

amplificação sonora ou Implante Coclear, início da intervenção, disponibilidade 

da família, condições socioeconômicas e culturais, aspectos cognitivos e 

afetivos, disponibilidade de serviços na comunidade, alterações morfológicas 

ou outros comprometimentos. A autora ressalta ainda outra questão: a 

expectativa em relação à capacidade auditiva da criança, aspecto que deve 

estar em sintonia e sincronia com o diagnóstico e as primeiras experiências 

com a amplificação, e entre o médico, família e fonoaudiólogo. 

A intervenção logo após o diagnóstico é de extrema importância 

para o desenvolvimento das habilidades auditivas, de fala e linguagem, 

considerando que, para que isso ocorra, é fundamental o uso de AASI e/ou 

outros dispositivos, como o Implante Coclear (ALMEIDA, 2001; BEVILACQUA 

e FORMIGONI, 2005). 

Porém, não basta apenas uma boa adaptação de um dos meios de 

amplificação sonora; é necessário que estejam em bom funcionamento, em uso 

constante e em condições acústicas favoráveis. A dificuldade em manusear o 

AASI por parte dos pais é comum; por isso é importante que o fonoaudiólogo 

oriente-os quanto ao uso adequado, a fim de assegurar o máximo de 

aproveitamento da amplificação (BEVILACQUA e FORMIGONI, 1997; 

ROSLYNG-JENSEN, 2001; RIBAS e ROCHA, 2002). 

Como afirma MOTTI (2005), além do cuidado necessário com o 

AASI, os pais necessitam expor seus filhos aos sons ambientais e à fala, para 

que desenvolvam a atenção e discriminação, além de vocalizar e imitar as 

verbalizações. É fundamental que, nas orientações familiares, o profissional 

enfatize que o desenvolvimento de linguagem é um processo lento, que a 

criança aprenderá somente por meio de um trabalho fonoaudiológico 

sistemático e que o AASI deve ser usado por toda a vida. 

SININGER et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar a influência de fatores como idade de amplificação adequada e grau 

da perda auditiva em crianças pequenas que apresentavam perda auditiva 

bilateral. Participaram da pesquisa quarenta e quatro bebês e crianças, 

identificados pela primeira vez com perda auditiva de grau neurossensorial e 

que estavam sendo equipados com a amplificação (AASI ou IC). Os sujeitos da 
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pesquisa não tinham evidência de questões cognitivas, motoras ou deficiência 

visual. Uma variedade de fatores foi analisada, como idade da amplificação, 

grau da perda auditiva na melhor orelha, avaliação do Implante Coclear, 

linguagem oral, interação pais e filhos e o número de línguas faladas em casa. 

Essa avaliação foi feita por meio de cinco medidas de resultados que 

avaliavam a comunicação das crianças. 

As autoras concluíram que a idade da criança no momento da 

amplificação sonora apresentava grande influência nos resultados, e também 

que o grau da perda auditiva é um fator importante para a percepção e 

produção de fala, assim como a utilização do Implante Coclear. Portanto, o 

estudo demonstra a importância da amplificação precoce para resultados 

satisfatórios na comunicação da criança. 

O auxílio do AASI, com o objetivo de aproveitamento máximo da 

audição, dentro de um trabalho fonoaudiológico, possibilita que a criança 

deficiente auditiva receba muita informação acústica dos sons da fala. Quanto 

mais acesso ela tiver às informações transmitidas por meio dos contatos 

sociais estabelecidos, melhor será seu desenvolvimento de linguagem oral 

(SIMONETTI e COSTA FILHO, 2003; FERREIRA, 2003; SILMAN et al., 2004; 

KAMINSKI, et al., 2006). 

 

 

3.3 INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E O PAPEL DA FAMÍLIA 

 

A família é vista como um sistema social aberto que sofre constantes 

transformações ao longo do tempo. Nesse sentido, ela é capaz de realizar 

inúmeras e diferentes adaptações frente às etapas do seu desenvolvimento 

para continuar em funcionamento (MINUCHIN, 1990). 

É por meio da família que o indivíduo consegue sobreviver, 

aculturar-se, desenvolver sentimento, absorver valores e iniciar o processo de 

interação social (FORTES, 2009). 

Uma mistura de sentimentos e muitas expectativas são despertadas 

nos pais ao nascimento de um filho, e quando este nasce com alguma 

deficiência, como a auditiva, passam por um período crítico, que leva à 
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necessidade de reorganização, adaptação e mudanças nas dinâmicas 

familiares. (NEGRELLI e MARCON, 2006). 

Como afirma RIBEIRO (2008), o trabalho com a família é 

imprescindível, já que a queixa, a demanda e o tratamento da criança são 

sustentados pelos pais. Atribuir sentido ao que estes trazem em seus 

discursos, procurando compreender cada uma de suas atitudes e consequente 

repercussão no sintoma da criança, possibilita ao terapeuta se aproximar cada 

vez mais de seu paciente. Para a autora, quando o trabalho acontece com 

bebês, é de extrema importância que o profissional da saúde, no caso o 

fonoaudiólogo, observe com atenção a dinâmica familiar, respeitando a 

formação da família, seus valores, cultura e sentimentos. Desta forma, será 

possível atuar com mais exatidão no processo de reabilitação auditiva da 

criança com deficiência auditiva. 

A dinâmica familiar e o impacto da deficiência auditiva têm sido 

objetos de estudos de vários profissionais envolvidos com essa problemática. 

Com o intuito de que os pais tenham um maior acesso aos atendimentos 

recomendados, sugere-se o desenvolvimento de um trabalho para 

instrumentalizá-los quanto aos direitos das crianças deficientes auditivas e 

quanto às iniciativas de cobrança junto ao poder público e à comunidade 

(MOTTI, 2000). 

No trabalho com deficientes auditivos é preciso desenvolver 

habilidade para ouvir os pais, conhecendo sua organização familiar, seu 

funcionamento, seus valores culturais, sociais e crenças, respeitando seus 

sentimento e ideias. Os pais e/ou responsáveis são parte fundamental no 

processo de reabilitação dessas crianças, e sendo assim, o estabelecimento de 

alianças entre eles e profissionais é o ponto chave de todo o trabalho a ser 

desenvolvido (ROSLYNG-JENSEN, 2001). 

BEVILACQUA e FORMIGONI (1997) destacaram que, quanto mais 

envolvida a família, melhor prognóstico a criança terá. Nesse sentido, a família 

é considerada na intervenção terapêutica como a “chave do processo”, pois o 

trabalho com a criança é restrito, limitando-se a poucos encontros. É com a 

família que a criança passa a maior parte de sua vida, sendo a troca entre pais 

e filhos constante e possível de muita interação. Alguns pais, porém, sentem 
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dificuldade de assumir responsabilidades, ou por não sentirem condições de 

cumpri-las ou devido ao pouco tempo disponível para seus filhos, por causa do 

trabalho. 

Segundo as autoras, no cuidado com os familiares, é preciso 

considerar, ainda, que são comuns sentimentos como rejeição, vulnerabilidade, 

ódio, confusão e inadequação no momento do diagnóstico. No geral, há quatro 

estágios vividos pelos pais: negação, resistência, afirmação e aceitação, que 

devem ser acompanhados e respeitados pelo profissional da saúde. 

Gradativamente, as informações necessárias devem ser veiculadas, 

possibilitando melhorar a autoestima desses familiares, o que trará 

consequências positivas no trabalho com a criança. 

Nessa perspectiva, BOSCOLO e SANTOS (2005) ressaltam que não 

só o deficiente auditivo necessita de cuidados especiais, mas sua família 

também, pois sua função é fundamental para o processo de reabilitação. É, 

pois, de extrema importância ouvir os pais, conhecer suas expectativas, 

sentimentos e possibilitar informações com o intuito de esclarecer todas as 

suas dúvidas. As autoras mencionam também que investigar o conhecimento 

que os pais têm sobre os aspectos da deficiência auditiva dos filhos é 

fundamental para o processo de reabilitação e que o conhecimento de suas 

expectativas em relação ao desenvolvimento da criança deve nortear a 

elaboração de orientações. 

Os profissionais envolvidos precisam orientar e aconselhar os pais 

fornecendo informações claras sobre: diagnóstico, uso do AASI, seus 

benefícios e limitações, informações sobre manuseio, manutenção e cuidados 

para uma utilização segura da prótese auditiva, possíveis progressos que a 

criança pode atingir com o aparelho e com o programa de intervenção. Nesse 

sentido, assegurar a adaptação e a utilização diária do AASI permite que as 

crianças tenham experiências com sua audição em praticamente todas as 

horas do dia. O fonoaudiólogo deve orientar os pais ou responsáveis pela 

criança sobre os controles do aparelho, moldes auriculares, bateria e cuidados 

em relação ao manuseio e manutenção (BRAZOROTTO, 2005 e ROSLYNG-

JENSEN, 2001). 
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MOELLER et al. (2009), com o objetivo de avaliar a consistência do 

uso do AASI pela crianças, buscaram identificar em seu estudo fatores que 

afetam o uso consistente do dispositivo eletrônico. Realizaram, então, 

entrevistas com as mães para verificar a consistência do uso do AASI, e 

observaram que, nesse aspecto, há uma variação em relação à idade das 

crianças - as mães relataram que, em situações cotidianas, como no carro ou 

ao ar livre, por exemplo, é mais difícil manter os filhos com AASI. As autoras 

concluíram que é necessário realizar procedimentos de acolhimento a essas 

famílias para que uma parceria com o profissional seja estabelecida, no intuito 

de promover a utilização mais consistente do AASI nas situações cotidianas. 

De acordo com SILVA, et al. (2007), a participação familiar é muito 

requerida durante o processo terapêutico fonoaudiológico. Na deficiência 

auditiva, a ação e compreensão dos pais sobre a patologia possibilitam 

condições de desenvolvimento adequado e, consequentemente, melhor 

prognóstico para o processo de reabilitação auditiva. 

As autoras desenvolveram um estudo com 29 familiares de crianças 

deficientes auditivas com o objetivo de investigar o nível de conhecimento da 

reabilitação auditiva e como apreenderam as orientações dadas ao longo dos 

atendimentos. O que se observou foi que a maioria das crianças tinha idade 

entre 0 e 24 meses no momento do diagnóstico; nenhum familiar soube 

informar quais as opções de reabilitação; menos da metade dos familiares 

desconhecia a importância do AASI e mais da metade acreditava que a 

deficiência auditiva gera apenas problemas comportamentais. A conclusão foi 

que a maioria dos pais desconhece ou apresenta conhecimentos vagos a 

respeito dos aspectos audiológicos de seus filhos, como dados da etiologia, 

diagnóstico da surdez, funcionamento do AASI e prognóstico. Há, portanto, 

necessidade de efetivar políticas públicas de saúde auditiva, com o objetivo de 

orientá-los e acompanhá-los sistematicamente. 

MOELLER (2000) pesquisou sobre intervenção precoce e 

desenvolvimento de linguagem em um grupo de crianças com deficiência 

auditiva neurossensorial. Além disso, examinou a relação entre envolvimento 

familiar e resultados no desenvolvimento de linguagem medido aos cinco anos 

de idade. A autora constatou que as variáveis consideradas fundamentais 
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foram diagnóstico precoce, envolvimento familiar e intervenção. O alto nível de 

envolvimento familiar associado à intervenção precoce significou maior êxito 

para o desenvolvimento de linguagem das crianças. 

Em seu estudo, no qual relata os efeitos produzidos pelo diagnóstico 

da surdez nos familiares, TAVARES (2001) entrevistou pais indagando a 

respeito do momento da suspeita até o diagnóstico médico, o efeito deste na 

relação com a criança e a eficácia da intervenção fonoaudiológica. A autora 

concluiu que o estigma em relação ao filho surdo é algo que preocupa os pais. 

Por isso, além do atendimento à criança, o processo terapêutico deve incluir os 

familiares, que são norteadores do trabalho. 

CALDAS, et al. (2009) realizaram um estudo buscando avaliar o 

envolvimento do pai na vida de seu filho com deficiência auditiva. Aplicaram um 

questionário com dez questões abertas a respeito da suspeita e diagnóstico da 

surdez, dispositivos auditivos, terapia fonoaudiológica, interação com a criança 

e sentimentos em relação à deficiência auditiva. A maioria dos pais mencionou 

os sentimentos negativos vivenciados durante a suspeita e diagnóstico da 

surdez, os dispositivos auditivos como auxiliares na comunicação com a 

criança e também a importância de acompanhar regularmente ou 

ocasionalmente o filho na terapia fonoaudiológica. As autoras concluíram que 

cabe ao fonoaudiólogo reconhecer a importância do pai na vida da criança e 

procurar inseri-lo cada vez mais no processo de (re) habilitação. 

CANHO et al. (2006) investigaram as vivências emocionais que 

envolvem os familiares de crianças com deficiência auditiva. Entrevistaram 

doze pais que relataram experiências e sentimentos como ansiedade, 

dificuldade para acreditar na deficiência do filho e angústia. Nesse trabalho os 

autores levaram em consideração o uso de mecanismos de defesa diante do 

diagnóstico e frente às implicações da deficiência. Também verificaram que 

alguns pais não participavam do processo de reabilitação auditiva de seus 

filhos, declarando falta de tempo para isso, já que precisavam trabalhar; outros 

demonstraram maior envolvimento. No geral, os pais afirmaram participar da 

educação dos seus filhos 

FITZPATRICK et al. (2007) buscaram a percepção dos pais sobre os 

efeitos da identificação precoce e tardia da deficiência auditiva em seus filhos. 



Revisão de Literatura 21 

Participaram da pesquisa pais de dezessete crianças inseridas em programa 

de intervenção, sendo que foram realizadas entrevistas individuais. Como 

benefícios da identificação precoce foram apontados um melhor prognóstico de 

desenvolvimento da fala e linguagem e acesso rápido à audição. Já em relação 

à identificação tardia, os aspectos negativos ressaltados foram: sentimento de 

culpa dos pais, stress na necessidade de recuperar o tempo perdido, 

preocupação com os efeitos negativos em relação ao desenvolvimento 

comunicativo das crianças e frustração com a demora no acesso a programas 

de intervenção. 

LORES (2000) propôs um trabalho com um grupo de pais 

simultaneamente ao desenvolvido com seus filhos, também em grupo. A autora 

observou que não era suficiente apenas trabalhar com as crianças sem que a 

família estivesse comprometida com o processo terapêutico, disposta a 

assumir posturas diferentes em relação à criança para o sucesso do 

tratamento. Após a aproximação entre terapeuta e família, foi possível 

esclarecer aspectos comuns entre todas que participaram do estudo. 

Entretanto, a autora ressalta que não é possível criar programas pré-definidos 

de orientação aos pais, pois cada um deles possui uma particularidade. É 

necessário, pois, ter escuta para o que dizem e utilizar esse conteúdo no 

atendimento terapêutico. 

 

 

3.3.1 A questão da adesão ao tratamento 

 

Muito se tem discutido quanto à necessidade de envolvimento 

familiar no processo terapêutico da criança pequena com deficiência auditiva. 

No entanto, a maioria dos trabalhos (MOTTI, 2000; TAVARES, 2001; 

ROSLYNG-JENSEN, 2001; BOSCOLO e SANTOS, 2005; BRAZOROTTO, 

2005; SILVA et al., 2007; FITZPATRICK et al., 2007; FORTES, 2009) enfoca 

principalmente o conhecimento sobre a deficiência auditiva ou aspectos 

emocionais das reações dos pais. Poucos têm abordado a adesão ao processo 
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de habilitação e a reabilitação auditiva, incluindo o uso sistemático dos 

dispositivos eletrônicos. 

Adesão provém do substantivo latino adhaesio, adhaesionis, que 

significa, do ponto de vista etimológico, junção, união, aprovação, manifestação 

de solidariedade, apoio e pressupõe ligação forte, vínculo e relação persistente. 

(CUNHA, 2001). 

Adesão ao tratamento é um processo multifatorial que se estrutura 

em uma parceria entre quem cuida e quem é cuidado; diz respeito à 

frequência, à constância e à perseverança em busca da saúde. Portanto, o 

vínculo entre profissional e paciente é fator estruturante e de consolidação do 

processo, razão pela qual deve ser efetivado. Nesta perspectiva, devem ser 

realizadas ações de saúde centradas na pessoa e não exclusivamente nos 

procedimentos, aliando orientação, informação, adequação dos esquemas 

terapêuticos ao estilo de vida do paciente, esclarecimentos, suporte social e 

emocional (SILVEIRA e RIBEIRO, 2005). 

CARVALHO (2001) desenvolveu um estudo com o objetivo de 

implementar e discutir a realização de um grupo de trabalho com mães de 

crianças com deficiência auditiva e suas respectivas terapeutas. O objetivo das 

atividades propostas para o grupo foi evidenciar realizações socioculturais 

distintas, bem como possibilitar maior parceria entre as fonoaudiólogas e as 

famílias de seus pacientes. Os resultados permitiram a discussão de aspectos 

como: caracterização da população e das terapeutas envolvidas; percepção e 

entendimento da razão do trabalho por parte das participantes e questões 

envolvidas na relação mãe - terapeuta quanto à expectativa e parceria na 

proposta de intervenção fonoaudiológica. Ficou evidente nesse trabalho que 

nem sempre a valorização da oralidade é compartilhada por pais e terapeutas. 

 

 

Adesão aos tratamentos de doenças crônicas 

 

A literatura aborda que serviços públicos de saúde têm levantado 

dificuldades na adesão a tratamentos de doenças crônicas, visto que a 
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medicação prescrita deve ser tomada regularmente e, muitas vezes, por conta 

disso, acaba desvalorizada. 

Segundo WAGNER et al. (1998), o tratamento de diabetes contém 

todos os aspectos que tornam a adesão ao tratamento mais difícil: é uma 

doença que não apresenta um desconforto imediato ou risco evidente, o que é 

característico de doenças crônicas; exige mudanças no estilo de vida; o 

tratamento é complexo e, de alguma forma, inconveniente; os comportamentos 

não podem ser diretamente supervisionados, e por fim, a meta é a prevenção 

ou controle de sintomas, e não a cura da doença. 

De acordo com BENUTE et al. (2001), o termo “adesão”, refere-se à 

participação do paciente no tratamento, no que diz respeito à frequência nas 

consultas, modificação de hábitos, além de comportamentos que contribuam 

para a efetividade do tratamento. 

O relacionamento com a família também constitui um importante 

aspecto no que se refere ao manejo do diabetes. Estudos têm demonstrado 

que baixos níveis de conflito, altos graus de união e organização, além de uma 

boa comunicação estão associados a um melhor regime de adesão 

(DELAMATER et al., 2001). 

CAZARINI et al. (2002) relatam que um programa educativo com 

atividades em grupos para pacientes com diabetes mellitus, visando ao 

autoconhecimento e à autotransformação, passa pelo processo de construção 

de mundo de cada um deles, propiciando que o educador e educando 

permutem informações, habilidades e atitudes por meio do vínculo e do 

compromisso com o processo em questão. 

Em relação à adesão ao tratamento medicamentoso, os pacientes 

que assumem a responsabilidade de ajudar na monitorização dos bons e maus 

efeitos do tratamento e que discutem as dúvidas e preocupações com os 

médicos e demais profissionais envolvidos provavelmente obterão melhores 

resultados com o plano terapêutico4. Essas pessoas devem informar o médico 

sobre efeitos indesejáveis ou inesperados antes de ajustar ou interromper o 

tratamento por vontade própria. Frequentemente, as pessoas têm bons motivos 

                                                 
4
  Mais informações sobre a adesão ao tratamento medicamentoso podem ser encontradas no 

site http://www.merck.com.br. 
 

http://www.merck.com.br/
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para não seguir o plano terapêutico, e o médico pode fazer os ajustes 

apropriados depois de uma discussão franca sobre o problema. 

COSTA et al. (1998) relatam que o Programa de Controle da 

Tuberculose realizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, busca 

como estratégia de erradicação da doença interromper sua transmissão. Por 

isso, para a descoberta e o tratamento dos casos de tuberculose na cidade, é 

essencial que se diagnostique o maior número possível de casos e que estes 

pacientes concluam o tratamento. O estudo relata que um dos maiores 

problemas encontrados pelo programa refere-se à adesão dos pacientes à 

terapêutica oferecida, ou seja, ao não concluírem o tratamento, tornam-se 

crônicos, tanto na doença quanto no serviço. 

Nesse estudo, cada paciente foi acompanhado desde o diagnóstico 

da doença até o término do tratamento, seis meses após. Um questionário 

padronizado e pré-codificado foi aplicado a todos os pacientes. Foi 

diagnosticado um total de 152 casos novos de tuberculose no período de julho 

de 1994 a dezembro de 1995; destes, aproximadamente 20% abandonaram o 

tratamento. Em relação a fatores de risco estudados para não-adesão ao 

tratamento, não se encontrou significância estatística para fatores 

socioeconômicos, trabalho do chefe da família, idade, sexo, alcoolismo e 

presença de sintomas. 

FIGUEIREDO et al. (2001), com o objetivo de buscar medidas que 

facilitassem a adesão de pacientes com AIDS ao tratamento, caracterizaram 

erros e dificuldades relatadas por 61 pacientes atendidos no Hospital de 

Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Eles faziam uso 

de algum antiretroviral e foram caracterizados por meio de um instrumento 

composto por questões abertas e fechadas, direcionadas para o levantamento 

dos seguintes dados: caracterização do paciente e das medicações em uso: 

tipo, horário, cuidados especiais adotados pelo paciente, bem como fatores que 

facilitavam e dificultavam seu uso adequado.  As dificuldades em aderir ao 

tratamento foram em relação ao efeito colateral das drogas, grande volume dos 

comprimidos ingeridos, horários de utilização e sabor desagradável. O grupo 

estudado apresentou também erros no que se refere à associação inadequada 

de medicamentos e não cumprimento do jejum. Constatou-se que o nível de 
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escolaridade e o número de medicamentos empregados por paciente 

associavam-se à adesão à terapêutica. 

CASTRO e FUCHS (2008) relatam que inúmeras condições 

explicam a ocorrência de hipertensão de difícil controle, porém, em muitos 

casos, o problema básico é a falta de adesão ao tratamento. Os autores 

relatam que, no que tange à adesão, a soma de estratégias a cargo de 

diversos especialistas pode contribuir efetivamente para o aumento do grau de 

controle de pressão arterial nos pacientes. 

Como afirmam SILVEIRA e RIBEIRO (2005), por se tratar de um 

processo no qual os sujeitos estão em contato com uma variedade de fatores 

que influenciam sua continuidade ou descontinuidade, facilitar a adesão e 

aderir ao tratamento não são tarefas fáceis: são desafios que sofrem 

oscilações e demandam atenção contínua. 

Ainda relatam que, pelo entendimento da complexidade do processo 

e pela amplitude requerida no manejo da adesão, faz-se oportuno outro 

momento, além da consulta individual, para discussão, esclarecimento e 

reforço da necessidade de incorporar esse tipo de cuidado à vida dos 

pacientes. Daí a estratégia do grupo de adesão ao tratamento, um espaço 

solidário que permite o acesso à informação, a troca de experiências, o 

intercâmbio de motivações, o apoio mútuo e a vivência de uma pluralidade de 

situações que criam oportunidades para pacientes e profissionais de saúde se 

posicionarem, tirarem dúvidas, interagirem e superarem dificuldades no 

processo de tratamento. 

 As autoras destacam que esse grupo reflete um cenário de 

interação de diferentes pessoas, conceitos, valores e culturas, no qual cada um 

se diferencia e se reconhece no outro por meio das dinâmicas realizadas. 

Trata-se, pois, de um grupo informativo, reflexivo e de suporte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MÉTODO 
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Este estudo foi realizado na linha de pesquisa Audição na Criança, 

do Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, feita com 

diferentes grupos de famílias de crianças com deficiência auditiva atendidas no 

Centro Audição na Criança - CeAC, Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de 

Alta Complexidade, credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na etapa 

inicial do programa denominada ADAPTI (Adaptação de AASI e Terapia Inicial), 

momento no qual são realizadas as terapias individuais com participação dos 

pais e o GrAF, para garantir o entendimento dos objetivos da proposta de 

intervenção e o uso consistente do AASI. 

O CeAC é uma clínica que atua juntamente com a Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (DERDIC), que 

pertence à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e é 

responsável pelo atendimento a bebês e crianças até os três anos de idade 

que apresentam suspeitas ou deficiência auditiva diagnosticada. O trabalho 

ocorre de maneira integrada, ou seja, assim que a criança finaliza o diagnóstico 

audiológico, simultaneamente, caso apresente perda auditiva, inicia o processo 

de seleção e indicação de AASI e, consequentemente, o ADAPTI. 

Os atendimentos das crianças são realizados na etapa inicial, uma 

vez por semana, com sessões de aproximadamente 50 minutos, por 

fonoaudiólogos alunos do curso de Graduação e Pós-Graduação em 

Fonoaudiologia pela PUC-SP. Aquelas famílias que optam por continuar na 

abordagem realizada no serviço, caso haja vaga, após três ou quatro meses 

iniciam terapia fonoaudiológica individual uma ou duas vezes por semana. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-

SP (protocolo número 292/2008) - ANEXO I. 

De acordo com as normas exigidas em pesquisas que envolvem 

seres humanos, os pais das crianças do estudo receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II), no qual constam informações 

sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos a serem realizados e também a 

obrigatoriedade por parte do pesquisador do uso dos dados coletados somente 

para fins estritamente científicos. 
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4.1 SUJEITOS 

  

Participaram do estudo pais e/ou responsáveis e terapeutas de 

dezesseis crianças deficientes auditivas que iniciaram o atendimento no 

ADAPTI no final do ano de 2008 ou em 2009, e que estavam regularmente 

inscritas no CeAC. 

Os participantes do estudo foram divididos em três tipos de 

modalidades, relativos à participação no GrAF e tipo de enquadre: 

 

 PRÉ-DETERMINADO - PD: enquadre composto de seis famílias 

de crianças atendidas no ADAPTI. Estas famílias participaram 

tanto da terapia fonoaudiológica quanto do GrAF no primeiro 

semestre de 2009, iniciando no primeiro dia estabelecido para o 

início dos atendimentos até o último dia, com previsão de doze 

encontros. Foram realizados apenas onze encontros por falta da 

pesquisadora por motivo de saúde. Neste grupo não ocorreram 

entradas nem saídas de familiares antes do tempo estabelecido e 

acordado por todos os participantes. Para identificar estas 

famílias a abreviação utilizada foi PD. 

 

Foram convocadas a fazer parte do PD as famílias de todas as 

crianças que estavam agendadas no ADAPTI no primeiro dia de atendimentos 

no CeAC no ano de 2009, com disponibilidade de permanência no serviço o 

tempo necessário para participação no grupo. Durante o período estabelecido 

para a coleta, não foi permitida a entrada de novos participantes do ADAPTI no 

PD. Os pais de crianças que iniciaram ADAPTI durante o semestre foram 

acolhidos e orientados no contexto da terapia fonoaudiológica, enquanto 

aguardavam a formação de um novo GrAF. As terapeutas eram alunas de 

Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Fonoaudiologia com supervisão 

semanal. 
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 FLUXO CONTÍNUO - FC: enquadre composto de seis famílias 

que participaram do GrAF no segundo semestre de 2009, a partir 

do momento em que chegavam ao CeAC e iniciavam o ADAPTI. 

Foi permitida a participação imediata no GrAF já em andamento. 

Estavam previstos quinze encontros, mas só foram realizados 

doze devido às faltas dos participantes do estudo por motivo de 

chuva, ou mudança na rotina de atendimento. Para identificar 

estas famílias a abreviação utilizada foi FC. 

 

Foram convocadas a fazer parte do FC as famílias de todas as 

crianças que iniciaram terapia ao longo do segundo semestre de 2009 no 

período em que ocorria o GrAF e que tinham disponibilidade para permanecer 

no serviço o tempo necessário para  participação no grupo. Consequentemente 

houve variação aleatória dos membros a cada encontro, levando a uma 

dinâmica diferente do Grupo PD. As terapeutas eram alunas do mestrado do 

curso de Pós-Graduação em Fonoaudiologia com supervisão semanal. 

Neste grupo, diferentemente do grupo PD, foi instituída a colocação 

de um cartaz na sala onde eram realizados os encontros, para que os objetivos 

desta modalidade de intervenção pudessem ser alcançados e para que os pais 

não perdessem o foco e sempre refletissem sobre a importância do 

atendimento fonoaudiológico de seus filhos, além de buscar sua maior adesão 

à intervenção realizada no Serviço de Saúde Auditiva. 

 

  

 

O que eu DESEJO que aconteça? 

O que eu ESPERO que aconteça? 

O que eu gostaria de fazer? 

O que é possível fazer considerando a realidade? 

 

COMO CHEGAR LÁ? 
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 CONTROLE - C: enquadre composto de quatro famílias do 

ADAPTI que participaram da terapia fonoaudiológica, mas não do 

GrAF. Foram realizadas as dezesseis sessões previstas, sendo 

que, durante elas, ocorriam o acolhimento e a orientação aos 

pais. Para identificar estas famílias a abreviação utilizada foi C. 

 

Estas quatro famílias foram a que concordaram em participar do 

estudo e serviram, portanto, como grupo controle. As fonoaudiólogas que as 

atenderam tinham mais de cinco anos de experiência em atendimento com 

crianças surdas. 

Importante ressaltar que nas modalidades PD e FC (em que, além 

da terapia fonoaudiológica, as famílias participavam do GrAF) foi acordado com 

os pais e terapeutas que o GrAF aconteceria antes ou após a terapia 

fonoaudiológica; portanto, os pais que chegavam antes para o atendimento 

precisariam aguardar o início do GrAF e aqueles que realizavam terapia 

fonoaudiológica após, teriam de chegar mais cedo ao CeAC para participarem 

do grupo. Buscou-se essa organização para que a participação dos pais fosse 

mais efetiva em ambos os atendimentos, evitando faltas. 

Neste estudo, foram utilizadas as expressões “pais” ou “pais e/ou 

responsáveis” indistintamente ao falar da população que participou desta 

pesquisa, visto que a avó que participou do Grupo PD era a principal cuidadora 

da criança. 
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4.1.2 Critérios de seleção 

  

As famílias foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: 

1. Ser membro da família da criança deficiente auditiva e 

acompanhá-la regularmente ao atendimento fonoaudiológico 

realizado no CeAC; 

2. As crianças deveriam estar utilizando AASI há no máximo seis 

meses e deveriam estar agendadas para a etapa inicial de 

terapia – ADAPTI; 

3. Pais ou responsáveis com disposição para frequentar as 

atividades propostas nos horários estabelecidos; 

4. Pais ou responsáveis que concordaram em participar do 

estudo. 

 

 

4.2 MATERIAL 

  

 Para a realização deste trabalho, foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 Registros das informações dos prontuários dos sujeitos da 

pesquisa; 

 Notebook Pentium Dual Core Inside/ Windows Vista / Dell 

Inspirion 1525 (Programa Dell Web Cam gravação e vídeo em 

WMV 1280, 1024 megapixel) e um gravador de áudio portátil 

(Panasonic mini cassete recorder RQ – L11); 

 Roteiro de entrevista para pais (Novaes, 1986) – ANEXO III; 

 Family Involvement Rating (MOELLER, 2000) – Escala de 

Avaliação de Envolvimento Familiar, traduzido para o português 

por NOVAES e RIBEIRO (2008) – ANEXO IV; 

 Ações de sensibilização cultural propostas por NOVAES (1986) – 

que são descritas ao longo do estudo; 
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 IT MAIS – Infant-Toodler Meaningful Auditory Integration Scale 

(ZIMMERMAN-PHILIPS, OSBERGER e ROBBINS, 1997), 

adaptado para o português por CASTIQUINI (1998) – ANEXO V; 

 MUSS – Meaningful use of speech scales (ROBBINS e 

OSBERGER, 1990), adaptado para o português por 

NASCIMENTO (1997) – ANEXO VI 

 HIPRO e NOAH (para verificação do datalog dos AASIs). 

 
 
4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Os participantes da pesquisa foram acompanhados segundo os 

procedimentos a seguir. 

 

 

4.3.1 Registro das informações dos prontuários dos sujeitos da pesquisa 

 

 Para a caracterização demográfica e audiológica das crianças e 

dos familiares do Serviço de Alta Complexidade, foram coletados os dados dos 

prontuários dos pacientes que participaram deste estudo. 

 

 

4.3.2 Entrevista com os pais (Novaes, 1986) 

 

O roteiro de entrevista para pais, proposto por Novaes (1986), foi 

desenvolvido em sua tese de Doutorado, intitulada Hearing impaired children in 

São Paulo, Brazil: Knowledge and attitudes of mothers regarding hearing 

impairment and early intervention programs, and the implications for 

habilitation. O roteiro é composto por perguntas que buscam: I – Histórico da 

deficiência auditiva; II – Atitude de Comunicação das crianças com deficiência 

auditiva; III – Participação no programa de intervenção; IV – Expectativas para 

o futuro e V – Dados familiares.  



Método 33 

Neste estudo, para alcançar os objetivos propostos, a entrevista foi 

realizada pela própria pesquisadora, e os pais foram convidados a responder 

às questões após a finalização do ADAPTI. 

Antes do início, os participantes foram informados sobre o conteúdo 

do instrumento. As perguntas foram feitas oralmente, as respostas, anotadas e, 

posteriormente, recortes de pontos importantes abordados pelos pais foram 

analisados. 

Com a finalidade de caracterizar os participantes no aspecto 

socioeducacional, na diversidade cultural e quanto à participação no programa 

de intervenção, bem como no que se refere às suas expectativas em relação 

aos seus filhos, neste estudo utilizamos as partes: III; IV e V do roteiro de 

entrevista proposto por Novaes (op. cit.). 

O material foi utilizado para nortear como seriam aplicadas e 

desenvolvidas as ações no grupo de acolhimento e adesão de maneira mais 

incisiva, para que ocorresse o deslocamento da família para níveis de maior 

envolvimento com a intervenção fonoaudiológica.  

O tempo de aplicação do instrumento foi, em média, de 45 minutos. 

 

 

4.3.3 Escala de Avaliação de Envolvimento Familiar 

 

A Family Involvement Rating foi desenvolvida por MOELLER (2000) 

e publicada na Revista Pediatrics com o título: Early Intervention  and 

Language Development in Children Who Are Deaf And Hard Of Hearing. No 

Brasil, foi traduzida para o português por NOVAES e RIBEIRO (2008) como 

Escala de Avaliação de Envolvimento Familiar. O objetivo é caracterizar a 

qualidade da participação e o envolvimento familiar no processo de 

intervenção, sendo composta por cinco itens:  

1. Participação limitada. A família encontra tensões significativas na vida que 

podem afetar as necessidades da criança (exemplo, abuso doméstico e 

falta de um lar), e tem um entendimento limitado da surdez e de suas 
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consequências. A participação pode ser esporádica ou pouco efetiva. A 

comunicação pais/criança é limitada às necessidades mais básicas. 

2. Participação abaixo da média. A família se esforça e sofre para aceitar o 

diagnóstico da criança. Pode ser inconsistente na frequência aos 

atendimentos e para colocar e manter os aparelhos de amplificação sonora 

em casa e na escola. Pode também ter alguns pontos de tensões 

significantes em suas vidas que interferem na consistência do trabalho 

domiciliar. Cuidar da criança apresenta desafios diários à família, e as 

interações comunicativas promovidas são básicas. Falta uma fluência no 

modo de se comunicar com a criança.  

3. Participação Mediana. Os familiares esforçam-se para entender e aceitar o 

diagnóstico e participam na maioria das sessões/ reuniões. Agendas 

lotadas ou tensões familiares podem limitar as oportunidades para realizar 

em casa aquilo que foi aprendido. A família pode considerar o cuidado para 

com a criança um desafio. Participa dos planejamentos, mas, em geral, 

submete-se principalmente à opinião dos profissionais. Procura proteger a 

criança, mas direciona mal seus esforços. Membros específicos da família 

(por exemplo, a mãe) podem ficar com a maior parte da responsabilidade 

para desenvolver as necessidades da comunicação da criança, mas se 

atêm, apenas, às habilidades básicas. Pretendem usar técnicas de 

expansão da linguagem, mas necessitam constante suporte e 

direcionamento.  

4. Boa Participação. Os membros da família fazem um ajuste à surdez da 

criança melhor do que a média, frequentando regularmente as sessões e 

reuniões de pais. Têm um papel ativo (talvez não o principal) no 

planejamento de objetivos clínicos e educacionais, servem como bons 

modelos de linguagem e esforçam-se para levar as técnicas para casa. 

Alguns membros da família têm habilidade razoável para se comunicar de 

acordo com o modo utilizado pela criança e/ou fazem uso de técnicas para 

estimulação da linguagem. Os esforços são feitos para envolver os 

membros da família estendida. 

5. Participação Ideal. A família parece ter feito uma boa adaptação para a 

surdez da criança, sendo capaz de colocar em perspectiva as 
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incapacidades desta no contexto familiar. Seus membros frequentam e 

participam regular e ativamente nas sessões e reuniões e buscam 

informações com independência. São defensores da criança na inserção 

em serviços de saúde e educacionais, etc. Alguns se tornam altamente 

efetivos como parceiros de conversa e servem como modelos de 

linguagem de maneira consistente, tornando-se também fluentes como 

usuários do modo de comunicação da criança, sendo capazes de aplicar 

técnicas de expansão da linguagem. Membros da família estendida estão 

envolvidos e dão suporte adicional à criança.  

 

No estudo realizado por MOELLER (2000), a avaliação foi feita por 

profissionais que tiveram contato com as crianças e suas famílias, não 

necessariamente profissionais terapeutas/fonoaudiólogos. As famílias 

receberam nota numa escala de 1 a 5, sendo considerados aspectos como 

adaptação familiar, participação nas sessões de terapia e efetividade na 

comunicação com a criança. Os avaliadores eram questionados em relação à 

confiabilidade de seus julgamentos, sendo que estes foram comparados para 

obter a fidedignidade das avaliações. Quando os avaliadores atribuíam a 

mesma pontuação, era realizado um acordo em relação à classificação dada 

pelos profissionais/terapeutas em uma das três categorias: 1 e 2 = abaixo da 

média, 3 = média, 4 e 5 = acima da média. Era então feita a média entre os 

julgamentos e, assim, a pontuação das avaliações. 

RIBEIRO (2008) utilizou em sua pesquisa a mesma escala, sendo 

que dois terapeutas que conheciam a criança e sua família foram selecionados. 

Uma das terapeutas foi a própria pesquisadora e os outros, terapeutas e 

pesquisadores do local onde foi realizada a pesquisa e que tiveram contato 

com a família no programa de intervenção. Os dois terapeutas estabeleceram 

notas para a participação e, após o julgamento de ambos, para cada criança foi 

feita a média entre as duas notas para a obtenção da nota final. 

No caso do presente estudo, a pesquisadora entrou em contato com 

as terapeutas que atendiam as crianças que participaram do ADAPTI no 

primeiro e segundo semestre de 2009, por meio de contato telefônico, e-mail 
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ou pessoalmente no momento do atendimento, a fim de explicar o objetivo e a 

relevância da pesquisa e a importância em responder o questionário.  

Após concordarem em participar, foi enviada por e-mail para cada 

terapeuta a Escala de Avaliação de Envolvimento Familiar, traduzida para o 

português por Novaes e Ribeiro (2008). As terapeutas deveriam, então, 

classificar a participação e o envolvimento da família utilizando uma escala de 

1 a 5 (ANEXO IV), sendo as respostas também enviadas por e-mail. 

É importante ressaltar que, no presente estudo, a Escala de 

Envolvimento Familiar foi aplicada somente a um profissional, ou seja, o 

terapeuta/ fonoaudiólogo da criança. 

 

 

4.3.4 Aplicação do MUSS  

 

Este instrumento foi adaptado e validado para o português por 

NASCIMENTO (1997) em sua Monografia do Curso de Especialização do 

Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais da Universidade 

de São Paulo, na área de Audiologia Educacional e Reabilitativa, sendo 

baseado no original Meaningful Use of Speech Scale (MUSS), elaborado por 

ROBBINS e OSBERGER (1990). 

Trata-se de um questionário com dez perguntas que avaliam o uso 

da linguagem oral no cotidiano de crianças deficientes auditivas profundas. 

Cada pergunta apresenta cinco opções de respostas, que se referem à 

frequência com que a criança apresenta alguma habilidade de linguagem oral. 

Os escores de cada questão são divididos da seguinte forma: 0 

(Nunca); 1 (Raramente); 2 (Ocasionalmente); 3 (Frequentemente) e 4 

(Sempre). 

As perguntas referem-se a: 

Uso da voz – três questões: 

Questão 1 – para atrair a atenção 

Questão 2 – para se comunicar 

Questão 3 – controle dos traços supra-segmentais 
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Uso da linguagem com as pessoas familiarizadas com a criança – quatro 

questões: 

Questão 4 – sobre assuntos conhecidos 

Questão 5 – sobre assuntos desconhecidos 

Questão 6 – em situações sociais 

Qestão 7 – uso de estratégias orais de comunicação, tentativas para tornar a 

sua fala inteligível 

 

Uso da linguagem oral com as pessoas não familiarizadas com a criança – três 

questões: 

Questão 8 – inteligibilidade da fala 

Quentão 9 – uso espontâneo da fala 

Questão 10 – tentativas para tornar a sua fala inteligível, uso de estratégias de 

comunicação 

 

O questionário foi dirigido aos pais em forma de entrevista pela 

terapeuta que atendeu a criança no enquadre terapêutico do ADAPTI, a fim de 

avaliar o uso da linguagem oral. Antes da aplicação, os participantes foram 

informados a respeito do conteúdo das perguntas, das opções de respostas 

possíveis, além da possibilidade de exemplificar sua resposta. 

O questionário MUSS foi aplicado aos pais das crianças uma vez, no 

momento de finalização do ADAPTI. O tempo de aplicação variou de 20 a 30 

minutos. Durante a aplicação, segundo as terapeutas, nenhum pai referiu 

desconforto com as questões ou dificuldade para respondê-las. 

 
 

4.3.5 Aplicação do IT MAIS 

 

A escala de Integração Auditiva Significativa para crianças 

pequenas, IT MAIS, é um instrumento adaptado da Infant-Tolder: Meaningful 

Auditory Integration Scale, desenvolvida pelos pesquisadores ZIMMERMAN-

PHILIPS et al. (1997). A adaptação foi realizada por CASTIQUINI (1998) em 

sua Dissertação de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 
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O intuito desse instrumento é avaliar o uso significativo dos sons por crianças 

deficientes auditivas profundas com idade entre 1 e 3 anos, em situações 

cotidianas. 

A IT MAIS é composta de dez questões relativas ao comportamento 

auditivo da criança, tais como: 

 Vínculo ao dispositivo auditivo: avaliado por meio das mudanças 

no comportamento vocal da criança. Questões 1 e 2. 

 Atenção ao som: mostra as respostas espontâneas da criança 

diante de estímulos auditivos. Questões 3, 4, 5 e 6. 

 Habilidade de atribuir significado aos fenômenos auditivos, 

observando a associação do som ao seu significado. Refere-se 

às questões 7, 8, 9 e 10. 

ada questão apresenta escalas de cinco pontos, composta por: 0 

(Nunca); 1 (Raramente); 2 (Ocasionalmente); 3 (Frequentemente) e 4 

(Sempre). 

O questionário foi aplicado pela terapeuta que atendeu a criança no 

enquadre terapêutico do ADAPTI. Foi solicitado aos participantes que 

comentassem o comportamento auditivo de seus filhos, sendo então orientados 

a optar por apenas uma das repostas disponibilizadas, podendo exemplificá-las 

caso necessitassem. O instrumento foi aplicado apenas uma vez, após a 

conclusão do ADAPTI em cada participante, e a entrevista durou, em média, de 

15 a 30 minutos. Os pais, antes da aplicação do questionário, receberam 

orientações sobre o conteúdo do IT MAIS e as possibilidades de respostas. 

Durante a aplicação, segundo as terapeutas, nenhum pai referiu dificuldade 

para responder às questões. 

A escolha do IT MAIS e MUSS – instrumentos que utilizam a 

percepção da família quanto ao desenvolvimento da criança - deveu-se ao fato 

que, apesar da variabilidade de faixa etária das crianças do estudo, todas 

estavam nas etapas iniciais de intervenção. Nessa medida, ambos os 

instrumentos seriam sensíveis as primeiras manifestações de habilidades 

auditivas e de linguagem, conforme demonstra a rotina de acompanhamento 

do CeAC / DERDIC. 
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4.3.6 Realização de atividades de sensibilização cultural baseadas em 

NOVAES (1986) 

 

 

Atividade 1 – Fotografia 
 

 

Para esta atividade é distribuído um papel em branco para cada 

participante. Solicita-se, então, que façam de conta que esse papel é uma 

fotografia em que está retratado um costume significativo da família, um evento 

ou uma pessoa da sua infância. Depois, cada um comenta sua fotografia e fala 

das lembranças que traz do momento retratado. 

 

 

Atividade 2 – Colagens  
 

 

Esta atividade tem dois objetivos: permitir que as pessoas 

envolvidas no grupo possam falar sobre si mesmas por meio de uma realização 

própria e que consigam explorar questões de suas culturas (valores, tradições 

e do meio ambiente) que afetam seu modo de ser. 

Diferentes materiais atrativos, tais como sucata, folhas de papel 

alumínio, botões, papéis coloridos, além de cola, tesoura e outros, ficam 

expostos em cima de uma mesa, todo o tempo, para que os participantes 

possam realizar colagens e consigam retratar seus sentimentos ou 

recordações de sua infância e vida atual. 

 

 

Atividade 3 – Uma Nação Multicultural 
 

 

A finalidade desta atividade é observar os muitos grupos existentes 

no Brasil. Para isto, elabora-se a árvore genealógica de cada família 

colocando-se junto aos nomes o estado ou país de origem dos familiares. Esta 

atividade leva a uma extensa discussão de como as descendências familiares 
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influenciaram nos conhecimentos, educação, criação e formação de cada 

participante do grupo. 

 

 

Atividade 4 – Três níveis de Cultura 
 

  

Os participantes fazem uma lista de tudo que possam pensar como 

representativo da cultura em geral, como música, comida, concepções de 

beleza, celebrações de feriados, maneiras de se vestir, religião e assim por 

diante. A partir disso, os dados são classificados em três grupos: (1) coisas 

(quais objetos ou sinais visíveis que fazem parte da cultura); (2) 

tradições/costumes (como os membros dos grupos conduzem suas vidas); (3) 

valores (por que os membros do grupo fazem o que fazem). Cria-se assim um 

quadro mais refinado do que a cultura representa para os participantes. 

Uma importante contribuição desta atividade para a intervenção será 

entender as diferentes culturas existentes nas famílias atendidas no ADAPTI. 

Os valores são uma forma indireta de demonstrar como as pessoas agem nas 

várias situações, por meio dos gestos e tons de voz em resposta ao 

comportamento dos outros, e como as atividades de suas vidas enfatizam suas 

escolhas. Tanto os costumes, quanto os valores podem ser influenciados por 

preferências individuais, o que traz uma boa quantidade de variação individual 

própria de qualquer grupo cultural. 

 

Todas as atividades descritas anteriormente foram utilizadas como 

disparadoras nos GrAF, a fim de fazer com que os pais se sentissem mais à 

vontade para falar de suas próprias questões individuais e, assim, trazer as 

questões relativas aos seus filhos. As atividades não foram avaliadas e 

descritas após o GrAF, tendo como único objetivo possibilitar conversas e 

discussões quanto às questões auditivas e de linguagem das crianças 

atendidas.  
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4.3.7 Avaliação do uso efetivo do AASI 

 

Para avaliar o uso efetivo do dispositivo pela criança foi empregado 

o datalog, disponibilizado em algumas marcas de AASI (quatro das dezesseis 

crianças que participaram do estudo usavam AASI que não possuía datalog). 

Trata-se de um recurso que permite verificar as horas de uso do aparelho. 

Esse dado foi obtido posteriormente à realização do ADAPTI. 

Portanto, a pesquisa do datalog foi realizada nos monitoramentos audiológicos 

periódicos, realizados no CeAC. 

 

 

4.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

A partir dos dados obtidos nos diferentes procedimentos e 

instrumentos utilizados nesta pesquisa, a análise foi feita considerando os 

seguintes recortes: 

 

1. Caracterização dos GrAF pelos grupos PD, FC e C quanto a: sexo, idade, 

nível de escolaridade e idade dos pais. Avaliação das presenças e faltas 

das famílias nos atendimentos (terapêutico e GrAF). Foram descritas as 

características audiológicas das crianças estudadas no que se refere aos 

seguintes aspectos: idade do início da seleção de AASI (meses); grau da 

perda auditiva; dispositivo eletrônico utilizado e proposta terapêutica após 

o término do grupo. No momento do acompanhamento periódico do 

serviço, foi determinada a frequência de uso diário do AASI por meio do 

registro do datalog daquelas crianças em que este dispositivo estava 

disponível. 

 

2. Análise da dinâmica e das temáticas abordadas nos grupos no decorrer 

dos encontros nos GrAF PD e FC. Foram discutidos aspectos como: 

posicionamento na roda de cadeiras; quem iniciava as intervenções; 

relação entre os participantes; assuntos abordados e recorrentes, bem 
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como os desdobramentos da utilização de atividades de sensibilização 

cultural. Também foram identificadas participações referentes à utilização 

do AASI, expectativas relativas à oralidade e escolaridade.  

 3. Estabelecimento de grupos de crianças, homogêneos internamente e 

heterogêneos entre si quanto às variáveis: IT MAIS e MUSS. A técnica adotada 

foi a da média das distâncias. A distância entre os indivíduos foi medida por 

meio da distância Euclidiana, pela aplicação da técnica de análise de 

agrupamentos (JOHNSON e WICHERN, 1992). Os agrupamentos obtidos 

foram caracterizados quanto a IT MAIS, MUSS, Datalog horas/dia, 

Envolvimento Familiar e Grau de Perda Auditiva, por meio da construção de 

tabelas com valores de estatísticas descritivas dessas variáveis por 

agrupamentos formados. Também foram construídas tabelas com as 

frequências e porcentagens das categorias de quem participou do GrAF. 

Para o estudo estatístico, as famílias C1 e PD3 foram excluídas, pois 

a C1 já tinha realizado a cirurgia do Implante Coclear no momento em que foi 

solicitada a responder os protocolos IT MAIS e MUSS, e a PD3 estava sendo 

reintegrada ao atendimento após um longo período de faltas. Portanto, os 

dados de ambas as famílias foram utilizados somente para avaliar a 

participação destas no GrAF e não na análise estatística conjunta com os 

outros sujeitos da pesquisa. Isso se justifica, pois os resultados causariam uma 

discrepância muito grande para análise fidedigna da amostra.  

É importante ressaltar também que as idades das crianças no 

momento da análise foram arredondadas para 15 dias ou menos para o mês 

anterior e 15 dias ou mais para o mês posterior (por exemplo: 12 meses e 13 

dias = 12 meses ou 12 meses e 17 dias = 13 meses). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Este capítulo foi dividido em quatro partes: Caracterização 

demográfica dos sujeitos; Funcionamento, comparecimento e dinâmicas 

abordadas nos GrAF; Análise dos agrupamentos de crianças, homogêneos 

internamente e heterogêneos entre si quanto às variáveis: IT MAIS e MUSS e 

Caracterização dos sujeitos a partir dos agrupamentos por desempenho 

auditivo e de linguagem. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS SUJEITOS 

  

Este estudo baseia-se nos dados registrados de dezesseis famílias 

que são atendidas no CeAC, na etapa inicial ADAPTI e participaram do 

enquadre terapêutico e/ou GrAF em três diferentes grupos: PRE 

DETERMINADO (PD), FLUXO CONTÍNUO (FC) e  CONTROLE (C).  

Na tabela 1 podem ser visualizados os dados de identificação dos 

participantes do estudo (Pais). 

 

TABELA 1 - Dados de identificação dos participantes do estudo (Pais). 

Família 
Idade 

(anos) 

Participou 
do GrAF Grau de Escolaridade Profissão 

sim não 

PD1 
Mãe 35 x  Ensino Médio 

Encarregada de 
atendimento 

Pai 33 x  Ensino Médio Auxiliar de Almoxarifado 

PD2 
Mãe 29 x  Ensino Médio Do lar 

Pai 32 x  Superior Incompleto Autônomo 

PD3 
Mãe 34 x  Ensino fundamental Costureira 

Pai 38 x  Ensino fundamental Auxiliar de Perecíveis 

PD4 
Mãe 39 x  Ensino fundamental Do Lar 

Pai 25  x Ensino fundamental Porteiro 

PD5 
Mãe 34 x  Ensino Médio Do Lar 

Pai 37  x Ensino Médio Comerciante 

PD6 
Avó 42 x  Ensino fundamental Do Lar 

Avô 44  x Ensino Médio Metalúrgico 

FC1 
Mãe 30 x  Ensino Médio Auxiliar de Escritório 

Pai 24 x  Ensino Médio Promotor de Vendas 

FC2 
Mãe 35 x  Ensino fundamental Secretária do lar 

Pai 41 x  Superior Incompleto Motorista 

FC3 Mãe 34 x  Ensino fundamental Do Lar 
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Pai 35  x Ensino fundamental Manobrista 

FC4 
Mãe 29 x  Ensino Médio Secretária do lar 

Pai 34  x Ensino Médio Auxiliar de escritório 

FC5 
Mãe 28 x  Ensino Médio Do Lar 

Pai 27 x  Ensino Médio Vendedor 

FC6 
Mãe 22 x  Ensino Médio Do Lar 

Pai 40  x Ensino Médio Auxiliar de Produção 

C1 
Mãe 29  x Superior completo Do Lar 

Pai 31  x Superior completo Vendedor 

C2 
Mãe 25  x Ensino Médio Do Lar 

Pai 33  x Ensino Médio Operador de empilhadeira 

C3 
Mãe 23  x Ensino fundamental Do Lar 

Pai 32  x Ensino fundamental Auxiliar de Serviços Gerais 

C4 
Mãe 27  x Ensino Médio Do Lar 

Pai 26  x Ensino fundamental Pintor 

 

 

No grupo PD participaram do GrAF, no total, oito familiares de seis 

crianças, sendo cinco mães (63%), dois pais (25%) e uma avó (12%). 

No grupo FC participaram do GrAF, no total nove familiares, sendo 

seis mães (67%) e três pais (33%). 

No grupo C não aconteceu o GrAF, apenas as sessões terapêuticas. 

Segundo BOSCOLO e SANTOS (2005), esse dado indica que as 

mães passam a maior parte do tempo com os filhos, sendo as responsáveis 

por acompanhá-los nos atendimentos realizados. Para as autoraa, pelo fato de 

exercerem atividades profissionais, os pais são menos presentes neste 

momento. 

CALDAS et al. (2009), enfatizam em seu estudo que cabe ao 

fonoaudiólogo reconhecer a importância do pai na vida da criança e procurar 

inseri-lo cada vez mais no processo de (re) habilitação auditiva. 

Na tabela 2 podem ser visualizados os dados resumidos das 

dezesseis famílias participantes do estudo, sendo que a descrição foi feita por 

família, separadamente. 

Como afirma NOVAES (2005), alguns dos múltiplos aspectos que 

caracterizam o caso de cada criança (e família) devem ser sempre 

considerados: grau de perda auditiva, idade do diagnóstico, uso do aparelho de 

amplificação sonora ou Implante Coclear, início da intervenção, disponibilidade 
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da família (frequência) e disponibilidade de serviços na comunidade. A autora 

ressalta ainda outra questão: a expectativa em relação à capacidade auditiva 

da criança, aspecto que deve estar em sintonia e sincronia com o diagnóstico e 

as primeiras experiências com a amplificação (IT MAIS, MUSS e datalog). 
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TABELA 2 - Famílias; Idade da criança no início do uso do AASI (meses); Grau da Perda Auditiva / Média de 500 a 2KHz; Frequência na 
terapia, Frequência no GrAF; Escala de Avaliação do Envolvimento Familiar; Datalog (horas/dia); Dispositivo Eletrônico Utilizado; Proposta / 
Terapia;  Respostas (%) do IT MAIS; Respostas (%) do MUSS. 

 
 
 

FAMÍLIAS 

 
Idade do 
início do 
uso do 
AASI 

(meses) 

 
Grau da 
Perda 

Auditiva 
Média de 

500 a 
2KHZ 

(dBNA) 

 
 

Frequência 
Terapia 

 
 

Frequência 
GrAF 

 
 
 

Envol. 
Familiar 

 
 
 

Datalog 

 
 
 

Dispositivo 
Eletrônico 

 
 
 

Proposta 
Terapêutica 

 
 
 

IT 
MAIS 

 
 
 

MUSS 

Pre Cp % Pre Cp % 

PD1 32m 100 11 7 63,6 11 8 72,7 3 - 777PP UBS 45% 45% 

PD2 19m 110 11 9 81,8 11 8 72,7 4 - PPCL4 Audio Educ 10% 25% 

PD3 24 d 80 11 4 36,3 11 5 45,4 2 2 Extra 411 UBS 22,5% 25% 

PD4 10m 55 11 8 72,7 11 6 54,5 4 6 Extra 211 Audio Educ 77,5% 60% 

PD5 2m 110 11 8 72,7 11 5 45,4 5 - Naída III UP Audio Educ 57,5% 45% 

PD6 * 3m 100 9 * 6 66,6 9 * 7 77,7 3 3 Naída III UP Audio Educ 10% 42,5% 

FC1 47m 70 12 8 66,6 12 11 91,6 3 7 Extra 311 Audio Educ 95% 47,5% 

FC2 37m 90 12 10 83,3 12 7 58,3 3 8 Extra 411 UBS 67,5% 67,5% 

FC3 35m 75 11 6 54,5 11 4 36,3 2 4 Extra 311 UBS 27,5% 15% 

FC4 34m 90 8 4 50 8 4 50 3 4 Extra 411 UBS 47,5% 30% 

FC5 16m 95 7 6 85,7 7 4 57,1 4 3 Extra 411 Audio Educ 7,5% 5% 

FC6 34m 80 6 6 100 6 6 100 2 2 Extra 411 UBS/Libras 10% 10% 

C1 6m 110 16 11 68,7 - - - 5 5 360 Particular 70% 15% 

C2 13m 110 16 10 62,5 - - - 3 - PPCL4 Audio Educ 2,5% 20% 

C3 * 7m 65 16 6 37,5 - - - 4 2 * Extra 311 UBS 75% 52,5% 

C4 28m 85 16 8 50 - - - 3 4 Next E HP UBS 27,5% 52,5% 
Legenda:  
m: meses; d: dias. 
Prev = atendimentos previstos; Cp = comparecimento. 
Envolvimento familiar: 1 – Participação Limitada; 2 – Participação abaixo da média; 3 – Participação na média; 4 – Boa Participação; 5 – Participação Ideal. 
Audio Educ: Setor de Audiologia Educacional do CeAC/ Derdic (terapia fonoaudiológicca uma ou duas vezes por semana). 
UBS: Unidade Básica de Saúde; LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. 
PD6*: Iniciaram  duas semanas após no atendimento ADAPTI 
C3*: Mãe não conseguia colocar o AASI, pois irmão gêmeo estava muito doente. Poucas horas de uso do AASI por dia (Datalog) 



Resultados e Discussão 48 

Como é possível observar na tabela 2, a idade do início do uso do 

AASI pelas crianças atendidas no ADAPTI variou de 24 dias a 47 meses. 

Esses achados indicam a necessidade de mais esforços, no sentido de 

implementar a recomendação do JCIH (2000 e 2007) e do Comitê Brasileiro 

sobre Perdas Auditivas na Infância (CBPAI), de que todas as crianças devem 

realizar a triagem auditiva antes dos três meses de idade. Portanto, o processo 

de reabilitação auditiva necessita ocorrer antes dos seis meses de idade, 

sendo imprescindível o início do uso do AASI o mais rápido possível, além do 

acompanhamento em um serviço especializado (DURANTE et al., 2004). 

A intervenção logo após o diagnóstico da criança deficiente auditiva 

é de extrema importância, para que ocorra o desenvolvimento das habilidades 

auditivas, de fala e linguagem. Para que isso ocorra é fundamental o uso do 

AASI e/ou outros dispositivos, como o implante coclear. (ALMEIDA, 2001 e 

BEVILACQUA e FORMIGONI, 2005). 

Por este motivo, outro dado importante descrito na tabela 2 diz 

respeito à avaliação do uso efetivo do AASI pela criança a partir do recurso do 

datalog disponibilizados em algumas marcas de aparelhos. Trata-se de um 

recurso que permite verificar as horas de uso, sendo esse dado nos 

monitoramentos audiológicos periódicos, realizados no CeAC, ou seja, após a 

realização do ADAPTI. 

Foi possível realizar a coleta de doze crianças (75%) crianças, com 

aparelhos que tinham a possibilidade de verificação do datalog e que 

retornaram ao serviço utilizando-os. As outras quatro crianças (25%) usavam 

AASI sem esse recurso, ou então compareceram ao monitoramento apenas 

com o IC, pois o AASI estava em manutenção, como no caso da família PD5. 

Como afirmam BEVILACQUA e FORMIGONI (1997), ROSLYNG-

JENSEN, (2001) e RIBAS e ROCHA (2002) é necessário que os meios de 

amplificação sonora estejam em bom funcionamento, em uso constante e em 

condições acústicas favoráveis. É de extrema importância, pois, que se avalie 

de forma constante o uso efetivo do AASI, pois assim, a criança não perderá 

informações auditivas, o que a levará a um bom desenvolvimento auditivo e 

conseqüentemente de linguagem. 

 



Resultados e Discussão 49 

5.2 FUNCIONAMENTO, COMPARECIMENTO E DINÂMICAS ABORDADAS 

NOS GrAF 

 

A frequência dos pais, na etapa inicial (ADAPTI), foram avaliadas 

com o intuito de observar a adesão deles ao tratamento dos filhos. 

Esse resultado (descrito anteriormente, na Tabela 2, por presença 

de cada família no serviço) se faz importante, pois a presença dos pais nos 

atendimentos agendados, tanto na sessão terapêutica quanto no GrAF, pode 

indicar a importância que eles atribuem a todas as propostas de intervenção 

desenvolvidas pelo Serviço de Saúde Auditiva, neste caso o CeAC / DERDIC. 

Como também relata SILVEIRA e RIBEIRO (2005) adesão ao 

tratamento é um processo multifatorial que se estrutura em uma parceria entre 

quem cuida e quem é cuidado; diz respeito à frequência, à constância e à 

perseverança em busca da saúde.  

Neste estudo, observou-se a efetividade da adesão dos pais ao 

tratamento, sendo que 75% dos participantes aderiram ao GrAF, 

comparecendo a mais de 50% dos encontros realizados. Em relação aos 

atendimentos terapêuticos, a adesão dos participantes foi de 88,5%, também 

com presença maior que 50%. 

Para BEVILACQUA e FORMIGONI (1997), quanto mais envolvida a 

família, melhor prognóstico para a criança. Nesse sentido, a família é 

considerada na intervenção terapêutica como a “chave do processo”, pois o 

trabalho com a criança é restrito, limitando-se a poucos encontros. É com os 

pais que a criança passa a maior parte de sua vida, sendo a troca entre eles 

constante e possível de muita interação. 

SILVA et al. (2007), também relatam que a participação familiar é 

muito requerida durante o processo terapêutico fonoaudiológico. Neste estudo, 

a família foi requerida a frequentar os atendimentos mais tempo do que o 

habitual, sendo que os pais necessitavam disponibilizar mais de duas horas 

para participar tanto dos atendimentos terapêuticos quanto dos GrAF. 

De fato, envolver, acolher, criar parcerias e vínculos com os 

familiares durante o trabalho fonoaudiológico é fundamental para alcançar um 
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prognóstico favorável e resultados satisfatórios em relação ao uso do AASI 

pelas crianças.  

Na avaliação do funcionamento e dinâmicas realizadas nos grupos, 

em relação a posicionamento dos pais nas rodas de cadeiras, intervenções 

realizadas, relações entre os participantes, assuntos recorrentes e os 

desdobramentos da utilização das atividades de sensibilização cultural, foi 

possível avaliar diferenças entre os dois GrAF realizados. 

No grupo PD observou-se que os nove pais e/ou responsáveis 

participantes, sendo cinco mães, três pais e uma avó, criaram vínculos muito 

duradouros de trocas de experiências quanto às capacidades auditivas e de 

linguagem de suas crianças. Essa interação foi verificada não só pelas falas 

que circularam nos encontros, como também pela maneira como os 

participantes se dispunham na sala em que era realizado o GrAF.  

A posição dos pais, representada na figura 1, mantinha-se sempre a 

mesma na maior parte dos encontros, e caso algum deles faltasse, os outros 

costumeiramente não deixavam a cadeira vazia, aproximando-se do 

participante ao lado, de modo a não deixar falhas na roda criada. 

 

 

 
FIGURA 1 - Disposição dos pais do grupo PD na sala do GrAF. 
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Já no Grupo FC não foi possível observar tantos vínculos entre os 

pais, possivelmente pelo fato de os encontros ocorrerem sempre com novos 

participantes iniciando o processo. Alguns dos que permaneceram por quase 

todo o semestre (FC1, FC2 e FC3) apresentavam um vínculo maior, o que 

pôde ser observado pelas terapeutas e pesquisadora em sala de espera para 

atendimento. 

Diferentemente do PD, no grupo FC a posição dos pais na sala do 

GrAF era sempre alterada. Mesmo assim, havia uma disposição mais 

frequente, representada na figura 2. 

 

 

 
FIGURA 2 - Disposição dos pais do grupo FC na sala do GrAF. 

 

 

Diferentes dinâmicas foram realizadas em ambos os GrAF PD e FC. 

As atividades de sensibilização cultural baseadas em NOVAES (1986) tinham 

como objetivo servir de disparadoras de discussões relativas à oralidade e 

escolaridade das crianças. 

A relação da realização dos GrAF com a adesão dos pais ao 

tratamento são justificadas considerando que o vínculo entre profissional e 
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paciente é fator estruturante e de consolidação do processo, razão pela qual 

deva ser considerado para que se efetive a adesão ao tratamento. Sob esse 

ponto de vista, é preciso considerar fatores comportando ações de saúde 

centradas na pessoa e não exclusivamente nos procedimentos, que aliam 

orientação, informação, adequação dos esquemas terapêuticos ao estilo de 

vida do paciente (pais e filhos), esclarecimentos, suporte social e emocional 

(SILVEIRA e RIBEIRO, 2005). 

Como também destaca ROSLYNG-JENSEN (2001), é preciso 

desenvolver habilidade para ouvir os pais das crianças com deficiência 

auditiva, conhecendo sua organização familiar, seu funcionamento, seus 

valores culturais, sociais e crenças, respeitando seus sentimentos e ideias. 

Importante ressaltar que, dentre todas as atividades propostas, a 

que mais sensibilizou os pais em ambos os grupos, remetendo a lembranças 

deles próprios e servindo como boa disparadora para as discussões nos 

grupos foi justamente a atividade da Fotografia. 

As atividades, na sua maioria, e em ambos os grupos (PD e FC), 

eram iniciadas pela pesquisadora e pesquisadora auxiliar, sendo que as 

questões mais recorrentes durante os encontros relacionavam-se às 

possibilidades auditivas e de linguagem das crianças e sua escolaridade, como 

ilustra a fala a seguir. 

PD1 (Mãe): “Eu sei que para acontecer isso (desenvolvimento 

auditivo e de linguagem do filho) vai depender de mim”. 

 

Neste sentido como relata ROSLYNG-JENSEN (2001), é preciso 

desenvolver habilidade para ouvir os pais das crianças com deficiência 

auditiva, conhecendo sua organização familiar, seu funcionamento, seus 

valores culturais, sociais e crenças, respeitando seus sentimentos e idéias. 

Como já foi dito, depois de todos os GrAF realizados, foi possível 

constatar que o vínculo entre os participantes do PD mostrou-se mais efetivo 

do que no grupo FC. Mais efetivo no sentido de os familiares compartilharem 

suas dúvidas sobre a deficiência auditiva dos filhos, revelando dificuldades e 

criando em seus discursos uma proximidade maior e troca de experiências. Os 

trechos abaixo exemplificam momentos empáticos entre os pais do GrAF PD - 

eles trazem questões relativas à falta de entendimento de outras pessoas dos 
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problemas advindos de um filho com deficiência auditiva, do preconceito 

existente na sociedade, além do apoio recebido em alguns momentos. 

PD2 (Mãe): “A gente tem esse problema constante assim, no 

entanto, eu até hoje trouxe umas folhas que eu imprimi falando 

sobre o Implante, né? Porque assim, as duas fisioterapeutas da 

minha filha falam coisas assim: vai mesmo. Confia porque 

assim lá (CeAC) é um ótimo lugar (...) aí tem outras pessoas que 

falam: você tá doida? Vai deixar fazer um corte de 4 cm na 

menina? Ela já passou um mês na UTI isso e aquilo outro, 

entendeu? Só que ai eu falei, só que quando a gente chega aqui 

a gente vê tudo totalmente diferente!” 

 

PD1 (Mãe): “(...) tem muitas pessoas que são novas aqui, por 

exemplo assim, tem uma mãe que tá há pouco tempo né? Então 

aí começa a falar coisas assim e eu não quero ouvir entendeu? 

Eu não quero ouvir (...) eu só quero ouvir coisa boa assim 

porque já falaram muita coisa prá mim”. 

 

(...) 

 

PD1 (Mãe): “Porque quando ele quer uma coisa, ele não sabe 

que ele tá falando alto, aí ele começa a gritar, as pessoas 

levantam, saí de perto, aí eu não gosto”. 

 

PD2 (Mãe): “Começa a ficar com dó”. 

 

PD1 (Mãe): “É”. 

 

PD2 (Mãe): “Da minha filha falam assim, ai tadinha ela não 

ouve nem fala? E eu falo tadinha não ela é normal”. 

 

PD1 (Mãe): “Muitas pessoas falam assim: ah que judiação ele 

tem problema e ele é tão lindo, né?”. 

 

PD2 (Mãe): “Isso é o que a gente mais ouve”. 

 

PD4 (Mãe): “Eu não tento muito escutar o que os outros dizem 

mas sim me informar e se eu tenho alguma dúvida eu pergunto 

diretamente para os profissionais aqui da Derdic”. 

 

Observando estas falas dos pais, é possível pontuar como fez 

BEVILACQUA e FORMIGONI (1997) que gradativamente, as informações 

necessárias sobre o desenvolvimento auditivo e de linguagem das crianças 

devem ser veiculadas, possibilitando melhorar a auto-estima desses familiares, 

o que trará conseqüências positivas no trabalho com a criança. 
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5.3 ANÁLISE DOS AGRUPAMENTOS DE CRIANÇAS, HOMOGÊNEOS 

INTERNAMENTE E HETEROGÊNEOS ENTRE SI QUANTO ÀS VARIÁVEIS: 

IT MAIS E MUSS 

 

Os agrupamentos obtidos foram caracterizados quanto a IT MAIS, 

MUSS, Datalog (horas/dia), Envolvimento Familiar e Grau de Perda Auditiva, 

por meio da construção de tabelas com valores de estatísticas descritivas 

dessas variáveis por agrupamento. Foram construídas tabelas com as 

frequências e porcentagens das categorias dos participantes dos GrAF.  

Na figura 3 é apresentado o Dendrograma1 obtido na análise de 

agrupamentos, sugerindo a existência de três grupos homogêneos quanto ao 

IT MAIS e MUSS simultaneamente.  

Com o objetivo de caracterizar os agrupamentos obtidos, doravante 

referidos como Grupos 1, 2 e 3, foram calculados os valores de estatísticas 

para IT MAIS (tabela 3) e MUSS (tabela 4).  

As médias e medianas das duas variáveis observadas são menores 

no grupo 1 do que nos demais grupos. No grupo 3 foram observadas as 

maiores médias e medianas. Assim, pode-se dizer que as crianças do grupo 1 

tenderam a apresentar os menores valores de IT MAIS e MUSS, e as do grupo 

3 os maiores valores. Nesse aspecto, o grupo 2 mostrou-se um grupo 

intermediário.  

Esse resultado pode ser visualizado no diagrama de dispersão de IT 

MAIS e MUSS apresentado na figura 4, sendo que os pontos foram 

identificados de acordo com os grupos (cada ponto corresponde a uma 

criança). 

 

                                                 
1 Dendrograma (dendro = árvore) é um tipo específico de diagrama ou representação icônica que organiza determinados fatores e variáveis. 

Resulta de uma análise estatística de determinados dados, em que se emprega um método quantitativo que leva a agrupamentos e à sua 

ordenação hierárquica ascendente - o que em termos gráficos se assemelha aos ramos de uma árvore que vão se dividindo noutros 

sucessivamente. Isto é, ilustra o arranjo de agrupamentos derivado da aplicação de um "algoritmo de clustering". 
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FIGURA 3 - Dendrograma obtido na análise de agrupamentos com as variáveis IT MAIS e 
MUSS. Grupo 1 (Famílias: FC5: Vit - FC6: Vi - FC3: Ir - C2: Br; PD2: Ma); Grupo 2 (Famílias 
- PD6: He; C4: St; FC4: Lu; PD1: Ga; PD5: Ma); Grupo 3 (Famílias - C3: Fr - PD4: Ra - FC2: 

Ro - FC1: Ed). 

 

 
TABELA 3 - Estatísticas descritivas para IT MAIS por grupo. Contêm os três grupos, 

quantidade de famílias por grupo, média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo 

de ocorrência. 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 5 0,12 0,09 0,03 0,10 0,28 

2 5 0,38 0,19 0,10 0,45 0,58 

3 4 0,79 0,12 0,68 0,76 0,95 

Total 14 0,40 0,31 0,03 0,36 0,95 
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TABELA 4 - Estatísticas descritivas para MUSS por grupo. Contêm os três grupos, 
quantidade de famílias por grupo, média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo 
de ocorrência. 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 5 0,15 0,08 0,05 0,15 0,25 

2 5 0,43 0,08 0,30 0,45 0,53 

3 4 0,57 0,09 0,48 0,56 0,68 

Total 14 0,37 0,19 0,05 0,44 0,68 
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FIGURA 4 - Diagrama de dispersão de IT MAIS e MUSS 

 

Nas tabelas 5, 6 e 7 são apresentados valores de estatísticas 

descritivas para Grau de Perda Auditiva, Envolvimento Familiar e Datalog 

(horas/dia), respectivamente. Os valores individuais e médios dessas variáveis 

por grupo estão representados nas figuras 5 a 7. 

Observa-se na tabela 5 e figura 5 que os indivíduos do grupo 3 

apresentaram, em média, menor grau de perda auditiva do que os dos grupos 

1 e 2.  
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TABELA 5 - Estatísticas descritivas para Grau de perda por grupo 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 5 94 16,4 75 95 110 

2 5 97 9,7 85 100 110 

3 4 70 14,7 55 67,5 90 

Total 14 88,2 17,5 55 90 110 

 

 

FIGURA 5 - Valores individuais e médios do Grau de perda auditiva por grupo 

 

 

Em relação ao grau de perda auditiva, foi possível verificar que esta 

não foi uma variável que justificasse a formação dos agrupamentos.  

As crianças das famílias PD2 e C2; e PD5 apresentavam perda 

auditiva de 110dBNA (média de 500 a 2 KHZ), sendo respectivamente 

representadas nos grupos 1 e 2. Aquelas com o mesmo grau de perda auditiva 

foram reunidas em diferentes grupos em relação às respostas no IT MAIS e 

MUSS, devido às expectativas e possibilidades auditivas e de linguagem 

apresentadas por cada família. 
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A criança da família PD2 não pôde se submeter a cirurgia do IC pois 

apresentava má formação de orelha interna, além das cócleas ossificadas 

bilateralmente; já as das famílias C2 e PD5 estavam em avaliação para a 

realização da cirurgia. Assim, mesmo com grau de perda auditiva semelhante, 

cada criança, devido à possibilidade ou não de realizar o Implante, também 

pode apresentar diferenças nos questionários 

A criança da família PD4, do grupo 3, apresentou perda auditiva de 

55 dBNA (média de 500 a 2 KHZ), o que mostra que, quanto menor a perda 

auditiva, melhores são as respostas de escores encontradas no IT MAIS e 

MUSS. Provavelmente pelo grau da perda auditiva e comparecimento em 

terapia maior que 70% de frequência (72,7%), houve boa avaliação do grau de 

envolvimento familiar (avaliação 4) e também em relação ao uso do AASI 

durante seis horas por dia. O início da adaptação de AASI ocorreu quando a 

criança tinha dez meses. 

Quanto ao envolvimento familiar (tabela 6 e figura 6), este foi 

semelhante nos três grupos. 

 

 
TABELA 6 - Estatísticas descritivas para Envolvimento familiar por grupo 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 5 3,0 1,0 2 3 4 

2 5 3,4 0,9 3 3 5 

3 4 3,5 0,6 3 3,5 4 

Total 14 3,3 0,8 2 3 5 
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FIGURA 6 - Valores individuais e médios do Envolvimento familiar por grupo 

   

 

Na figura 6 é possível verificar dois extremos nas avaliações do grau 

de envolvimento familiar respondidas pelas fonoaudiólogas que atendiam as 

crianças no ADAPTI. 

A família FC3 apresentou avaliação 2 na escala de envolvimento 

familiar (MOELLER, 2000 - traduzido por RIBEIRO e NOVAES, 2008), 

possivelmente porque compareceu poucas vezes ao atendimento terapêutico 

(54,5%), o que sugere pouco envolvimento da família no processo de 

reabilitação auditiva da criança. 

Diferentemente, a família FC6 apesar da avaliação 2, compareceu a 

todos os atendimentos agendados (100%), tanto nas intervenções terapêuticas 

quanto no GrAF; portanto não seria o comparecimento ao serviço a justificativa, 

como no caso anterior, para a avaliação que recebeu da terapeuta. Sendo 

assim, provavelmente essa nota reflete o fato de a criança ter iniciado 

tardiamente a adaptação de AASI; além disso, também já estava matriculada 

em uma escola para surdos. 
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As crianças das famílias FC3 e FC6 chegaram para diagnóstico e 

intervenção fonoaudiológica após os dois anos de idade, com 35 e 34 meses 

respectivamente. 

Com as respostas observadas, portanto, é possível concordar que 

intervenção fonoaudiológica obtém melhores resultados quando iniciada 

precocemente, pois auxilia na reorganização cortical, o que permite a 

adequação da função frente à exposição ao som (plasticidade auditiva). Por 

isso, nos casos em que ocorre a intervenção precoce, observa-se melhora na 

linguagem, produção de fala, vocabulário receptivo e expressivo e nas 

habilidades pessoais e sociais. (MOELLER, 2000 e 2009; FERES e 

CAIRASCO, 2001; JACOB e BEVILACQUA, 2001; SERBETCIOGLU, 2001; 

YOSHINAGA - ITANO, 2003, NOVAES e MENDES, 2009; SININGER, 2010). 

Também concordando com DURANTE et al. (2004), é importante 

adaptar o AASI na criança o mais cedo possível e também acompanhá-la em 

um serviço especializado. 

Outro extremo apresentado na figura 4 refere-se a família PD5 que 

teve avaliação 5 na escala de avaliação de envolvimento familiar. Esta 

pontuação justifica-se, pois, assim que foi adaptada ao uso do AASI (quando 

tinha 2 meses), a criança começou concomitantemente o ADAPTI e o processo 

de avaliação para a cirurgia do IC. Os pais compareceram em 72,7% dos 

atendimentos terapêuticos agendados, mostrando-se envolvidos em todo o 

tratamento proposto no Serviço de Saúde Auditiva. 

Neste sentido, como concluíram SININGER et al. (2010), a idade da 

criança no momento da amplificação sonora apresenta grande influência nos 

resultados, e também o grau da perda auditiva é um fator importante para a 

percepção e produção de fala, assim como a utilização do Implante Coclear. 

Portanto, o estudo demonstra a importância da amplificação precoce para 

resultados satisfatórios na comunicação da criança. 

Importante destacar que, muitas vezes, a atitude positiva em relação 

aos processos de retornos agendados pode ser confundida com o que a escala 

de envolvimento familiar busca determinar, daí a discrepância encontrada nas 

diferentes famílias avaliadas neste estudo. 
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Na tabela 7 e figura 7, nota-se que os indivíduos do grupo 3 tendem 

a usar o aparelho por mais horas do que os dos outros grupos 

 

TABELA 7 - Estatísticas descritivas para Datalog horas/dia por grupo 

Grupo N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

1 3 3,0 1,0 2 3 4 

2 3 3,7 0,6 3 4 4 

3 4 5,8 2,6 2 6,5 8 

Total 10 4,3 2,1 2 4 8 

 

 

FIGURA 7 - Valores individuais e médios de Datalog horas/dia por grupo 

 

 

Os profissionais envolvidos precisam orientar e aconselhar os pais 

fornecendo informações claras sobre: diagnóstico, uso do AASI, seus 

benefícios e limitações, informações sobre manuseio, manutenção e cuidados 

para um uso seguro da prótese auditiva, possíveis progressos que a criança 

pode atingir com o aparelho e com o programa de intervenção. Nesse sentido, 



Resultados e Discussão 62 

assegurar a adaptação e a utilização diária do AASI permite que as crianças 

tenham experiências com sua audição em praticamente todas as horas do dia. 

O fonoaudiólogo deve orientar os pais ou responsáveis pela criança sobre os 

controles do aparelho, sobre moldes auriculares, bateria e cuidados em relação 

ao manuseio e manutenção (BRAZOROTTO, 2005 e ROSLYNG-JENSEN, 

2001). 

O uso diário do AASI de duas horas pela criança da família FC6 

demonstra que, mesmo comparecendo a todas as terapias e GrAF, pelo fato de 

a LIBRAS ter sido a escolha desde o princípio, o uso do aparelho se torna 

indiferente pela família, já que a criança se comunica de uma outra forma, que 

não a oral.  

No Grupo 3 estão as famílias FC2, cuja criança usa o AASI oito 

horas por dia, e a família C3, cuja criança faz uso do dispositivo duas horas 

diárias. 

Conforme visto na figura 6, o grupo que demonstrou maior 

envolvimento foi o de crianças que, em sua maioria, apresentaram média de 

perdas auditivas de 55dBNA (PD4), 65dBNA (C3) e 70dBNA (FC1), 

representando 75%. Nele, havia uma criança com média de perda auditiva de 

90dBNA (FC2) porém com o maior tempo de uso do AASI (oito horas/dia). Vale 

ressaltar, que se tratava de uma das crianças mais velhas do grupo, com 

adesão a 80% de frequência no atendimento terapêutico e que, embora a 

família tenha tido classificação 3 no envolvimento familiar, pareceu, durante o 

GrAF, preocupada com as questões futuras da criança, no que diz respeito à 

audição, linguagem e escolaridade. As boas respostas nos questionários 

utilizados ocorreram, pelo fato de se tratar de uma criança mais velha (iniciou a 

adaptação de AASI aos 37 meses de idade) e que, portanto, rapidamente 

adquire as habilidades questionadas nos instrumentos IT MAIS e MUSS, 

apresentando alta porcentagem nos escores de ambos os instrumentos. 

Outra exceção nesse grupo diz respeito à criança C3, monitorada no 

datalog e apresentando apenas duas horas de uso do AASI. Segundo a mãe, a 

criança não estava usando o AASI como anteriormente (com mais frequência), 

porque o irmão gêmeo estava muito doente, sobrecarregando a família, 

levando a mãe a colocar menos vezes o aparelho na criança. Nesse caso, 
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embora seja uma mãe considerada participante, o uso do AASI não parece ser 

valorizado pela família e, consequentemente, nem pela criança. Aquelas que 

usam a audição e o AASI não se conformam de ficar sem ele e solicitam que 

seja colocado, independentemente das atribulações familiares. 

Concordando com MOELLER et al. (2009), é necessário realizar 

procedimentos de acolhimento com estas famílias para que uma parceria entre 

profissional e família seja estabelecida e assim seja possível promover a 

utilização mais consistente do AASI nas situações cotidianas. 

O auxílio do AASI, com o objetivo de aproveitamento máximo da 

audição, dentro de um trabalho fonoaudiológico, possibilita que a criança 

deficiente auditiva receba muita informação acústica dos sons da fala. Quanto 

mais acesso ela tiver às informações transmitidas por meio dos contatos 

sociais estabelecidos, melhor será seu desenvolvimento de linguagem oral 

(SIMONETTI e COSTA FILHO, 2003; FERREIRA, 2003; SILMAN et al., 2004; 

KAMINSKI, et al., 2006). Portanto, se o uso do AASI não é efetivo e constante, 

a criança perde informação auditiva, o que resulta em dificuldades de 

comunicação. 

Na tabela 8 observa-se que a maioria das mães dos três grupos 

participou do GrAF. A porcentagem dos pais que não participaram (tabela 9) é 

maior ou igual a 50% nos três grupos, sendo a menor porcentagem de 

participação observada no grupo 2. É possível dizer que não houve diferença 

quanto ao fato de os pais terem ou não participado do GrAF PD ou FC, pois as 

frequências se assemelham. 

 

TABELA 8 - Frequências e porcentagens de Participou de GrAF (mãe) por grupo. 

Grupo 
Não Sim Total 

n % n % n % 

1 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 

2 1 20,0% 4 80,0% 5 100,0% 

3 1 25,0% 3 75,0% 4 100,0% 

Total 1 21,4% 11 78,6% 14 100,0% 
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TABELA 9 - Frequências e porcentagens de Participou de GrAF (pai) por grupo. 

Grupo 
Não Sim Total 

n % n % n % 

1 3 60,0% 2 40,0% 5 100,0% 

2 4 80,0% 1 20,0% 5 100,0% 

3 2 50,0% 2 50,0% 4 100,0% 

Total 9 64,3% 5 35,7% 14 100,0% 

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS A PARTIR DOS 

AGRUPAMENTOS POR DESEMPENHO AUDITIVO E DE LINGUAGEM 

 

Grupo 1: Neste agrupamento encontram-se as famílias: FC5: Vit, FC6: Vi, 

FC3: Ir, C2: Br e PD2: Ma, cujas crianças apresentaram tendência a menores 

valores de IT MAIS e MUSS. Além disso, há semelhanças em relação à 

presença maior de 50% nos atendimentos terapêuticos e às diferenças das 

perdas auditivas apresentadas pelas crianças. 

 

A família PD2 fez parte desse agrupamento, provavelmente, pelos 

seguintes motivos: participou tanto do atendimento terapêutico quanto do GrAF 

na etapa inicial do tratamento de sua filha; os pais, na maior parte das vezes, 

compareciam juntos e participavam juntos de todas as atividades propostas no 

Serviço de Saúde Auditiva - CeAC. Dos onze encontros realizados, os pais 

compareceram num total de nove vezes, sendo que participaram de nove 

encontros terapêuticos (81,8%) e oito GrAF (72,7%). 

A avaliação do grau de envolvimento familiar respondida pela 

fonoaudióloga que atendeu a criança na etapa inicial foi 4, o que demonstra, 

principalmente, que os pais compareciam regularmente ao atendimento 

terapêutico e aos GrAF, tendo papel ativo no planejamento de objetivos clínicos 

a serem realizados, além de participarem das escolhas educacionais para a 



Resultados e Discussão 65 

criança. Também serviam como bons modelos de linguagem e esforçam-se 

para levar as técnicas realizadas em atendimento para casa.  

Desde o início do GrAF, os pais mostraram-se bastante envolvidos 

com o tratamento, utilizando o grupo como outro procedimento importante para 

compartilhar suas angústias, receios e expectativas quanto ao desenvolvimento 

auditivo e de linguagem da criança. 

 

PD2 (mãe): “Quando falaram do IC, né? Ai eu comentei com a 

fisioterapeuta dela, né? Aí ela falou, quando você chegar em 

casa, se você tiver internet dá uma pesquisada, né? Aí eu 

pesquisei, né? Mandei pra ele por e-mail (e aponta para o 

marido), prá minha irmã, prá uma amiga minha prá todo mundo 

imprimir prá gente ler em casa, né? Porque assim, quando você 

ouve falar, você assusta né? (...) Aí eu até trouxe prá mostrar 

prá R (terapeuta da criança no ADAPTI), assim que o pós 

cirúrgico, fiquei até com medo assim do pós cirúrgico porque 

assim você...é 14 dias dormindo de um lado só, isso aquilo 

outro, né? Ai eu „pus‟ na cabeça mas a Ma (criança) ficou um 

mês na UTI então o Implante é o de menos”. 

 

 

Foi possível notar também que, apesar dos poucos recursos que 

possuíam, os familiares eram bem instruídos, estudaram até o ensino médio 

(mãe) e ensino superior (pai) e buscavam sempre tratamentos de qualidade 

para a filha, com o auxílio de recursos como a internet, jornais e artigos. 

Em um encontro no GrAF, a mãe demonstrou que, apesar do medo, 

a família estava decidida a fazer a cirurgia do Implante Coclear. 

 

PD2 (Mãe): “Ai eu to torcendo tanto para que a Ma seja 

candidata ao Implante”. 

 

 

A dinâmica familiar e o impacto da deficiência auditiva têm sido 

objetos de estudos de vários profissionais envolvidos com essa problemática. 

Com o intuito de que os pais tenham um maior acesso aos atendimentos 

recomendados, sugere-se o desenvolvimento de um trabalho para 

instrumentalizá-los quanto às possibilidades das crianças deficientes auditivas 

(MOTTI, 2000). 
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A família PD2 foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de São Paulo 

para realizar todos os exames necessários para a realização da cirurgia de IC, 

porém foi constatado que a criança apresentava má formação de orelha 

interna, além das cócleas ossificadas bilateralmente, o que é impeditivo para a 

realização desse procedimento. 

Nesse caso, foi possível constatar que, além dos exames 

audiológicos para avaliar a possibilidade da cirurgia do IC, é necessário que a 

família da criança seja orientada a fazer os exames de imagem o mais cedo 

possível, pois os pais constroem expectativas em relação a esse procedimento 

e a não possibilidade de realizá-lo faz com que as esperanças em relação a 

todo desenvolvimento auditivo e de linguagem da criança sejam drasticamente 

afetadas. 

De fato, essa situação abalou a família de maneira bastante 

significativa. Os pais, que, inicialmente, mostravam-se bastante confiantes e 

envolvidos com o tratamento da filha, passaram por um longo período de luto 

após esse diagnóstico. No final do GrAF (momento no qual foram comunicados 

da impossibilidade de realizar a cirurgia) começaram a faltar no atendimento, 

ou então compareciam em apenas um dos enquadres, ou a terapia 

fonoaudiológica, ou ao GrAF. Posteriormente, após o acolhimento de toda a 

equipe, optaram por inscrever a criança na Escola de Surdos da DERDIC.  

Os pais necessitaram reorganizar toda a sua expectativa em relação 

às possibilidades auditivas, de linguagem e educacionais da filha e buscaram 

para uma diferente abordagem clínica. 

No cuidado com os familiares, é preciso considerar, ainda, que são 

comuns sentimentos como rejeição, vulnerabilidade, ódio, confusão e 

inadequação no momento do diagnóstico. No geral, há quatro estágios vividos 

pelos pais: negação, resistência, afirmação e aceitação, que devem ser 

acompanhados e respeitados pelo profissional da saúde. (BEVILACQUA e 

FORMIGONI, 1997; RIBEIRO, 2008) 

Importante destacar que a família PD2 apresentava uma estrutura 

bastante peculiar. Pai, mãe e dois filhos moravam com a irmã mais velha da 

mãe, pessoa que os apóia em todas as decisões e necessidades para com a 
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criança e que exercia influência sobre a mãe, como se pode constatar na 

seguinte fala: 

 

PD2 (Mãe): “Eu me espelho assim um pouco na minha mãe e na 

minha irmã porque minha mãe ela tem 60 anos, ela acorda as 

quatro horas da manhã, passa roupa, faz comida, atende o 

pessoal no bar, vai para o médico, vai na feira...” 

 

 
Já a família FC3 era bastante distinta, fazendo parte desse 

agrupamento, provavelmente, pelos seguintes motivos: participou tanto do 

atendimento terapêutico quanto do GrAF na etapa inicial do tratamento da 

criança; quem comparecia aos atendimentos era somente a mãe e que poucas 

esteve presente em ambos os enquadres, sendo que, dos onze encontros 

previstos, compareceu a seis terapias (54,5%) e a quatro GrAF (36,3%). 

A avaliação do grau de envolvimento familiar (avaliação 2) retrata a 

não adesão ao tratamento, refletido na inconstância de comparecimento ao 

serviço de saúde auditiva, o que demonstra, principalmente, que a família se 

esforçava e sofria para aceitar o diagnóstico. A mãe tinha dificuldade em 

manter o AASI na criança (apenas durante quatro horas por dia), o que ocorria, 

provavelmente, porque ela não vinha sendo estimulada a usá-lo, já que as 

interações comunicativas promovidas entre mãe e filha eram básicas. 

A fala a seguir, enunciada pela mãe em um dos encontros do GrAF, 

ilustra a problemática. Quando questionada sobre como era a comunicação de 

sua filha, respondeu: 

 

FC3 (Mãe): “Espero que ela escute melhor, que fale também, 

ai, eu não gosto nem de falar não (choro) (...) Água, água ela 

fala direitinho. Agora, quando ela vai chamar um vizinho que 

chama Hiago, ai ela chama Hiaro. Debora também, ela fala: oh 

De”. 

  

 

Em outro momento do GrAF, a mãe contou sobre o diagnóstico 

tardio da deficiência auditiva: 
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FC3 (Mãe): “A I. [irmã gêmea da criança Ir] fez o exame do 

ouvido na maternidade quando ela saiu. A Ir tava marcado, mas 

não deu pra ir nesse exame porque a I. (irmã) já tava em casa, 

ela já tinha saído do hospital (...) aí, nesse dia também tava 

chovendo muito, não tinha como ir; aí eu não fui, eu perdi. Se eu 

tivesse feito esse exame lá, ela tava escutando bem melhor, 

porque já ia sair de lá sabendo que ela não escutava” 

 

 
Observa-se que a realização do diagnóstico precoce aparece como 

importante também no discurso dos pais, e suas consequências podem trazer 

efeitos negativos para eles, como demonstrado no estudo realizado por 

FITZPATRICK et al. (2007). Os autores buscaram a percepção dos familiares 

sobre os efeitos da identificação precoce e tardia da deficiência auditiva em 

seus filhos. Como benefícios da identificação precoce, foram apontados: 

melhor prognóstico de desenvolvimento da fala e linguagem e acesso rápido à 

audição. Já em relação à identificação tardia, os aspectos negativos 

ressaltados foram: sentimento de culpa dos pais, stress na necessidade de 

recuperar o tempo perdido, preocupação com os efeitos negativos em relação 

ao desenvolvimento comunicativo das crianças e frustração com a demora no 

acesso a programas de intervenção.  

 

Grupo 2: Neste agrupamento encontram-se as famílias: PD6: He; C4: St; FC4: 

Lu; PD1: Ga; PD5: Ma, cujas crianças se localizaram em um grupo 

intermediário no que se refere aos valores de IT MAIS e MUSS, e 

apresentaram média (500 a 2 KHZ) de perda auditiva maior que 80dBNA.

  

Todas as famílias receberam nota 3 na escala de avaliação de 

envolvimento familiar, com exceção da família PD5, já descrita anteriormente. 

Esse dado demonstra que se trata de um grupo intermediário também no que 

se refere à avaliação da escala. 

Para apreciação deste agrupamento, foi descrita a participação da 

família PD6, cuja criança encontrava-se, na ocasião do estudo, em avaliação 

para a cirurgia do Implante Coclear no Hospital de Clínicas de São Paulo. 



Resultados e Discussão 69 

Cada família tem suas peculiaridades e diversidades, porém esta se 

mostrou bastante diferente. Quem trazia a criança no ADAPTI era a avó 

materna, segundo a qual a mãe:  

 

PD6 (Avó): sempre deu uns probleminhas pra gente; se envolvia 

com pessoas erradas, do pai ir buscar ela lá na favela que ela 

tava lá junto com os maloqueiros, sabe, ela saía de casa, falava 

que ia pra escola e na verdade não ia. Ela ia com outras 

meninas, mas tava lá junto com os maloqueiros, e o pai ia 

buscar ou às vezes eu ia buscar também. Até que ela se envolveu 

com um menino, com um menino “nóia” (usuário de drogas) lá 

de Parelheiros. Aí o pai foi lá e buscou ela de novo, ela tinha 

completado 18 anos. Ela ficou 20 dias em casa boazinha, aí 

pediu pra gente, vamos lá prá Suzano? Meus parentes moram 

em Suzano. Ai nós falamos, então vamos todo mundo passear. Aí 

foi eu, ela e meu marido. E quando chegou lá, ela pediu pra 

ficar lá (...), aí nós deixamos (...), daí ela voltou de lá grávida. 

 

 

Desde o início do ADAPTI, a mãe morava com o pai da criança, e a 

criança, com a avó, que era a única pessoa envolvida no tratamento. O avô a 

acompanhava quando podia, pois tinha problemas psiquiátricos e poucas 

vezes tinha condições de sair de casa. 

Ficou claro que, para a avó, o GrAF era um lugar de acolhimento, no 

qual podia não só falar das dificuldades no tratamento da neta, mas também 

dos problemas com a filha, de suas angústias e medos, e da dificuldade da 

mãe da paciente em participar das consultas agendadas no CeAC: “Ela vinha 

aqui (CeAC), apesar que ela vinha aos trancos e barrancos.” (sic avó). 

Procurava, também, tirar suas dúvidas em relação a como cuidar de uma 

criança com deficiência auditiva, participava ativamente das ações realizadas e 

comparecia mais vezes no GraF (de nove encontros compareceu em sete) do 

que nas intervenções terapêuticas (de nove compareceu em seis). 

Após a finalização do grupo PD, optou-se então por convidá-la a 

participar do primeiro encontro do grupo FC. A avó contribuiu imensamente 

com os novos pais que estavam iniciando a seleção e indicação de AASI ou 

ADAPTI no CeAC. Um dos momentos mais significativos foi quando 

compartilhou com todos sua experiência no primeiro GrAF: 
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PD6 (Avó): Ah! Eu gostei do grupo; a gente aprende muita 

coisa. É muitas assim, perguntas que a gente não tem, a gente 

esquece de perguntar pra fono na hora da fono, aí a gente 

pergunta pra elas no grupo [se referindo ao GrAF], e elas 

esclarecem muita coisa pra gente. 

 

 

Fonoaudióloga GrAF: Que dúvida você tirou no primeiro grupo? 
Você lembra? 

 
PD6 (Avó): Sim, tipo o aparelhinho, né? Por exemplo, que as 

crianças tiram o aparelho. Assim, é normal eles tirarem, mas a 

gente tem que sempre estar atento e colocar, porque eles têm 

que acostumar com o aparelho. 

 

 

Esses enunciados da avó mostram que alguns conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento auditivo e de linguagem das crianças, 

como a importância do uso do AASI no cotidiano, podem ser abordados e 

discutidos no grupo. Além disso, esse familiar foi capaz de passar informações 

aprendidas, de uma maneira mais simples e clara, para os pais que iniciavam o 

tratamento de seus filhos. 

 

Grupo 3: Neste agrupamento encontram-se as famílias: C3: Fr; PD4: Ra; FC2: 

Ro; FC1: Ed, cujas crianças tenderam a apresentar os maiores valores de IT 

MAIS e MUSS. Alem disso, assemelhavam-se nas médias (500 a 2 KHZ) das 

perdas auditivas, que estavam entre 55 e 90 dBNA. 

 

Observa-se aqui que, independentemente da perda auditiva 

apresentada pela criança, ocorreu uma adesão maior ao uso constante do 

AASI; com exceção da família C3, já descrita anteriormente. Também o grau 

de envolvimento familiar deste grupo foi significativo, variando de 3 a 4. 

Os bons resultados de escores deste grupo para o IT MAIS e MUSS 

são consequência, portanto, do uso frequente do AASI por parte das crianças, 

em média, até oito horas diárias, o que leva a uma boa habilidade de 

comunicação no cotidiano.  

A criança da família PD4, com perda auditiva de 55dBNA, iniciou o 

uso do AASI aos 10 meses de idade. Dos onze encontros previstos, os 
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familiares compareceram a oito (72,7%) atendimentos terapêuticos e seis 

(54,5%) atendimentos no GrAF, o que indica adesão às propostas oferecidas 

pelo Serviço de Saúde Auditiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante da importância da adesão das famílias de crianças com 

deficiência auditiva, na fase inicial de intervenção, quanto ao uso do aparelho 

de amplificação sonora individual, participação no serviço de saúde auditiva e 

sua relação com desempenho auditivo e de linguagem das crianças, este 

estudo concluiu que: 

 

 O uso sistemático de AASI foi a única variável com forte relação com 

habilidades auditivas e de linguagem. Grau de perda e idade de início de 

amplificação não explicaram o desenvolvimento das crianças do estudo; 

 Manifestações de envolvimento familiar, espelhadas na disponibilidade 

para a participação, nem sempre garantiram a utilização sistemática e 

consistente do AASI pela criança. Nesse sentido, são necessárias 

propostas de ações no âmbito da intervenção em Serviços de Saúde 

Auditiva que garantam a adesão ao tratamento para que medidas de 

resultados possam refletir o investimento na audição residual. Esse fato 

sugere que, mesmo em famílias aparentemente comprometidas com a 

intervenção, é imprescindível a verificação do número de horas utilizadas 

por dia, por meio de recursos objetivos, como o datalog no AASI; 

 As diferenças de costumes refletidas nas participações das famílias no 

GrAF demonstram, de forma clara, que uma análise singular de cada 

uma delas necessita ser feita em todos os momentos de intervenção, no 

sentido de se buscar a valorização dos fatores subjetivos, essencial para 

o crescimento de todos os familiares. A baixa adesão ao uso sistemático 

dos AASI por parte de pais participativos nos GrAF sugere que objetivos 

específicos e de curto prazo nessa direção devem ser incluídos nas 

metas a serem atingidas pelos grupos; 

 O discurso de pais e mães durante os encontros sugere que, para cada 

família, o que é exposto tanto em atendimento terapêutico quanto no 

GrAF é absorvido e compreendido de maneira distinta; 
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 No caso de perdas auditivas profundas, quanto antes forem realizados 

exames complementares para encaminhamento a cirurgia de Implante 

Coclear, mais preciso será o posicionamento dos profissionais quanto ao 

prognóstico para oralidade e, consequentemente, ajustes nas 

expectativas da família; 

 Mensurações de desempenho auditivo e de linguagem, monitoramento 

do uso da amplificação e envolvimento familiar analisados 

conjuntamente possibilitam melhor entendimento da adesão da família 

ao tratamento, podendo subsidiar ações imediatas; 

 Outros estudos são necessários envolvendo monitoramento de 

resultados de desenvolvimento auditivo e de linguagem e características 

de adesão ao programa de intervenção na população atendida em 

Serviços de Saúde Auditiva. 
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ANEXO I 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP  
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ANEXO II 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia 
Faculdade de Fonoaudiologia 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome do participante:______________________________________________ 
Data:___________________________________________________________ 
Nome do membro da família:________________________________________ 
 
Pesquisadora: Juliana Habiro de Souza Miguel. 
Centro Audição na Criança - Rua Estado de Israel, 860 - Vila Mariana. 
Orientadora: Profa. Dra. Beatriz Cavalcanti de Albuquerque Caiuby Novaes. 
 
 
1. Título do Estudo: Reabilitação Auditiva na Criança: a questão da adesão ao 
tratamento e ao uso do aparelho de amplificação sonora individual. 
 
2. Propósito do estudo: Avaliar a aplicabilidade e efeitos de ações 
terapêuticas em um enquadre ampliado, que promovam a adesão de famílias 
de crianças com deficiência auditiva no programa de intervenção do Centro 
Audição na Criança - CeAC /Derdic, principalmente na etapa inicial - ADAPTI. 
Particularmente, descrever o resultado da implantação das ações terapêuticas 
com um grupo de famílias em atendimento nesta etapa e discutir as 
implicações dos achados no estabelecimento de procedimentos, rotinas e 
método clínico no período de ADAPTI. 
 
3. Procedimentos: Serei solicitado a responder aos seguintes instrumentos 
“Roteiro de entrevista para pais” (Novaes, 1986) e “Family Involvement Rating” 
(Moeller, 2000), além de participar de ações terapêuticas (Novaes, 1986 e 
Carvalho, 2001), que serão agendados segundo minha conveniência, a fim de 
estabelecer minhas expectativas e sensibilização para particularidades 
culturais quanto ao desenvolvimento de linguagem e percurso educacional de 
meu filho (a). Autorizo a pesquisadora a utilizar todos os dados obtidos nas 
ações terapêuticas realizadas, bem como as gravações feitas em rádio portátil 
e filmadora, além das informações obtidas através da aplicação dos 
instrumentos descritos acima. 
 
4. Riscos e desconfortos: não existem riscos médicos e morais, nem 
desconfortos associados ao desenvolvimento desta pesquisa. 
 
5. Benefícios: Compreendo que não existem benefícios financeiros em 
participar deste estudo. Sei que os resultados desse podem ajudar os 
profissionais da área a refletirem sobre a importância dos procedimentos, 
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rotinas e método clínico utilizado no atendimento fonoaudiológico de crianças 
pequenas deficientes auditivas. 
 
6. Direito dos participantes: Tenho plena consciência de que posso me retirar 
deste estudo a qualquer momento. 
 
7. Compensação financeira: Não haverá nenhum tipo de compensação 
financeira aos participantes do presente estudo. 
 
8. Confidencialidade: Todos os dados obtidos durante a pesquisa serão 
utilizados apenas pela pesquisadora e orientadora. Compreendo que os 
resultados deste estudo poderão ser publicados em revistas científicas ou 
apresentados em congressos, mas minha identidade não será revelada em 
hipótese nenhuma. 
 
9. Dúvidas: Se tiver dúvidas, poderei telefonar para Juliana Habiro de Souza 
Miguel, a qualquer momento que precisar. 
 
 
Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente 
consinto em participar desta pesquisa. Compreendo sobre o que, como e por 
que este estudo está sendo realizado. 
Receberei uma cópia deste formulário de consentimento. 
 
 
 
 

São Paulo, ____de__________ de 2009. 
 
 
 
 
 
________________________   __________________________ 
 Assinatura do sujeito     Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO III 

Roteiro de Entrevista para Pais (NOVAES, 1986) 

 
 

II - ATITUDE DE COMUNICAÇÃO 

 

1. O que a criança ouve quando está sem aparelho? 

 a maior parte do que é falado à volta dele 

 alguma coisa do que é falado à volta dele 

 ouve somente fala em alta intensidade 

 aviões, porta batendo 

 não ouve 

 outro 

 não sabe 

 

2. O que a criança ouve quando está de aparelho? 

 a maior parte do que é falado à volta dele 

 alguma coisa do que é falado à volta dele 

 ouve somente fala em alta intensidade 

 aviões, porta batendo 

 não ouve 

 outro  

 não sabe 

 

3. A criança reconhece sons familiares do tipo: 

Batida de porta    sim    não 

Batida na porta     sim    não 

Buzina de carro    sim    não 

Música      sim    não 

Telefone     sim    não 

Televisão     sim    não 

Fala      sim    não 

Latido de cachorro    sim    não 

Despertador     sim    não 

Outros: 

________________________________________________________________ 
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4. A senhora me descreveu em geral o que a criança é capaz de ouvir e reconhecer 

com o aparelho. Gostaria de saber agora, o que a senhora acha do que a criança é 

capaz auditivamente? 

(A senhora esta satisfeita com o que ele (a) conseguiu atingir?) 

 satisfeita 

 não satisfeita (Vá para a pergunta número 6.) 

 não sabe 

 

5.(Se satisfeita) O que (Que fatores) a senhora acha que mais contribuiu para que 

ele(a) atingisse esse desenvolvimento auditivo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (Vá para a pergunta 7.) 

 

6. (Se não satisfeita) O que (que fatores) a senhora acha que mais contribuiu para que 

ele(a) não tivesse atingido o desenvolvimento auditivo que a senhora esperava? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. E quanto à voz da criança o que a senhora acha? (A senhora acha que a voz da 

criança soa diferente das outras crianças?) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. O que a criança faz quando chamado pelo nome? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Como é a compreensão da criança quando são usados nomes referindo-se a 

pessoas ou objetos? (Explicar) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. Quando a senhora pede algo a criança, sem demonstrar o que quer com gestos, 

como ele reage? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. E quando os pedidos são acompanhados de ações não verbais, como apontar, 

mostrar figuras, demonstrar, como ele reage? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Fora a fala, de que outra forma a criança se comunica? 

 expressão corporal 

 gestos naturais com as mãos 

 choro e birra 

 expressões faciais  

 articulação sem som 

 outro ___________________________________________________________ 

 

13. Como a senhora descreveria a fala da criança? 

 não dá para entender 

 é muito difícil para entender (algumas palavras e frases são inteligíveis) 

 é inteligível com exceção de algumas palavras e frases 

 é completamente inteligível 

 é difícil de entender (familiares e pessoas entendem) 

 

A senhora está me descrevendo características da habilidade de comunicação da 

criança, o que ele é capaz e como ele acaba se fazenda entender. Há mais alguma 

coisa que a senhora gostaria de comentar? Pensando em tudo isso. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. O que a senhora acha do que a criança é capaz em termos de sua habilidade de 

comunicação? (a senhora está satisfeita?) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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15. (Se satisfeita) o que (que fatores) a senhora acha mais contribuiu para ele atingir 

essa habilidade de comunicação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (Vá para a próxima sessão) 

 

16. (Se não satisfeita) o que (que fatores) a senhora acha mais contribuiu para ele não 

Ter atingido a habilidade de comunicação que a senhora esperava? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

III - PARTICIPAÇÃO DA MÃE NO PROGRAMA  

 

Nós já falamos bastante de seu filho(a), não é? Agora gostaria de discutir um 

pouco a sua opinião e sentimentos sobre sua participação no trabalho com o seu 

filho(a). Eu tenho conversado com várias mães e cada mãe tem uma opinião diferente. 

Algumas estão satisfeitas com o programa como ele é, outras acham que poderia ser 

diferente. Na sua opinião... 

 

1. a) O que a senhora faz em casa que, na sua opinião, contribuiu para o 

desenvolvimento auditivo e de comunicação de seu filho(a)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b) O que a senhora faz com ele(a) que não faria se não fosse deficiente auditivo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. A senhora é ou foi orientada sobre o que fazer em casa para estimular a audição e 

a linguagem de seu filho(a)? / Quem dá ou deu essa orientação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Pensando em tudo o que é sugerido em termos de atividades, estimulação de 

linguagem e audição, comportamento, até que ponto a senhora acha que as 

sugestões dadas pela professora ou terapeuta ajudaram no que a senhora faz em 

casa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. A senhora acha que a terapeuta entende e leva em considerações sua vida e seus 

problemas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. A senhora poderia me descrever em geral o que seu filho(a) faz quando vai ao 

CeAC?. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. A senhora acha que a escola/clínica considera importante o que a senhora faz em 

casa? 

 muito importante 

 importante 

 às vezes importante 

 pode ajudar 

 não faz diferença 

O que leva a senhora a ter essa opinião de que o que faz em casa é (não é) 

importante? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. A senhora acha necessária a participação na educação de seu filho(a)? Vamos 

considerar essa participação em duas formas diferentes: primeiro, pense na sua 

participação na estimulação de audição e linguagem que faz em casa e na sessão 

semanal. A senhora acha sua participação necessária? Por que? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. Agora pense na sua participação para ajudar a decidir e planejar o que vai ser feito 

no programa. A senhora acha sua participação nessa área necessária? Por que? 

 9. Estimulação  10. Planejamento 

Muito necessária          

Às vezes necessária          

Não faz diferença          

Não é necessária          

 

9. Agora pense no tempo que o programa requer da senhora. Qual a sua opinião 
quanto ao tempo que a senhora passa na DERDIC/clínica? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. E o tempo em casa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Na escola/clínica    12. Em casa 
Demais     

O suficiente     

Pouco     

 

 

11. Há alguma outra pessoa envolvida na estimulação que é dada em casa? 

 não 

 as vezes 

 sim Quem?______________________________ 

 

12. Como a senhora acha que sua participação no programa interfere com o resto da 

família? (Pensar em termos do trabalho, do relacionamento, etc.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Pense agora em todas as partes do programa, tudo que acontece no CeAC e em 

casa. Se a senhora pudesse fazer sugestões para melhorar o programa, o que a 

senhora acrescentaria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14. O que a senhora eliminaria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. O que a senhora mudaria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV - EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 

 

1. A senhora pode me descrever como a senhora acha que vai ser a vida de seu 

filho(a) quando ele crescer e for adulto? (Independência). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. A senhora conhece o sistema escolar desde o primário? Poderia descrevê-lo para 

mim? 

 não conhece 

 conhece até o primário 

 conhece até o ginásio 

 conhece até o colegial 

 conhece até a universidade 

 

3. Até que ano a senhora quer que seu filho estude? 

 primário: 01, 02, 03, 04 

 ginásio 

 colegial 

 universidade 

 até aprender a ler e escrever 

 indiferente 

 não sabe 

 

4. Agora, pensando em tudo que pode acontecer, a que ano da escola a senhora acha 

que ele(a) vai chegar? 

 primário: 01, 02, 03, 04 

 ginásio 

 colegial 
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 universidade 

 até aprender a ler e escrever 

 indiferente 

 não sabe 

 

5. E se seu filho(a) não fosse deficiente auditivo, que ano da escola a senhora acha 

que ele iria chegar? 

 primário: 01, 02, 03, 04 

 ginásio 

 colegial 

 universidade 

 até aprender a ler e escrever 

 não sabe 

 

6. A senhora acha que no futuro a fala de seu filho(a) vai ser possível de ser 

entendida? (Quem a senhora acha que será capaz de entendê-lo?) 

 ininteligível 

 muito difícil de entender (algumas palavras e frases) 

 difícil de entender (ininteligível para amigos próximos e familiares) 

 inteligível com exceção de algumas palavras e frases 

 completamente inteligível 

 

O que leva a senhora a ter essa opinião? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. A senhora acha que seu filho será capaz de escolher uma profissão? 

 sim 

 não 

 não sabe 

O que leva a senhora ter essa opinião? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Que tipo de profissão (ocupação) a senhora acha que ele(a) vai ter? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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9. A senhora acha que ele vai ser capaz de sustentar-se financeiramente? 

 sim 

 não 

 não sabe 

 

O que leva a senhora ter essa opinião? 

_____________________________________________________________________ 

 

V - DADOS FAMILIARES 

 

1. Há quantos anos a família mora em São Paulo? 

 menos de um ano 

 sempre morou em São Paulo 

 número de anos 

 

2. Onde nasceu a criança? 

 São Paulo: cidade 

 Interior de São Paulo: cidade 

 Interior de São Paulo: roça 

 Outro Estado: cidade 

 Outro Estado: roça 

 Outro  

 

3. Quantos anos a senhora tem? 

Idade da mãe: _______________________________________________________ 

 

4. Até que ano da escola a senhora completou? 

 nunca foi à escola 00 

 primário: 01, 02, 03, 04, 05 

 ginásio: 06, 07, 08, 09 

 colegial ou similar: 10, 11, 12 

 superior: 13, 14, 15, 16, 17, 18 
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5. A senhora trabalha ou estuda fora de casa? 

 não 

 trabalha 

 estuda 

 

6. O que a senhora faz (ou estuda)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Em que horário a senhora está fora de casa? 

 o dia todo    manhã 

 tardes    noites 

 outro     

8. Quanto a senhora ganha por mês? 

R$ __________________________________________________________________ 

 

9. Qual a idade do pai da criança? 

Idade do pai: __________________________________________________________ 

 

10. A criança sempre morou com a senhora e o pai? 

 sim 

 não  Explicar: ____________________________________________ 

        

11. A família mudou de casa desde o nascimento da criança? 

 não 

 sim  Quantas vezes? ______________________________________ 

 

12. Até que ano da escola o chefe da família completou? 

 nunca foi à escola: 00 

 primário: 01, 02, 03, 04, 05 

 ginásio: 06, 07, 08, 09 

 colegial ou similar: 10, 11, 12 

 superior: 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

13. O que ele faz? 

Ocupação do chefe da família: __________________________________________ 
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14.  empregado   empregador 

 

15. Quanto seu marido ganha por mês? 

R$ _______________  não sabe 

 

16. A família tem algum outro rendimento? 

 não 

 sim  R$ _________________________________________________ 

 

Rendimento familiar: R$________________________________________________ 

 

17. Atualmente, quem passa mais tempo tomando conta da criança? 

 mãe    outro familiar 

 pai     empregada 

 vizinhas ou amigas  outro 

 

18. Quanto tempo o pai passa normalmente com a criança num dia de semana, 

quando não está trabalhando? 

 uma hora    duas horas 

 três horas    quatro horas ou mais 

 não mora com a criança  menos de uma hora 

 

19. E no fim de semana? Quanto tempo o pai passa com a criança? 

 uma hora    duas horas 

 três horas    quatro horas 

 menos de uma hora  outro  

 

20. Quando a criança está com o pai, o que eles fazem? 

_____________________________________________________________________ 

 

21. Num dia normal, a senhora poderia me descrever o que a criança faz, com quem 

brinca? 

_____________________________________________________________________ 

 

22. Como a criança se dá com adultos? 

_____________________________________________________________________ 
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23. E com outras crianças, como ela se relaciona? 

_____________________________________________________________________ 

 

24. A criança tem irmãos ou irmãs? 

 não 

 sim   Quantos: ______________________________ 

 

Idade  Sexo   Morando em casa   Deficiente Auditivo 

 

____   M  F   sim  não    sim  não 

____   M  F   sim  não    sim  não 

____   M  F   sim  não    sim  não 

____   M  F   sim  não    sim  não 

____   M  F   sim  não    sim  não 

____   M  F   sim  não    sim  não 

 

25. Que outras crianças moram em casa? 

Relacionamento com a criança   Idade   Sexo 

______________________________   ____     M  F 

______________________________   ____     M  F 

______________________________   ____     M  F  

______________________________   ____     M  F  

 

26. A senhora poderia me descrever a sua casa? 

Cômodos (quantos) __________ 

Sala   sim    não  

Cozinha   sim    não 

Sala de jantar   sim    não 

Quanto   sim    não 

Banheiro   sim    não 

Quanto de empregada   sim    não 

Outro   sim    não 

 

27. Há outros membros da família ou parentes portadores de deficiência auditiva? 

 não  

 sim   Qual o parentesco com a criança? __________________ 
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ANEXO IV 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE ENVOLVIMENTO FAMILIAR 

 
 

Traduzido por NOVAES, B. C. A. C.; RIBEIRO, B. M. (2008). Adaptado da Family Involvement 
Rating, em Moeller, M. P. “Early Intervention and Language Development in Children Who Are 
Deaf and Hard of Hearing”. Pediatrics, 2000. 

 
 

Uma escala de avaliação foi adaptada de Moeller (2000) para caracterizar a qualidade da 
participação familiar no programa de intervenção. O envolvimento familiar foi avaliado, 
retrospectivamente, pelos profissionais envolvidos diretamente no atendimento da criança, 
particularmente os que tiveram maior contato com as famílias do estudo, em situações de 
supervisão, diagnóstico ou acompanhamento. Cada família recebeu uma avaliação global 
numa escala de 1 a 5, refletindo a sua participação no programa de intervenção. Aos 
avaliadores foram dadas descrições específicas representando cada categoria, antes das notas 
serem atribuídas (ver anexo), e foram instruídos a considerar questões como adaptação 
familiar, participação nas sessões, efetividade na comunicação com a criança, e sua confiança 
na avaliação das famílias. As pontuações foram realizadas segundo os seguintes critérios: 1 = 
participação limitada; 2 = participação abaixo da média, 3 = participação média; 4 = boa 
participação, 5 = participação ideal. Pelo menos dois profissionais, mais envolvidos com a 
família, atribuíram notas independentes no julgamento dos níveis de participação segundo suas 
experiências com cada família. Os julgamentos foram comparados visando obter a 
fidedignidade entre os avaliadores. Foi considerada concordância total quando os avaliadores 
atribuíram a mesma pontuação. Foi considerado acordo entre categorias quando os 
avaliadores consideravam a família entre 1 das 3 categorias: 1 e 2 = abaixo da média, 3 = 
média, 4 e 5 = acima da média. Este critério significou que os avaliadores concordaram na 
categoria de avaliação, não havendo divergência de dois ou mais pontos. Os juízes foram 
também instruídos a indicar a sua confiança nas suas avaliações, através do preenchimento de 
um campo que indicava sua certeza na nota atribuída. Sua auto-avaliação da nota podia ser 
boa, razoável e questionável, na dependência do conhecimento que tinha da família. As 
avaliações consideradas questionáveis foram eliminadas. As divergências entre os avaliadores 
foram consideradas através da (Anexos 145) obtenção da média da pontuação entre os dois 
juízes (exemplo, julgamentos 1 e 2 resultaram numa avaliação de 1,5 ). Escala de Participação 
familiar, associadas à eficácia do programa. Visando entender as variáveis que influenciam o 
progresso em crianças com deficiência auditiva abaixo de três anos, a escala é uma tentativa 
de caracterizar a qualidade da participação da família. Dois profissionais que trabalharam com 
as famílias são solicitados a julgar, a partir de uma escala, o nível que melhor representa o 
envolvimento familiar. Nesta proposta, a avaliação de 1 representa avaliação limitada (bem 
abaixo da média) e a avaliação de 5 representa o envolvimento ideal. Descrições detalhadas 
daquilo que caracteriza famílias em cada nível são fornecidas como diretrizes para o 
julgamento. Cada profissional também deverá atribuir o nível de confiança que tem no seu 
julgamento, a saber, bom, razoável e questionável. Se o avaliador acredita que não tem 
conhecimento suficiente para realizar a avaliação, não deve atribuir pontuação, devendo ser 
escolhido outro profissional. 
 
DESCRIÇÕES PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO 
 
Avaliação de 5 (participação ideal): As famílias parecem ter feito uma boa adaptação para a 
surdez da criança, a família é capaz de colocar em perspectiva as incapacidades da criança no 
contexto familiar. Os membros da família participam ativamente nas sessões, freqüentam as 
sessões e as reuniões regularmente e buscam informações com independência. São efetivos 
defensores das crianças na inserção em serviços de saúde e educacionais, etc. Membros 
familiares tornam-se altamente efetivos como parceiros de conversa com as crianças e servem 
como modelos de linguagem de maneira consistente. Os membros da família tornam-se 
fluentes e efetivos usuários do modo de comunicação da criança. Eles são capazes de aplicar 
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técnicas de expansão da linguagem. Membros da família estendida estão envolvidos e dão 
suporte adicional à criança.  
 
Avaliação 4 (boa participação): Os membros da família fazem um ajuste à surdez da criança 
melhor do que a média. Os membros da família regularmente vão às sessões e reuniões de 
pais. Os pais têm um papel ativo (talvez não o principal) no planejamento de objetivos clínicos 
e educacionais para a criança. Os membros da família servem como bons modelos de 
linguagem para a criança e esforçam-se para levar as técnicas para casa. Alguns membros da 
família têm habilidade razoável no modo de comunicação da criança e ou em técnicas para a 
estimulação de linguagem. Os esforços são feitos para envolver os membros da família 
estendida.  
 
Avaliação 3 (participação média): A família esforça-se para entender e aceitar o diagnóstico 
da criança. Os familiares participam na maioria das sessões/ reuniões. Agendas lotadas ou 
tensões familiares podem limitar as oportunidades para realizar em casa aquilo que foi 
aprendido. A família pode considerar o cuidado da criança um desafio. A família participa dos 
planejamentos, mas, em geral, submete-se principalmente a opinião dos profissionais. A família 
procura proteger a criança, direciona mal seus esforços. Membros específicos da família (por 
exemplo, a mãe) podem ficar com a maior parte da responsabilidade para desenvolver as 
necessidades da comunicação da criança. Membros da família desenvolvem ao menos as 
habilidades básicas no modo de comunicação da criança. Os membros da família pretendem 
usar técnicas de expansão da linguagem, mas necessitam constante suporte e direcionamento.  
 
Avaliação 2 (participação abaixo da média): A família se esforça e sofre para aceitar o 
diagnóstico da criança. A família talvez seja inconsistente na frequência aos atendimentos. Os 
pais podem ser inconsistentes em colocar e manter os aparelhos de amplificação sonora na 
criança em casa e na escola. Eles podem ter alguns pontos de tensões significantes em suas 
vidas que interferem com consistência do trabalho em casa. Cuidar da criança apresenta 
desafios diários à família. Interações comunicativas com a criança são básicas. Falta à família 
uma fluência no modo de seu comunicar com a criança.  
 
Avaliação 1 (participação limitada): A família encontra tensões significativas na vida que 
podem afetar as necessidades da criança (exemplo, abuso doméstico e falta de um lar). A 
família tem um entendimento limitado da surdez e suas conseqüências para a criança. A 
participação pode ser esporádica ou pouco efetiva. A comunicação pais/criança é limitada às 
necessidades mais básicas. 
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ANEXO V 

ESCALA DE INTEGRAÇÃO AUDITIVA SIGNIFICATIVA PARA CRIANÇAS 
PEQUENAS: IT - MAIS 

 

Castiquini EAT. Escala de integração auditiva significativa: procedimento adaptado para a avaliação da 

percepção da fala [dissertação]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica; 1998. Adaptado de: 

Zimmerman-Phillips S; Osberger MJ; Robbins AM. Infant-Toddler: Meaningful Auditory Integration Scale 

(IT-MAIS). Sylmar, Advanced Bionics Corporation, 1997. Orientação: Profª. Drª. Maria Cecília Bevilacqua. 

 
Nome:_____________________________________________________ Idade: ____a_____m 

Dispositivo eletrônico: _____________________ Tempo de uso do dispositivo: ____a_____m 

Examinador: ___________________________ Informante:____________________________ 

Data: ____/_____/______ 

 

01- O comportamento vocal da criança é modificado quando está usando o seu 

dispositivo auditivo (AASI ou Implante Coclear)? 

 
No caso de crianças pequenas, os benefícios da estimulação auditiva são 

primeiramente notados nas habilidades de produção da fala. A frequência e a qualidade das 

vocalizações podem mudar quando a criança coloca o seu dispositivo auditivo, quando este 

está desligado ou não está funcionando adequadamente. 

 

Pergunte: “Descreva as vocalizações da criança quando o dispositivo é colocado pela 

primeira vez no dia”. Os pais precisam explicar se e como as vocalizações da criança 

são modificadas quando o dispositivo auditivo é colocado no início do dia e a 

estimulação auditiva é experienciada. 

 0= Nunca: 
Não há diferença nas vocalizações da criança quando sem ou com o 
dispositivo auditivo; 

 1= Raramente: 
Discreto aumento na frequência das vocalizações (aproximadamente 
25%) é notado quando está com o dispositivo ligado (ou decréscimo 
semelhante quando está desligado); 

 2= Ocasionalmente: 
A criança vocaliza durante todo o dia e há um aumento das 
vocalizações (aproximadamente 50%) quando está com o dispositivo 
ligado (ou decréscimo semelhante quando está desligado); 

 3=Freqüentemente: 

A criança vocaliza durante todo o dia e há um aumento notável das 
vocalizações (aproximadamente 75%) quando está com o dispositivo 
ligado (ou decréscimo semelhante quando está desligado). Os pais 
podem informar se outras pessoas notam mudança na frequência 
das vocalizações da criança quando sem ou com o dispositivo; 

 4= Sempre: 
As vocalizações da criança aumentam 100% quando está com o 
dispositivo ligado, em comparação com as vocalizações, quando 
com o dispositivo desligado. 



Anexos 94 

Pergunte: “Se você esqueceu de colocar o dispositivo auditivo, ou este não está 

funcionando adequadamente, as vocalizações da criança se alteram de alguma maneira 

(qualidade, frequência em que ocorrem)?” “A criança testa o dispositivo vocalizando 

quando este é ligado pela primeira vez?” 

 

02- A criança produz sílabas bem articuladas e seqüências silábicas que podem ser 

reconhecidas como “fala”? 

 

Esse tipo de manifestação é característico da fala de crianças em desenvolvimento. As 

manifestações contêm sons e sílabas reconhecidas como “fala” pelos pais (ex. “mamama”, 

“dadada”, “bababa”). Os pais afirmam que a criança está “conversando”. 

 

Pergunte: “A criança “conversa” com você ou com objetos?” “Quando brinca sozinha, 

que tipos de sons você escuta quando está com o dispositivo auditivo ligado?” “A 

criança emite sons e palavras usadas em rimas infantis ou quando brincando com 

bonecos (ex. “upa upa upa”, “uououo”, “baaaaa”, “muuuu”, “ai ai ai ai)?” Solicite aos 

pais exemplos específicos dessas manifestações e a frequência com que são produzidas 

pela criança. 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca produz sons semelhantes à fala, somente produz 
vocalizações indiferenciadas, ou os pais não podem oferecer 
exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança produz sons semelhantes à fala de vez em quando 
(aproximadamente 25%), mas somente quando oferecido um 
modelo; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança produz expressões semelhantes à fala 50% das vezes, 
quando oferecido um modelo; 

 3=Freqüentemente: 

A criança produz expressões semelhantes à fala aproximadamente 
75% das vezes. Os pais devem oferecer vários exemplos. A criança 
produz seqüências silábicas espontaneamente, mas com um 
repertório fonético limitado e pode clara e confiavelmente imitar 
seqüências com um modelo; 

 4= Sempre: 
A criança produz seqüências silábicas consistentemente, de modo 
espontâneo, isto é, sem um modelo. As expressões consistem num 
repertório variado de sons. 

 

03- A criança responde espontaneamente ao seu nome, em ambiente silencioso, 

somente através da via auditiva, sem pistas visuais? 

 

As crianças pequenas apresentam uma variedade de comportamentos em resposta aos sons. 

Exemplos de tais respostas podem ser: cessar a atividade momentaneamente (parar os 

movimentos ou a brincadeira, cessar o choro ou a sucção da chupeta), procurar a fonte sonora 

(olhar para cima ou ao redor após ouvir seu nome), arregalar os olhos ou piscar. 
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Pergunte aos pais: “Se você chamou a criança por trás, numa sala silenciosa, sem pista 

visual, em que porcentagem ela responde à primeira chamada?” 

Muitas crianças geralmente apresentam uma resposta quando o estímulo cessa; 

qualquer comportamento repetido é considerado resposta, sempre que apresentado 

consistentemente. 

Solicite exemplos específicos desses tipos de respostas, observados pelos pais, 

principalmente para atribuir melhor pontuação. 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca responde ao seu nome e os pais não podem 
oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança responde ao seu nome aproximadamente 25% das vezes 
na primeira tentativa, ou somente após várias repetições; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança responde ao seu nome aproximadamente 50% das vezes 
na primeira tentativa, ou consistentemente, mas somente quando a 
mãe repete seu nome mais de uma vez; 

 3=Freqüentemente: 
A criança responde ao seu nome ao menos 75% das vezes na 
primeira tentativa; 

 4= Sempre: 
A criança responde ao seu nome consistentemente, com confiança, 
na primeira tentativa. 

 

4- A criança responde espontaneamente ao seu nome, na presença de ruído de fundo, 

somente através da via auditiva, sem pistas visuais? 

Pergunte aos pais: “Se você chamou a criança por trás, num ambiente ruidoso, como 

numa sala com pessoas conversando, crianças brincando ou com a televisão ligada, 

sem pista visual, em que porcentagem ela responde à primeira chamada?” 

Utilize o critério especificado na questão 03 para pontuar as observações dos pais. 

Solicite exemplos específicos desses tipos de respostas, observados pelos pais. 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca responde ao seu nome no ruído, ou os pais não 
podem oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança responde ao seu nome no ruído aproximadamente 25% 
das vezes na primeira tentativa, ou somente após várias repetições; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança responde ao seu nome no ruído aproximadamente 50% 
das vezes na primeira tentativa, ou consistentemente, mas somente 
quando os pais repetem seu nome mais de uma vez; 

 3=Freqüentemente: 
A criança responde ao seu nome no ruído ao menos 75% das vezes 
na primeira tentativa; 

 4= Sempre: 
A criança responde ao seu nome no ruído consistentemente, com 
confiança, na primeira tentativa. 
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05- A criança, espontaneamente, está atenta aos sons ambientais (cachorro, brinquedos) 

sem ser induzida ou alertada sobre estes? 

 

Pergunte aos pais: “Cite os tipos de sons ambientais que a criança responde em casa ou 

em situações familiares (restaurante, lojas, parques infantis) e ofereça exemplos.” 

 

Questione os pais quanto ao fato de estarem certos de que a criança responde somente 

auditivamente, sem pistas visuais. Solicite exemplos específicos, como: atenção ao telefone, 

campainha, cachorro latindo, alarme, sinais de microondas, lavadoras, descarga, buzina, 

trovão, brinquedos que emitem ruídos (caixinha musical, jogos sonoros, cornetas)). Os 

exemplos devem estar relacionados à atenção espontânea da criança e não ao alerta dos pais. 

Utilize o critério de resposta especificado na questão 3 para pontuar as observações dos pais. 

O comportamento de resposta deve ser demonstrado quando a criança detecta o som pela 

primeira vez, ou quando este cessou. 

 0= Nunca: 
A criança nunca demonstra esse comportamento, os pais não 
podem oferecer exemplos, ou a criança responde somente após o 
alerta; 

 1= Raramente: 

A criança responde aproximadamente 25% das vezes a diferentes 
sons. Os pais podem oferecer somente um ou dois exemplos, ou 
vários exemplos de sons que a criança responde de modo 
inconsistente; 

 2= Ocasionalmente: 

A criança responde aproximadamente 50% das vezes a mais de dois 
sons ambientais. Se houver um número de sons que regularmente 
ocorre e a criança não está atenta (mesmo se responde 
consistentemente a dois sons como telefone e campainha), não 
atribua uma pontuação maior que ocasionalmente; 

 3=Freqüentemente: 
A criança responde consistentemente a muitos sons ambientais, ao 
menos 75% das vezes; 

 4= Sempre: 
A criança responde a todos os sons ambientais, com confiança e 
consistentemente. 

 

06- A criança está atenta, espontaneamente, aos sinais auditivos, quando em novos 

ambientes? 

 

Pergunte aos pais: “A criança mostra curiosidade (verbalmente ou não) para novos 

sons, quando em locais não familiares, como quando em alguma outra casa ou numa 

loja ou restaurante não familiar?” 

Os exemplos incluem o barulho das louças sendo lavadas num restaurante, sinos 

tocando em uma loja de departamentos, crianças chorando em outra sala, sirene, 

alarme, sistema de som em edifícios, brinquedo diferente na casa de um colega. 
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Uma criança menor pode indicar, não verbalmente, que ouviu um novo som arregalando os 

olhos, olhando ao redor, sorrindo, procurando a fonte do novo som ou imitando este (como 

quando brincando com um novo brinquedo), chorando após um som intenso ou diferente, ou 

dirigindo o olhar para os pais. 

O comportamento de resposta deve ser demonstrado quando a criança detecta o som pela 

primeira vez, ou quando este cessou. 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca apresenta esse comportamento, ou os pais não podem 
oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança apresenta esse comportamento somente 25% das vezes e os 
pais podem oferecer somente um ou dois exemplos; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança apresenta esse comportamento inúmeras vezes 
(aproximadamente 50% das vezes) e os pais podem oferecer vários 
exemplos; 

 3=Freqüentemente: 
A criança apresenta esse comportamento aproximadamente 75% das 
vezes, os pais podem dar inúmeros exemplos e isto é um fato 
corriqueiro; 

 4= Sempre: 
Poucos sons novos ocorrem sem a criança mostrar uma resposta ou 
curiosidade. 

 

07- A criança reconhece, espontaneamente, os sinais auditivos que fazem parte de sua 

rotina diária? 

 

Pergunte aos pais: “A criança reconhece regularmente, ou responde adequadamente 

aos sinais auditivos que ocorrem na creche, na pré-escola ou em casa, sem pistas 

visuais ou alerta?” 

 

Exemplos podem ser: procurar por um brinquedo familiar quando escuta seu ruído mas 

não o vê, olhar para o microondas ou para o telefone quando toca, olhar para a porta quando o 

cachorro late lá fora, olhar para a porta quando ouve o ruído do portão, cobrir os olhos quando 

você inicia verbalmente, atrás dela, um jogo interativo como “cadê”, “esconde - esconde”. 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca apresenta o comportamento e os pais não podem 
oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
Os pais podem oferecer um ou dois exemplos e a criança responde a 
esses sinais aproximadamente 25% das vezes; 

 2= Ocasionalmente: 
Os pais não podem oferecem mais que dois exemplos e a criança 
responde a esses sinais aproximadamente 50% das vezes; 

 3=Freqüentemente: 
Os pais podem oferecer muitos exemplos e a criança apresenta 
respostas a esses sinais ao menos 75% das vezes; 

 4= Sempre: 
A criança claramente domina essa habilidade e rotineiramente responde 
aos sinais auditivos que fazem parte da sua rotina diária. 
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08- A criança demonstra habilidade para discriminar espontaneamente dois falantes, 

usando somente a audição, sem pistas visuais? 

 

Exemplos deste comportamento incluem a discriminação entre a voz do pai ou da mãe e a de 

um irmão, ou a discriminação entre a a voz da mãe e a voz do pai. Exemplo desse 

comportamento pode ser: atender ou responder a voz do pai somente através da pista auditiva. 

 

Pergunte: “A criança pode diferenciar duas vozes prontamente, como ao ouvir a voz da 

mãe ou a do irmão/irmã ?” Num nível mais difícil, pergunte: “se a criança está brincando 

com dois irmãos e um deles fala alguma coisa, ela olha em sua direção corretamente?” 

 

 0= Nunca: 
A criança nunca apresenta esse comportamento e os pais não podem 
oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança pode discriminar duas vozes diferentes, como voz de adulto 
e de criança, aproximadamente 25% das vezes; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança pode discriminar duas vozes diferentes, como voz de adulto 
e de criança, aproximadamente 50% das vezes; 

 3=Freqüentemente: 
A criança discrimina duas vozes diferentes, como voz de adulto e de 
criança, aproximadamente 75% das vezes e pode até discriminar duas 
vozes semelhantes, como as vozes de duas crianças; 

 4= Sempre: 
A criança sempre discrimina duas vozes diferentes e freqüentemente 
discrimina duas vozes semelhantes. 

 

09-A criança conhece espontaneamente as diferenças entre estímulos de fala e não fala 

somente através da audição? 

 

O propósito desta questão é avaliar se a criança categoriza estímulos de fala e não fala. Nós 

devemos perguntar sobre situações onde a criança pode confundir esses dois estímulos ou 

mostrar que não está confusa. Por exemplo, se a criança tem uma resposta estabelecida para 

um certo estímulo (como dançar ao ouvir a música), ela apresenta esse comportamento em 

resposta ao estímulo de fala? 

 

Pergunte: “A criança reconhece a fala como uma categoria de sons diferentes dos sons 

não falados?” Por exemplo, se você está numa sala junto com a criança e a chama, ela 

olha para você ou para o brinquedo? “Alguma vez a criança procurou a voz de um 

membro da família olhando para um brinquedo familiar?” 

 

 0= Nunca: 
A criança não apresenta esse comportamento, ou os pais não podem 
oferecer exemplos; 

 1= Raramente: 
A criança apresenta esse comportamento 25% das vezes e os pais 
podem oferecer um ou dois exemplos; 

 2= Ocasionalmente: A criança apresenta esse comportamento 50% das vezes e os pais 
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podem oferecer inúmeros exemplos; 

 3=Freqüentemente: 
A criança apresenta esse comportamento 75% das vezes e os pais 
podem oferecer inúmeros exemplos; 

 4= Sempre: 
A criança apresenta esse comportamento com confiança e 
consistentemente e não apresenta erros ao discriminar sons de fala e 
não fala. 

 

10- A criança associa espontaneamente a entonação da voz (raiva, excitação, ansiedade) 

ao significado, apenas através da audição? 

 

No caso de criança pequena, ela reconhece mudanças emocionais na voz, transmitidas 

através da “linguagem da mãe”? Exemplos incluem: rir ou fazer meiguice, em resposta a 

amplas flutuações na entonação ou mudanças na voz; ficar perturbada quando é censurada, 

ou firmemente contrariada (a mãe diz “não-não-não”), mesmo sem ter aumentado a 

intensidade da voz. 

 

Pergunte: “Somente através da audição a criança pode perceber a emoção inerente à 

voz de alguma pessoa, assim como uma voz brava, excitada, etc.?” (exemplos: a mãe 

grita e a criança se assusta e chora, ou a criança sorri em resposta a mudanças na 

entonação e na prosódia da voz do pai, sem ver o seu rosto). 

 

 0= Nunca: 
A criança não apresenta esse comportamento, os pais não podem 
oferecer exemplos, ou a criança nunca teve oportunidade de demonstrá-
lo; 

 1= Raramente: 
A criança apresenta esse comportamento  

Aproximadamente 25% das vezes; 

 2= Ocasionalmente: 
A criança apresenta esse comportamento  

Aproximadamente 50% das vezes; 

 3=Freqüentemente: A criança apresenta esse comportamento ao menos 75% das vezes; 

 4= Sempre: 
A criança responde consistentemente e adequadamente a variações na 
entonação. 
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ANEXO VI 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL - MUSS 

 

Nascimento, L T. Uma proposta de avaliação da linguagem oral [monografia]. Bauru: Hospital 

de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais, 1997. Adaptado de: Robins, A M; 

Osberger, M J. Meaningful use of speech scales. Indianápolis: University of Indiana School of 

Medicine, 1990. 

 

Nome: ____________________________________________________ Idade: ____ a ____ m  

Tempo de uso do AASI / Implante Coclear: ___ a ___ m 

Examinador: _________________________________ 

Informante: __________________________________ 

Data: ___ / ___ / ___ 

 

1. A CRIANÇA USA VOCALIZAÇÕES PARA ATRAIR A ATENÇÃO DOS OUTROS? 

Pergunte: Fale-me sobre o que o “João” faz para atrair sua atenção em casa. Se o “João” quer 

atrair sua atenção, deslocando-a de um lugar para outro, qual a porcentagem de tempo em que 

ele usa: 

 
a) gestos / movimentos manuais __________________; 

b) gestos mais vocalizações _____________________; 

c) apenas vocalizações _________________________; 

Os escores da questão são baseados estritamente na porcentagem do tempo em que a criança 
ganha a atenção usando vocalizações. 
 

 0 = nunca usa espontaneamente a voz, utilizando outros meios para atrair a atenção das 

pessoas; 

 1 = raramente vocaliza (em menos de 50% do tempo); 

 2 = ocasionalmente usa apenas vocalização (em, no mínimo, 50% do tempo); 

 3 = freqüentemente usa apenas vocalização (em, no mínimo, 75% do tempo); 

 4 = sempre usa apenas vocalização (em 100% do tempo); 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2. VOCALIZA DURANTE INTERAÇÕES COMUNICATIVAS? 

 
Pergunte: Fale-me sobre os modos de comunicação do “João” em casa. Do número total de 

interações comunicativas com o “João” em casa, quantas vezes ele vocaliza durante essas 

interações? Usa fala e sinais ou só fala (excluindo expressões só por meio de sinais)? 

 0 = nunca usa a voz espontaneamente enquanto se comunica; 

 1 = raramente usa voz espontaneamente enquanto se comunica (em menos de 50% do 

tempo); 

 2 = ocasionalmente usa voz quando se comunica (em, no mínimo, 50% do tempo mas com 

vocalizações indiferenciadas); 

 3 = frequentemente vocaliza (em, no mínimo, 75% do tempo) e mostra algumas 

diferenciações de sons da fala; 

 4 = sempre vocaliza como no mínimo aproximação de sílaba e/ou estrutura frasal da 

mensagem pretendida (em 100% do tempo). 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3.AS VOCALIZAÇÕES VARIAM COM O CONTEXTO E A MENSAGEM? 

 
Pergunte: Descreva em que medida, em sua fala espontânea, o “João” tem controle sobre a 

intensidade, duração das sílabas e a frequência da sua voz. Se ele estivesse relatando um 

evento para você (como ao contar um enredo de filme ou história), procure dizer como seriam 

as variações da sua fala. 

Em caso de uma criança pequena, quando está relatando um evento que aconteceu com ela 

durante o dia, existem variações na intensidade e/ou duração das palavras? 

Nota: Aqui a observação do examinador da fala espontânea da criança é crítica. Controle 

apropriado e voluntário dos supra-segmentais é o alvo desta questão, não mudanças 

involuntárias na frequência, velocidade etc. 

 0 = nunca, para todas as vocalizações similares: trações supra-segmentais da fala (uso não 

intencional); 

 1 = raramente: a criança tem controle limitado, apenas sobre volume (forte/fraco) e/ou 

duração (curto/longo), em menos de 50% do tempo; 

 2 = ocasionalmente: a criança tem controle sobre o volume e duração em, no mínimo, 50% 

do tempo; 

 3 = frequentemente: a criança tem controle do volume e duração em, no mínimo, 75% do 

tempo e pode mostrar algumas variações de frequência; 

 4 = sempre: a fala espontânea da criança apresenta controle apropriado da intensidade, 

duração e frequência (a fala lembra a de uma pessoa com audição normal). 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4.É UM DESEJO ESPONTÂNEO DA CRIANÇA USAR LINGUAGEM ORAL PARA SE 

COMUNICAR COM SEUS PAIS E/OU IRMÃOS QUANDO O TÓPICO DA CONVERSA É 

CONHECIDO OU FAMILIAR? 

 

Pergunte: Se o “João” fosse falar sobre um evento compartilhado com sua família (como uma 

manhã de Natal), quanto tempo de sua comunicação consistiria apenas a fala? No caso de 

criança pequena, que estivesse lendo um livro favorito ou revivendo um evento específico 

compartilhado com a família naquele dia, busque junto aos pais, exemplos de uso pela criança 

de gesto, pantomima, desenho, escrita. Uso freqüente destes meios sugerem um escore 

abaixo. 

 0 = nunca usa espontaneamente apenas a fala (só o faz com incentivo); 

 1 = raramente (em menos da metade do tempo); 

 2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

 3 = freqüentemente (em no mínimo, 75% do tempo); 

 4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala nesta situação. 

 
Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. É UM DESEJO DA CRIANÇA USAR APENAS LINGUAGEM ORAL PARA SE 

COMUNICAR COM OS PAIS E/OU IRMÃOS QUANDO O ASSUNTO DA CONVERSA NÃO É 

CONHECIDO? 

 

Pergunte: Se o “João” fosse contar para a sua família um evento que ela desconhece (como 

alguma coisa que tivesse acontecido na escola naquele dia), quanto tempo de sua 

comunicação consistiria apenas em fala? 

Pergunte sobre o uso pela criança de gesto, pantomina, escrita e desenho nessa situação. O 

uso freqüente destes meios sugeriria um escore baixo. 

 0 = nunca usa espontaneamente apenas a fala; 

 1 = raramente (em menos da metade do tempo); 

 2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

 3 = freqüentemente (em no mínimo,75% do tempo); 

 4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala. 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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6. É UM DESEJO DA CRIANÇA USAR A LINGUAGEM ORAL ESPONTANEAMENTE 

DURANTE CONTATOS SOCIAIS COM PESSOAS OUVINTES? 

 

Pergunte: O que “João” faz em situações sociais quando pessoas falam como ele? Ele diria “oi” 

para uma pessoa ouvinte que tivesse falado com ele, ou diria “obrigado” para uma pessoa 

ouvinte sem precisar ser incentivado para fazer isso? No caso de uma criança pequena, ela diz 

“tchau” sem precisar de incentivo quando faz o gesto correspondente a “tchau”? 

Pergunte sobre situações em que, estando seus pais presentes, a criança conta, ainda, com 

alguma familiaridade com a pessoa que fala com ela. Isto evita avaliar a cordialidade da 

criança com estranhos, que não é o objetivo desta questão. Situações para perguntar sobre 

isso incluem tanto as respostas da criança a pessoas ouvintes em visita a sua casa, como as 

situações em que ela supõe falar, por exemplo, com Papai Noel. 

 0 = nunca: a criança nunca faz isso, ou apenas com incentivo dos pais; 

 1 = raramente (em menos de 50% do tempo); 

 2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

 3 = freqüentemente (em no mínimo,75% do tempo); 

 4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala. 

 
Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. É DESEJO DA CRIANÇA USAR APENAS A LINGUAGEM ORAL AO SE COMUNICAR 

COM PESSOAS COM QUEM NÃO TEM FAMILIARIDADE PARA OBTER ALGUMA COISA 

QUE ELA DESEJA? 

 
Pergunte: Pense em situações fora de casa e na escola, quando é esperado que “João” 

comunique suas necessidades. Quantas vezes “João” usa espontaneamente a fala para pedir 

alguma coisa num restaurante, interagir com o balconista da loja ou falar com o caixa (sem a 

intervenção dos pais)? No caso de criança pequena, pergunte: Você viu ________ usando 

vocalizações com uma nova pessoa que está cuidando dele quando deseja pedir um lanche? 

Ou quando está brincando no parque, se ele quer pedir a bola ou o brinquedo de outra 

criança? A questão crítica aqui é a prontidão da criança para fazer isso independente e sem 

incentivo. 

 0 = nunca (A criança nunca faz isso, ou apenas com incentivo); 

 1 = raramente (em menos que 50% do tempo); 

 2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

 3 = freqüentemente (em no mínimo,75% do tempo); 

 4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala. 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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8. A LINGUAGEM ORAL DA CRIANÇA É COMPREENDIDA PELOS OUTROS QUE NÃO 

ESTÃO FAMILIARIZADOS COM ELA? 

 
Pergunte: Supondo que o “João” fique perdido em uma loja. Em que medida um funcionário da 

segurança ou um gerente da loja seria capaz de entender sua fala se ele tentasse explicar 

quem ele era e o que ele estava precisando? 

No caso de uma criança pequena, pergunte: Se __________ fosse brincar no parque, em que 

medida uma pessoa não familiarizada com ele/ela entenderia uma ou duas palavras 

pronunciadas, como “minha bola” ou “quero balançar”? 

 0 = nunca: nada da fala da criança seria entendida; 

 1 = raramente: adultos compreenderiam apenas palavras isoladas e o suporte gestual ou 

escrito seria crítico (seria entendido menos da metade do que a criança dissesse); 

 2 = ocasionalmente: adultos entenderiam metade do que a criança dissesse; gestos e 

escritas ajudariam na compreensão da fala; 

 3 = freqüentemente: os adultos entenderiam mais da metade do que a criança dissesse, 

faltando apenas uns poucos detalhes; 

 4 = sempre: toda a fala da criança seria compreendida com tranqüilidade pó um adulto. 

 
Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9. A CRIANÇA USA ESPONTANEAMENTE ESTRATÉGIAS ORAIS APROPRIADAS DE 

REPARAÇÃO E ESCLARECIMENTO QUANDO A LINGUAGEM ORAL NÃO É ENTENDIDA 

PELAS PESSOAS FAMILIARIZADAS COM ELA? 

 
Pergunte: Se o “João” está falando com você e você não entende, que estratégias ele usa para 

reparar a quebra na linha de comunicação? Qual a porcentagem do tempo que ele usa: 

 
a) apenas sinais ou gestos _______________; 

b) sinais/ gestos + oral __________________; 

c) apenas reparação oral ________________; 

 

Pergunte aos pais sobre as várias estratégias orais que a criança tem a sua disposição. No 

caso de uma ser mal sucedida, ela tenta outra estratégia oral ou imediatamente recorre a uma 

não - verbal? Por exemplo, se a criança repete uma palavra e, ainda assim, não é entendida, 

ela seleciona um sinônimo, refaz a frase, explica a palavra, soletra a palavra sem som? Avalie 

a persistência da criança em usar as estratégias orais de comunicação. 

 0 = nunca: a criança não usa estratégias envolvendo comunicação oral ou usa apenas com 

incentivo; 

 1 = raramente: em menos de 50% do tempo, a criança usará uma estratégia oral, como 

dizer a palavra-chave devagar ou enfatiza-la sua fala; 
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 2 = ocasionalmente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 50% do tempo e 

persiste quando não tem sucesso; 

 3 = freqüentemente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 75% do tempo e 

persiste quando não tem sucesso; 

 4 = sempre: a criança usa estratégias orais em 100% do tempo. 

Comentários:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

10. A CRIANÇA USA ESPONTANEAMENTE ESTRATÉGIAS ORAIS APROPRIADAS DE 

REPARAÇÃO E ESCLARECIMENTO QUANDO A LINGUAGEM ORAL NÃO É ENTENDIDA 

PELAS PESSOAS NÃO FAMILIARIZADAS COM ELA? 

 
Pergunte: Se o “João” está falando com alguém que ele não conhece e essa pessoa não o 

entende, que estratégias ele usa para reparar a quebra na linha de comunicação? Que 

porcentagem do tempo ele usaria: 

 
a) apenas sinais ou gestos _______________; 

b) sinais/ gestos + oral __________________; 

c) apenas reparação oral ________________; 

 

Pergunte aos pais sobre as várias estratégias orais que a criança tem a sua disposição. Nos 

casos em que uma não tem sucesso, ela tenta outra estratégia oral ou imediatamente recorre a 

uma não - verbal? Por exemplo, se a criança repete uma palavra e, ainda assim, não é 

entendida, ela seleciona um sinônimo, refaz a frase, explica a palavra, soletra a palavra sem 

som? Com esse procedimento, estamos avaliando a persistência da criança em usar as 

estratégias orais de comunicação. 

 0 = nunca: a criança não usa estratégias envolvendo comunicação oral ou usa apenas com 

incentivo; 

 1 = raramente: em menos de 50% do tempo, a criança usará uma estratégia oral, como 

dizer a palavra-chave devagar ou enfatiza-la sua fala; 

 2 = ocasionalmente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 50% do tempo e 

persiste quando não tem sucesso; 

 3 = freqüentemente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 75% do tempo e 

persiste quando não tem sucesso; 

 4 = sempre: a criança usa estratégias orais em 100% do tempo. 
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ANEXO VII 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia 
Faculdade de Fonoaudiologia 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 
Pesquisa: Reabilitação Auditiva na Criança: a questão da adesão ao 
tratamento e ao uso do aparelho de amplificação sonora individual. 
 
A pesquisadora, abaixo assinado, se compromete a: 
 
 atender os deveres institucionais básicos da honestidade; sinceridade; 

competência; da discrição; 
 pesquisar adequada e independente, além de buscar aprimorar e promover 

o respeito à sua profissão; 
 não fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados às pessoas 

envolvidas; 
 não violar as normas do consentimento informado; 
 não converter recursos públicos em benefícios pessoais; 
 não prejudicar seriamente o meio ambiente ou conter erros previsíveis ou 

evitáveis; 
 comunicar ao possível sujeito todas as informações necessárias para um 

adequado consentimento informado; 
 propiciar ao possível sujeito plena oportunidade e encorajamento para fazer 

perguntas; 
 excluir a possibilidade de engano injustificado, influência indevida e 

intimidação; 
 solicitar o consentimento apenas quando o possível sujeito tenha 

conhecimento adequado dos fatos relevantes e das conseqüências de sua 
participação e tenha tido oportunidade suficiente para considerar se quer 
participar; 

 obter de cada possível sujeito um documento assinado como evidência do 
consentimento informado, e 

 renovar o consentimento informado de cada sujeito se houver alterações 
nas condições ou procedimentos da pesquisa. 

 
São Paulo,......de.....................de 2009. 

 
_____________________________ 
Juliana Habiro de Souza Miguel 
Pesquisadora 
 
_____________________________ 
Beatriz C. A. Caiuby Novaes 
Orientadora 
 



Anexos 107 

ANEXO VIII 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO PRONTUÁRIO DE 
CADA CRIANÇA 

 
FAMÍLIA PD1 

 

Nome: Ga     DN: 31/03/2006  

Escolaridade: Escola normal 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 100dBNA  

Dispositivo eletrônico: 777PP / Danavox 

Idade de início do uso do AASI: 32 meses 

 

 

Mãe: Ca     DN: 03/10/1975  

  

Escolaridade: Ensino Médio  Trabalho:Encarregada de atendimento 

 

 

Pai: Ale     DN: 11/04/1977  

  

Escolaridade: Ensino Médio  Trabalho: Auxiliar de Almoxarifado 

 

 

Número de terapias que participou: 7    Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 8    Total de: 10 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: AASI sem disponibilidade do recurso 

Proposta Terapêutica: UBS – Unidade Básica de Saúde 
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FAMÍLIA PD2 

 

Nome: Ma     DN: 09/08/2007  

Escolaridade: Escola de Libras 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 11odBNA 

Dispositivo eletrônico: Super Front PPCL4 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 19 meses  

 

 

Mãe: De     DN: 04/04/1981 

   

Escolaridade: Ensino Médio  Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Ma     DN: 06/03/1978  

   

Escolaridade: Superior Incompleto Trabalho: Autônomo 

 

 

Número de terapias que participou: 7    Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 8    Total de: 10 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 4 

Datalog: AASI sem disponibilidade do recurso 

Proposta Terapêutica: Audio Educ. (Setor de Audiologia Educacional do 
CeAC/ DERDIC (terapia fonoaudiológica uma ou duas vezes por semana). 
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FAMÍLIA PD3 

 

Nome: Lu     DN: 22/03/2008  

Escolaridade: creche 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 80 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 411/ Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 24 dias  

 

 

Mãe: Ra      DN: 31/10/1976  

  

Escolaridade: Ensino Fundamental  Trabalho: costureira 

 

 

Pai: Fra      DN: 08/04/1972   

  

Escolaridade: Ensino Fundamental  Trabalho: auxiliar de perecíveis 

 

 

Número de terapias que participou: 4     Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 5     Total de: 11 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 2 

Datalog: 2 horas/dia 

Proposta Terapêutica: UBS 
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FAMÍLIA PD4 

 

Nome: Ra     DN: 21/01/2008  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 55 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 211 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 10 meses 

 

 

Mãe: Va      DN: 23/06/1971  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Ti      DN: 22/09/1985   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: porteiro 

 

 

Número de terapias que participou: 8    Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 6     Total de: 11 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 4 

Datalog: 6 horas/dia 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
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FAMÍLIA PD5 

 

Nome: Ma     DN: 19/09/2008  

Escolaridade: não frequenta  

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 110 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Naída III UP / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 2 meses 

 

 

Mãe: Si      DN: 02/02/1976  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: do lar 

 

 

Pai: An      DN: 23/06/1973   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: comerciante 

 

 

Número de terapias que participou: 8     Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 5      Total de: 11 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 5 

Datalog: não foi coletado 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
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FAMÍLIA PD6  

 

Nome: He     DN: 04/11/2008  

Escolaridade: não frequenta  

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 100 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Naída III UP / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 3 meses 

 

 

Avó: Ma      DN: 30/05/1968  

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: do lar 

 

 

Avô: Ro      DN: 20/04/1966   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: metalúrgico  

 

 

Número de terapias que participou: 6    Total de: 9 

Número de GrAF que participou: 7     Total de: 9 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: 3 horas/dia 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
 

 

 

 

 

 



Anexos 113 

FAMÍLIA FC1 

 

Nome: Ed     DN: 11/05/2005  

Escolaridade: Escola normal 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 70 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 311 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 47 meses 

  

 

Mãe: Va      DN: 18/03/1980  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: auxiliar de escritório 

 

 

Pai: Al      DN: 12/05/1986   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: promotor de vendas 

 

 

Número de terapias que participou: 8    Total de: 12 

Número de GrAF que participou: 11     Total de: 12 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: 7 horas/dia 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
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FAMÍLIA FC2 

 

Nome: Ro     DN: 01/11/2005  

Escolaridade: Escola Normal 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 90 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 411 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 37 meses 

 

 

Mãe: Ma      DN: 11/11/1975  

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: secretária do lar 

 

 

Pai: Jo      DN: 26/01/1969   

  

Escolaridade: superior incompleto  Trabalho: motorista 

 

 

Número de terapias que participou: 10    Total de: 12 

Número de GrAF que participou: 7     Total de: 12 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: 8 horas/dia 

Proposta Terapêutica: UBS 
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FAMÍLIA FC3 

 

Nome: Ir     DN: 03/06/2006  

Escolaridade: Escola Normal 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 75 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 311 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 35 meses 

 

 

Mãe: Iv      DN: 11/08/1976  

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Jo      DN: 20/01/1975  

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: manobrista 

 

 

Número de terapias que participou: 6     Total de: 11 

Número de GrAF que participou: 4     Total de: 11 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 2 

Datalog: 4 horas/dia 

Proposta Terapêutica: UBS 
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FAMÍLIA FC4 

 

Nome: Lu     DN: 19/05/2006  

Escolaridade: Escola Normal 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 90 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 411 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 34 meses 

 

 

Mãe: Ma      DN: 28/04/1981  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: secretária do lar 

 

 

Pai: Va      DN: 20/03/1976  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: auxiliar de escritório 

 

 

Número de terapias que participou: 4    Total de: 8 

Número de GrAF que participou: 4     Total de: 8 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: 4 horas/dia 

Proposta Terapêutica: UBS 
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FAMÍLIA FC5 

 

Nome: Vi     DN: 12/02/2008  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 95 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 411 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 16 meses 

 

 

Mãe: Te      DN: 19/05/1982  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Re      DN: 14/05/1983   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: vendedor 

 

 

Número de terapias que participou:  6    Total de: 7 

Número de GrAF que participou: 4     Total de: 7 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 4 

Datalog: 3 horas/dia 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
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FAMÍLIA FC6 

 

Nome: Vi      DN: 22/10/2006  

Escolaridade: Escola de LIBRAS 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 80 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 411 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 34 meses 

 

 

Mãe: Fe      DN: 17/04/1988  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: do lar  

 

 

Pai: Ad      DN: 25/03/1970   

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: auxiliar de produção 

 

 

Número de terapias que participou: 6    Total de: 6 

Número de GrAF que participou: 6     Total de: 6 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 2 

Datalog: 2 horas/dia 

Proposta Terapêutica: UBS / LIBRAS 
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FAMÍLIA C1 

 

Nome: An     DN: 26/01/2009  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 110 dBNA 

Dispositivo eletrônico: 360 / Unitron 

Idade de início do uso do AASI: 6 meses 

 

 

Mãe: Ma      DN: 02/05/1981  

  

Escolaridade: superior completo  Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Ro      DN: 27/03/1979   

  

Escolaridade: superior completo  Trabalho: vendedor 

 

 

Número de terapias que participou: 11    Total de: 16 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 5 

Datalog: 5 horas/dia 

Proposta Terapêutica: Particular (Atendimento no convênio médico) 
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FAMÍLIA C2 

 

Nome: Br     DN: 12/07/2008  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 110 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Super Front PPCL4 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 13 meses 

 

 

Mãe: Ma     DN: 20/01/1985 

   

Escolaridade: ensino médio  Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Ad     DN: 06/07/1977  

  

Escolaridade: ensino médio  Trabalho: operador de empilhadeira 

 

 

Número de terapias que participou: 10    Total de: 16 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: AASI sem disponibilidade do recurso 

Proposta Terapêutica: Audio Educ 
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FAMÍLIA C3 

 

Nome: Fr     DN: 28/03/2008  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 65 dBNA 

Dispositivo eletrônico: Extra 311 / Phonak 

Idade de início do uso do AASI: 7 meses 

 

 

Mãe: Sa      DN: 23/08/1987  

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Fr      DN: 24/09/1978   

Escolaridade: ensino fundamental Trabalho: auxiliar de serviços gerais 

 

 

Número de terapias que participou: 6    Total de: 16 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 4 

Datalog: 2 

Proposta Terapêutica: UBS 
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FAMÍLIA C4 

 

Nome: St     DN: 25/04/2007  

Escolaridade: não frequenta 

 

 

Perda Auditiva (Média de 500 a 2 KHZ): 85 dBNA 

Dispositivo eletrônico:  Next E HP / Unitron 

Idade de início do uso do AASI: 28 meses 

 

 

Mãe: Ro      DN: 14/08/1983  

  

Escolaridade: ensino médio   Trabalho: do lar 

 

 

Pai: Mi      DN: 22/08/1984   

  

Escolaridade: ensino fundamental  Trabalho: pintor 

 

 

Número de terapias que participou: 8    Total de: 16 

 

 

Avaliação do Grau de Envolvimento Familiar: 3 

Datalog: 4 horas / dia 

Proposta Terapêutica: UBS 
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