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RESUMO 

 
Devido à segurança e resultados promissores observados no cenário da 

reabilitação auditiva por meio do implante coclear (IC), os critérios de indicação do 

IC puderam abranger outras crianças com desabilidades associadas à deficiência 

auditiva. Entre os grupos de crianças com desabilidades associadas à deficiência 

auditiva, destacam-se as crianças com paralisia cerebral como o grupo com 

melhores resultados após o IC. Este trabalho teve como objetivos estudar os 

resultados em audição, linguagem e comunicação após o uso do IC em crianças 

com PC e investigar se aspectos do desenvolvimento motor, desempenho funcional 

e nível de independência nas atividades de vida diária possuem relações no 

progresso com o IC. A casuística foi formada por um grupo de oito crianças com PC 

e usuárias de IC por no mínimo seis meses. As crianças foram avaliadas três vezes, 

com tempo total de acompanhamento de 24 meses. Os aspectos avaliados foram: 

audição, linguagem, comunicação, desenvolvimento motor, nível de independência e 

desempenho funcional em atividades diárias de Autocuidado (AC), Mobilidade 

(MOB) e Função Social (FS). Os principais procedimentos utilizados na avaliação 

foram: Categorias de Audição, Categorias de Linguagem Expressiva, Observação do 

Comportamento Comunicativo (OCC), Denver Development Screening Test (DDST 

II), Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI). Todas as crianças 

apresentaram evolução com o implante coclear, quanto aos aspectos de audição, 

linguagem e comunicação, porém com ritmos diferentes. O desenvolvimento motor e 

o desempenho funcional em AC, MOB, e FS apresentaram progressos significativos 

entre os tempos de avaliação. O nível de independência, ou seja, a assistência do 

cuidador não apresentou evoluções significativas. Crianças com melhores 

pontuações na área de Linguagem do DDST II apresentaram as melhores 

pontuações na OCC e nas categorias de audição; bem como outras associações 

entre o desempenho auditivo e a função motora, social e habilidades de AC foram 

observadas. Houve progresso com o implante coclear para crianças com paralisia 

cerebral, porém de maneira individual para cada criança. A mensuração de aspectos 



 



Resumo 

de funcionalidade possibilitou a análise do desenvolvimento global da criança, 

análise esta importante para caracterizar a criança com paralisia cerebral e 

enriquecer as orientações dos pais. O IC pode proporcionar benefícios em audição e 

linguagem, os quais são os principais fatores para que seja possível estabelecer 

uma forma de comunicação. A habilidade de se comunicar favorece e atua como 

ponto principal na inclusão social de crianças com paralisia cerebral, e atua 

melhorando a qualidade de vida. 

 

 

Palavras-chave: paralisia cerebral, implante coclear, qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

Cochlear implant in children with cerebral palsy 

 

Due to safety and promising results observed in the setting of auditory 

rehabilitation by cochlear implant (CI), the indications of the CI started to include 

other children with hearing loss and additional disabilities. Among the groups of 

children with hearing loss and additional disabilities, the children with cerebral palsy 

(CP) showed the best results after the CI. The purpose of this study was study the 

benefits in hearing, language and communication after the use of CI, and investigate 

aspects of motor development, performance and level of independence in activities 

of daily living have relationships with the progress in CI. The group was formed by 

eight children with CP and CI users for at least six months. The children were 

assessed three times, with total follow-up of 24 months. The aspects evaluated were: 

hearing, language, communication, motor development, level of independence and 

functional performance in daily activities, in different areas: Self-care (SC), Mobility 

(MOB) and Social Function (SF). The main procedures used in the evaluation were: 

Observation of Communicative Behavior (OCC), Denver Development Screening 

Test (DDST II), Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI), the Hearing 

Categories and Categories of Expressive Language. All children developed the 

cochlear implant, in the matters of hearing, language and communication, but with 

different rates. The motor development and functional performance in SC, MOB, and 

FS showed significant progress from the time of assessment. The level of 

independence (caregiver assistance) did not show significant changes. Children with 

better language scores in the DDST II had the best scores in the OCC and in the 

hearing categories, as well as other associations between the auditory and motor 

function, social skills and SC were observed. The progress with the cochlear implant 

for children with cerebral palsy was possible, but with different rates for each child. 

The measurement of aspects of functionality provided an overall analysis of the child, 

and this is important to describe the child with cerebral palsy and enrich the guidance 

of parents. The CI provided benefits in hearing and language, which are the main 

factors to establish a form of communication. The ability to
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communicate is a positive factor and acts as a main point in the social inclusion of 

children with cerebral palsy, improving quality of life. 

 

 

Key-words: cerebral palsy, cochlear implant, quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço cientifico e tecnológico, o implante coclear (IC) consolidou-

se como via segura para o tratamento da deficiência auditiva sensorioneural severa 

e/ou profunda de crianças que não se beneficiam com o aparelho de amplificação 

sonora individual. Em consequência os critérios de indicação do IC se expandiram, e 

não se limitaram a um único perfil de candidato, assim crianças com desabilidades 

adicionais a deficiência auditiva, começaram a fazer parte da população beneficiada 

pela tecnologia do Implante Coclear.  

Outro fator que determinou indiretamente o inicio dos estudos sobre 

crianças com desabilidades adicionais, é resultado da diminuição da idade de 

indicação do IC. A precisão do diagnóstico audiológico de crianças cada vez mais 

novas refletiu em confiabilidade para indicar o implante coclear para crianças 

menores de um ano de idade. Em crianças com poucos meses de vida, algumas 

alterações não são visíveis, como déficits intelectuais, comportamentais, motores, 

sensitivos, entre outros. Desta maneira, o diagnóstico de algumas alterações 

associadas só é possível tardiamente, ou seja, depois que a criança recebeu o IC. 

Uma das populações com desabilidades adicionais, que apresentou 

melhores resultados com o implante coclear, do que com os tratamentos 

anteriormente utilizados, foram as crianças com paralisia cerebral (PC).  

A paralisia cerebral caracteriza-se essencialmente pela alteração motora, 

a qual afeta o sistema motor grosseiro e habilidades motoras finas. Crianças com PC 

podem apresentar outros problemas do desenvolvimento, como exemplos, nas 

funções cognitivas, visuais e auditivas. Apesar da deficiência auditiva não ser 

prevista no quadro clinico de todas as crianças com PC, a paralisia cerebral pode 

ser considerada uma condição de risco para deficiência auditiva, pois alguns fatores 

etiológicos da deficiência auditiva e da paralisia cerebral são os mesmos, como a 

prematuridade, a hiperbilirrubinemia, e a hipóxia neonatal, merecendo atenção a 

investigação de alterações no sistema auditivo durante o processo de 

acompanhamento desta população de crianças.  

Cada criança com PC apresentará características distintas quanto ao 

quadro motor, bem como em relação a sua funcionalidade. Considerando-se como 
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Funcionalidade, a definição proposta pela Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, proposta pela Organização Mundial de 

Saúde em 2001: “A funcionalidade esta relacionada com as condições de saúde, 

identificando o que uma pessoa pode ou não fazer na sua vida diária, tendo em vista 

as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do corpo, assim como as limitações 

de atividades e da participação social no meio ambiente onde a pessoa vive” (WHO, 

2001). 

A funcionalidade na criança com PC, sem outras alterações associadas, 

está diretamente relacionada com a alteração motora, no entanto, a alteração 

motora não se apresenta como fator único e determinante para o desenvolvimento 

de aspectos psicossociais. É comum em algumas crianças com paralisia cerebral 

observarmos um quadro de alteração motora grave, mas bom desenvolvimento 

cognitivo e social. Uma vez que a alteração motora não se caracteriza como barreira 

única no desenvolvimento de outras áreas da vida da criança com PC, nos 

apresenta um cenário que particulariza a avaliação e interpretação de progressos 

neste grupo de crianças. 

Esta singularidade em interpretar os benefícios de um tratamento em 

crianças com paralisia cerebral consiste em avaliar de maneira abrangente as 

funções que possam estar prejudicadas pela alteração motora, obtendo-se uma 

visão do desempenho funcional da criança em diferentes áreas do desenvolvimento, 

por meio de uma perspectiva que investigue como a limitação motora interfere nas 

atividades diárias da criança. O conhecimento do perfil funcional da criança pode 

nos indicar como esta o ritmo e nível de desenvolvimento da criança, bem como 

proporcionar uma análise do desenvolvimento da criança baseada na correlação do 

progresso entre diferentes funções. 

Desta maneira, a indicação do implante coclear considerado como um 

tratamento para deficiência auditiva deve ser avaliado quanto aos aspectos de 

percepção de fala e desenvolvimento de linguagem, no entanto, em crianças com 

PC, não somente esta evolução será determinante para afirmar os reais benefícios 

do IC. A pequena evolução em habilidades auditivas e linguísticas podem 

proporcionar melhoras em aspectos da comunicação, os quais são importantes 

indicadores da melhora nas capacidades funcionais da criança, pois proporciona a 

inserção da criança no mundo. 
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Nesta perspectiva, os questionamentos deste trabalho, confluem para 

análise e caracterização funcional da criança com paralisia cerebral e usuária de 

implante coclear, a fim de estudar os benefícios do IC quanto à audição, linguagem 

e comunicação, em correlação com o desenvolvimento de três aspectos importantes 

do desempenho funcional: a função motora, função social-pessoal, habilidades de 

autocuidado; bem como o nível de independência da criança.  

O estudo do implante coclear em crianças com paralisia cerebral possui a 

finalidade de apresentar reflexões sobre o processo de indicação do IC, bem como 

de avaliação de benefícios, o qual deve ser guiado por meio de bases de avaliação 

sólidas e abrangentes, para que além de mensurar os benefícios, também possa ser 

capaz de informar sobre prognósticos reais para os pais e famílias. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PARALISIA CEREBRAL  

 

A paralisia cerebral é uma condição reconhecida entre as alterações que 

interferem no desenvolvimento do sistema nervoso central. Desde a primeira 

descrição em 1861 por Little, e pesquisas posteriores de Osler e Freud, o termo 

paralisia cerebral foi utilizado para descrever crianças que apresentavam alteração 

motora persistente desde a infância (BAX et al, 2005).  

Diversas definições e classificações são conhecidas no cenário cientifico 

sobre a PC, nos últimos anos com o advento dos exames de neuro-imagem outros 

aspectos tornaram-se importantes para o diagnóstico e classificação da PC.  Além 

do crescente número de trabalhos sobre qualidade de vida em crianças com PC, 

indicar indiretamente a necessidade de atualizações nesta área de estudo. Em 2005, 

um Comitê Executivo de estudos sobre Paralisia cerebral publicou uma atualização 

sobre a definição e classificação da Paralisia cerebral (BAX et al., 2005). 

A definição de paralisia cerebral proposta pelo Comitê foi: “A paralisia 

cerebral é descrita como um grupo de desordens do desenvolvimento da postura e 

movimento, causando limitação de atividade, os quais são atribuídos a distúrbios 

ocorridos em um cérebro em desenvolvimento no feto ou no infante. As desordens 

motoras da PC são frequentemente acompanhadas por distúrbios da sensação, 

cognição, comunicação, percepção, comportamento e/ou epilepsia” (BAX et al, 

2005, p. 572, tradução nossa). 

A paralisia cerebral, também conhecida como encefalopatia crônica 

infantil não progressiva, é resultante de uma lesão neurológica capaz de alterar de 

forma permanente mecanismos específicos de controle motor no sistema nervoso 

central (MILLER, 2002; MASCARENHAS, 2008). O termo paralisia cerebral não é 

empregado para designar gravidade ou doença ativa, mas sim denomina uma série 

de síndromes clínicas heterogêneas, caracterizadas pela presença de transtorno 

permanente de tônus, postura, movimentos e equilíbrio, tornando os movimentos 

voluntários descoordenados e limitados (GAUZZI; FONSECA, 2004).  
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As síndromes clínicas se diferem pela localização da lesão no sistema 

nervoso central, e consequentemente pelo tipo de anormalidade motora resultante 

desta lesão, no entanto, um mesmo indivíduo com paralisia cerebral pode 

apresentar flutuações em seu quadro motor no decorrer de seu desenvolvimento. 

Considera-se que a base etiológica não é evolutiva, ou seja, a função motora é 

alterada por uma lesão estática em um cérebro ainda em desenvolvimento, e 

conforme a maturação neuronal ocorre, as expressões clínicas podem se modificar, 

uma vez que a lesão neurológica implica na maturação neuronal (LAMÔNICA, 2000; 

MILLER, 2002; ROTTA, 2002; BAX, 2005; MASCARENHAS, 2008). 

O quadro etiológico da paralisia cerebral apresenta intrínseca relação com 

ocorrências no período de desenvolvimento intra-uterino, porém fatores peri ou pós-

natais também são relacionados (SILVA; LEMOS, 2004, MILLER, 2002; ROTTA, 

2002; SANO et al., 2005; ANGULO et al., 2006). A rede de fatores etiológicos da 

paralisia cerebral é complexa, e composta por fatores endógenos e exógenos ao 

indivíduo, esta variedade delimita ações direcionadas de promoção e prevenção em 

saúde, em contrapartida, favorece a alta incidência de paralisia cerebral.  

Segundo Silva e Lemos (2004), os principais fatores pré-natais, são: 

hipóxia intra-uterina, infecção intra-uterina (corioamnionite), infecções pré-natais, 

toxoplasmose congênita, citomegalovírus, síndrome da rubéola congênita; fatores 

perinatais, os quais: leucomalácia periventricular, encefalomalacia multicística, 

infecções bacterianas, crises convulsivas do recém-nascido, síndrome hipóxico-

isquêmica; e fatores pós-natais (lesão adquirida até os 3 anos): meningoencefalites 

– bacterianas ou virais, tuberculose, traumatismos cranioencefálicos, acidentes 

vasculares, lesões por afogamento, tumores cerebrais, dentre outros. 

Alguns estudos sinalizam que fatores de risco pré-natais contribuem para 

um parto complicado e consequente anóxia perinatal, desta maneira, estaria 

associada à etiologia da PC especialmente a encefalopatia hipóxico-isquêmica grave 

(PIOVESANA et. al, 2002). 

A prevalência das formas moderadas e graves de paralisia cerebral está 

entre 1,5 a 2,5 por 1000 nascidos vivos nos países desenvolvidos (NEHRING, 2000, 

PIOVESANA et al., 2002; LEITE; PRADO, 2004; ANGULO et al., 2006; WILEY; 

JONHSON, 2009). Em países subdesenvolvidos, considerando-se todos os níveis 

de PC, existe a estimativa de 7:1000 nascidos vivos (PIOVESANA et al., 2002). No 
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Brasil, há carência de estudos epidemiológicos nesta área, acredita-se que a 

incidência seja alta, devido à precariedade dos cuidados disponibilizados para 

maioria das gestantes brasileiras (LEITE, PRADO, 2004). Há uma estimativa que 

surgem 17.000 novos casos de PC por ano no Brasil, considerando-se desde as 

formas mais leves de alteração motora até as mais graves (ROTTA, 2002).  

Com a evolução nos cuidados intensivos perinatais, esperava-se que a 

incidência de PC diminuísse, porém, a taxa sobrevivência de recém-nascidos com 

muito baixo peso (< 1500 g) tem aumentado, e desta maneira as taxas de 

incidência/prevalência de PC estão mantidas (MANCINI et al., 2002). Isto se deve 

pelo fato de que crianças com muito baixo peso, os distúrbios neurofisiológicos 

podem chegar a 50% e a presença de PC é de 25 a 31 vezes maior do que nos 

nascidos a termo (PIOVESANA et al., 2002). 

A lesão cerebral resulta em alterações motoras que constituem a principal 

característica clinica da doença, no entanto, as manifestações clínicas podem ser 

bastante heterogêneas, podendo variar quanto ao tipo de desordem motora, 

determinada pela topografia da lesão no cérebro (piramidal, extra-piramidal, ou 

atáxica), e também quanto a topografia anatômica, ou seja, o local do corpo que é 

afetado pela alteração motora e a gravidade deste transtorno motor (LIPTAK; 

ACCARDO, 2004). 

A classificação baseada no quadro clínico motor e na distribuição 

anatômica do corpo é a mais utilizada na prática clinica. A qual define três tipos 

principais de distúrbio do movimento, são as síndromes Espásticas, Discinéticas e 

Atáxicas (CANS, 2000; BAX et al., 2005). Algumas crianças podem apresentar mais 

de um tipo de alteração motora, denominada paralisia cerebral Mista, a qual deve 

ser classificada considerando-se o tipo predominante de alteração de tônus e 

movimento, caracterizado em espasticidade, distonia, coreoatetose, ou ataxia (BAX 

et al., 2005). 

A desordem motora pode se manifestar afetando diferentes regiões do 

corpo, classificando o individuo com PC em: hemiplégico, diplégico ou quadriplégico, 

respectivamente, quando apenas um hemicorpo é comprometido, quando os quatro 

membros estão comprometidos e especialmente os membros inferiores, e quando 

todos os membros estão afetados pela desordem motora (LIPTAK, ACCARDO, 

2004). Entretanto, esta classificação oferece informações muito gerais sobre qual o 
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quadro motor da criança, principalmente em relação as crianças espásticas, no que 

se refere a classificação em diplegia ou tetraplegia, o que refletia em diferentes 

abordagens e a constante variabilidade na avaliação e diagnóstico de crianças com 

PC. 

Em 2000, CANS, publicou um estudo propondo uma nova classificação 

no que se refere à topografia anatômica do acometimento motor, subdividindo o 

grupo espástico em unilateral e bilateral. Entretanto, a aplicação desta classificação 

está sendo utilizada principalmente na Europa até o momento. 

Além de Cans (2000), no estudo de Bax et al. (2005, p. 575, tradução 

nossa), uma nova estratégia de avaliação para subsequente classificação da 

paralisia cerebral foi proposta, considerando a subdivisão em unilateral e bilateral. 

Os aspectos que foram considerados para o diagnóstico e caracterização da 

paralisia cerebral estão dispostos abaixo e organizados nos itens de 1 a 4. 

1. Caracterizar a alteração motora: 

a. Natureza e tipologia da alteração motora: avaliação do tônus 

muscular, em: hipertonia ou hipotonia, assim como o diagnóstico do 

tipo de alteração motora, em espasticidade, ataxia, distonia, ou 

atetose. 

b. Habilidades funcionais motoras: avaliação para caracterizar a 

limitação na função motora em todas as áreas do corpo, incluindo, 

fala e funções oromotoras. 

2. Desabilidades associadas: diagnosticar a presença ou ausência de outros 

problemas sensoriais ou alterações do desenvolvimento não relacionadas 

a função motora, como, presença de epilepsia, deficiência auditiva e/ou 

visual, déficits de atenção, comportamento, comunicação, e/ou déficits 

cognitivos, e como estas desabilidades adicionais interferem no 

desempenho dos indivíduos com paralisia cerebral. 

3. Achados anatômicos e radiológicos: 

a. Distribuição anatômica: as partes do corpo que são acometidas pela 

alteração motora, como: membros superiores e/ou inferiores, tronco, 

e região bulbar (mandíbula, face, palato, laringe, língua). 
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b. Achados radiológicos: os achados da ressonância magnética e da 

tomografia computadorizada são importantes para o diagnóstico e 

prognóstico do indivíduo com paralisia cerebral. 

4. Possíveis causas e período de ocorrência da lesão: pesquisar os fatores 

etiológicos, sejam eles, pré-natais, peri-natais ou pós-natais, para 

presumir o período em que a lesão ocorreu, bem como estudar se 

existem outros aspectos que podem se manifestar dependendo do fator 

etiológico, como os observados na meningite, citomegalovírus, traumas, 

entre outros. 

Neste estudo de Bax et al. (2005), os pesquisadores recomendam que a 

classificação da desordem motora seja utilizada considerando o tônus e o tipo de 

anormalidade motora predominante, classificando-a como Espasticidade, Distonia, 

Coreoatetose ou Ataxia, e qualquer outra anormalidade de tônus e movimento 

devem ser listados como manifestações secundárias da desordem motora, e o termo 

PC mista não deve ser utilizado sem a caracterização de quais componentes 

motores são observados.  

A Paralisia cerebral Espástica é caracterizada por meio de duas 

manifestações: padrão anormal de postura e movimento, hipertonia (não 

necessariamente constante), presença de reflexos primitivos e ou sinais piramidais, 

como o reflexo de Babinski. A PC Espástica pode se manifestar unilateralmente ou 

bilateralmente, a PC bilateral é diagnosticada se os membros de ambos os lados do 

corpo estiverem envolvidos, e a PC unilateral é diagnosticada se apenas um lado do 

corpo estiver acometido pela alteração motora (CANS, 2000). 

A PC Atáxica é caracterizada também por um padrão anormal de postura 

e/ou movimento, perda da coordenação muscular, e alteração na execução dos 

movimentos quanto aos aspectos de força, ritmo e precisão (CANS, 2000). 

A PC Discinética apresenta movimentos involuntários, não coordenados, 

e movimentos estereotipados, podendo se manifestar por componentes distônicos 

ou coreoatetosicos. A Distonia é caracterizada pela hipocinesia, que é a redução da 

atividade, os movimentos são lentos e difíceis de serem realizados; e pela 

hipertonia, condição em que existe aumento de tônus. A PC com componentes 

coreoatetosicos é caracterizada pela hipercinesia, aumento de atividade muscular, 
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os movimentos são bruscos e involuntários, e pela perda de tônus muscular (CANS, 

2000). 

A maioria das crianças com paralisia cerebral apresentam lesões 

cerebrais detectáveis em exames por imagem, como tomografia computadorizada 

(TC) e ressonância magnética (RM), sendo que a correspondência entre o tipo de 

lesão cerebral e o tipo de PC, bem como o grau de acometimento motor possuem 

correlações fortes na maioria dos casos, porém não se descarta a variabilidade dos 

achados radiológicos nos diferentes quadros clínicos de PC. Inclusive, crianças com 

PC podem apresentar exames de imagem, normais (BAX et al., 2005; BAX; 

TYDEMAN; FLOODMARK, 2006; HIMMELMAN; UVEBRANT, 2011). 

O estudo de Bax, Tydeman e Floodmark (2006), apresentou uma 

população com 585 crianças diagnosticadas com PC na Europa, 431 crianças foram 

avaliadas clinicamente. A maioria das crianças foi diagnosticada com: Diplegia 

(n=148), seguido de Hemiplegia (n=113), Quadriplegia Espástica (n=80), PC 

Discinética (n=62), Ataxia (n=17), e outros tipos de PC (n=11). 

Destas 431 crianças avaliadas clinicamente, 351 foram submetidas ao 

exame de ressonância magnética (RM). A média de idade das crianças na avaliação 

por RM foi de 38 meses. Os principais achados por imagem foram: lesões na 

substância branca, incluindo a leucomalácia periventricular e a hemorragia 

periventricular (42,5%), seguido por lesões no gânglio basal (12,8%), lesões corticais 

e subcorticais (9,4%), malformações (9,1%), lesões focais (7,4%) e outras lesões 

distintas (7,1%), e 11,7% apresentaram resultados normais no exame de RM (BAX; 

TYDEMAN; FLOODMARK, 2006). 

As lesões na substância branca foram encontradas em 87 crianças com 

diplegia, 31 crianças com hemiplegia e em 20 crianças com quadriplegia. Este tipo 

de lesão é característico de crianças que nascem prematuras, antes das 34 

semanas de gestação, porém, este achado foi observado em 25% das crianças do 

grupo que nasceram a termo. Um mesmo tipo de lesão pode originar diferentes tipos 

de acometimento motor, desta maneira, o local e a extensão da lesão também foram 

estudados. Crianças com diplegia Espástica apresentaram lesões na substância 

branca apenas na região posterior ou nas regiões posterior e mediana, já crianças 

com quadriplegia, apresentaram lesões mais extensas na substância branca (BAX; 

TYDEMAN; FLOODMARK, 2006).  
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Este achado também foi observado em estudo recente de Himmelman e 

Uvebrant (2011). Os autores encontraram alterações na substância branca em um 

grupo de 49 crianças com PC, sendo que 23 nasceram a termo e 26 eram 

prematuras. O grau de acometimento motor foi classificado por meio do Gross Motor 

Function Measure (GMFM). Os níveis mais graves de alteração motora (IV e V) 

foram observados em 11 crianças do grupo pré-termo, e todas as crianças que 

nasceram a termo apresentaram os níveis mais leves da GMFM. 

As lesões no gânglio basal e no tálamo foram associadas com a PC do 

tipo Distônica. De um número de 45 crianças com este tipo de lesão, 34 crianças 

apresentaram PC do tipo Distônica. Nenhuma criança com este tipo de lesão 

apresentou hemiplegia, 7 crianças apresentaram quadriplegia Espástica e 4 eram 

diplégicas (BAX; TYDEMAN; FLOODMARK, 2006).  

Resultados semelhantes foram observados em outro estudo, o qual 

apresentou que de 18 crianças com lesões no gânglio basal, 13 apresentaram PC 

do tipo Discinética, duas crianças com PC Espástica unilateral e três com PC 

Espástica bilateral, e todas foram classificadas nos níveis mais graves de alteração 

motora pelo GMFM (HIMMELMAN; UVEBRANT, 2011). 

As lesões focais no cérebro podem ser decorrentes de embolias em 

artérias cerebrais, sendo um achado comum no exame de RM de crianças com PC 

hemiplégica. No estudo de Bax, Tydeman e Floodmark (2006), de 26 crianças com 

lesões focais no cérebro, 25 apresentaram hemiplegia, e apenas uma apresentou 

quadriplegia. 

Outro grupo descrito no estudo de Bax, Tydeman e Floodmark (2006), foi 

o grupo de lesões corticais e subcorticais, que compreendiam crianças com 

encefalomalácia multicística e outras alterações corticais. Do grupo de 351 crianças, 

34 apresentaram este tipo de lesão cerebral, e todos os tipos de PC fizeram parte 

deste grupo, e particularmente todas as crianças com Ataxia. 

Em outro estudo, os achados foram semelhantes, pois de um grupo de 45 

crianças com lesões corticais e subcorticais, foram observadas crianças com os três 

tipos de PC: Espástica, Discinética, porém, apenas uma criança apresentou PC do 

tipo Atáxica (HIMMELMAN; UVEBRANT, 2011). 
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As malformações cerebrais foram descritas como uma característica do 

grupo de crianças com hemiplegia. De 32 crianças, 12 apresentaram hemiplegia, 

porém outros tipos de acometimento motor também foram observados, como a 

quadriplegia. Seis crianças apresentaram histórico de infecção no período pré-natal, 

como citomegalovírus, que pode decorrer com calcificações cerebrais; os outros 

tipos de malformação cerebral incluíam: esquinzecefalia, polimicrogiria, displasia 

cortical e lisencefalia (BAX; TYDEMAN; FLOODMARK, 2006). 

As crianças que não apresentaram nenhuma das condições na RM 

citadas acima formaram um grupo distinto composto por 25 crianças com diferentes 

tipos de PC. Este grupo também apresentou maior frequência de desabilidades 

associadas a PC, como problemas visuais e epilepsia, além de alterações genéticas 

terem sido identificadas na maioria destas crianças (BAX; TYDEMAN; 

FLOODMARK, 2006). 

Assim como os exames de imagem podem apresentar alterações como 

as citadas acima, algumas crianças podem apresentar exames de RM normais. No 

estudo, os autores relataram que ambas as crianças com PC do tipo Espástica, 

Discinética ou Atáxica apresentaram resultados normais na RM (n=41). Sendo que o 

grupo de crianças com Ataxia (n=17), mais da metade (n=8) apresentaram RM 

normal. Quanto a severidade da alteração motora, a maioria das crianças com 

achados normais na RM, apresentou alteração motora leve, e apenas 17% 

apresentaram alteração motora grave. Também foram observadas maior frequência 

de alterações genéticas neste grupo de crianças (BAX; TYDEMAN; FLOODMARK, 

2006). 

A complexidade etiológica da paralisia cerebral, bem como a variedade do 

quadro clínico na paralisia cerebral, são aspectos que indicam que outras alterações 

podem estar presentes, o que leva a paralisia cerebral a uma “classificação” 

desafiadora, podendo ser tanto causa como fator de risco de outras deficiências.  

Além das alterações motoras, outras deficiências do desenvolvimento 

podem estar presentes em indivíduos com paralisia cerebral, os comprometimentos 

associados podem ser em diferentes funções, as quais: mental, sensorial, cognitiva, 

emocional, social, de atenção, vigilância, e comportamento (NEHRING, 2000, 

OLNEY; WRIGHT, 2006; LAMÔNICA, 2006, 2008). A epilepsia é encontrada com 
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frequência, assim como alterações na função gastrintestinal, de crescimento e 

odontológicas (NEHRING, 2000; ARGÜELLES, 2001; MILLER, 2002). 

As alterações visuais e oculares são as mais comuns na PC, incluindo 

estrabismo, anomalias dos movimentos sacádicos e de perseguição, erros refrativos, 

defeitos estruturais congênitos, nistagmo, defeitos de campo, ambliopia, e 

deficiência visual cortical (MILLER, 2002). Outras alterações relacionadas com as 

funções de mastigação, deglutição, propriocepção oral, também podem coexistir 

(ARGÜELLES, 2001).  

Desta maneira, é necessário um diagnóstico clinico e avaliação global, ou 

seja, de todos os aspectos que fazem parte da vida de uma criança. Para que a 

partir deste momento seja indicado o caminho para reabilitação destas crianças, 

objetivando que uma evolução em determinado aspecto seja auxiliar na promoção 

de outra função ou aspecto da vida destas crianças (SANTOS et al., 2011).  

 

 

2.3 PARALISIA CEREBRAL E DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

 

A deficiência auditiva apresenta-se na criança com PC com grande 

variabilidade, desde perda auditiva condutiva quanto neurossensorial, ou, até 

mesmo, alterações do processamento auditivo central (PUYUELO-SANCLEMENTE, 

2001; LAMÔNICA et al., 2001, 2002; RUSSMAN; ASHWAL, 2004). Estudos indicam 

a ocorrência de algum grau de perda auditiva em 20% a 30% dos casos de paralisia 

cerebral (EDWARDS, 2007; BACCIU et al, 2009; STEVEN et al., 2011). 

A justificativa para este fato é que a base etiológica que proporciona a 

paralisia cerebral também pode levar às perdas auditivas, dependendo da sede 

anatômica da lesão cerebral, sendo considerados fatores de risco: quadros de 

hipóxia, hiperbilirrubinemia, incompatibilidade sanguínea, prematuridade, entre 

outros (LAMÔNICA et al., 2003; ASHWAL et al., 2004; MAJNEMER; MAZER, 2004).  

Em 2004, a Academia Americana de Neurologia e a Sociedade 

Americana de Neurologia Infantil, publicaram parâmetros sobre o diagnóstico da 
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criança com paralisia cerebral. Os autores relatam que a proporção de deficiência 

auditiva em crianças com paralisia cerebral é de 12% (ASHWALL et al., 2004). 

Lamônica (2000) pesquisou a ocorrência de alterações auditivas em 

oitenta crianças e adolescentes com paralisia cerebral, os resultados mostraram que 

o tipo de perda mais prevalente é a perda auditiva sensorioneural: em 50% dos 

quadriplégicos espáticos, 24% dos hemiplégicos espáticos, e em 49% dos atetóides.  

Ângulo et al. (2006) pesquisaram o perfil audiológico em uma população 

de 30 pacientes com paralisia cerebral, 60% foram diagnosticados com perda 

auditiva neurossensorial, sendo perdas auditivas bilaterais em 12 casos e unilaterais 

em 6 casos. O grau de severidade variou de leve a profundo. 

Sano et al. (2005), estudou por meio da pesquisa de Emissões 

Otoacústicas - produto de distorção (EOEdp), Audiometria comportamental e 

Pesquisa dos potenciais do tronco encefálico (PEATE), o quadro clinico audiológico 

de seis crianças com paralisia cerebral, as quais apresentavam histórico de 

hiperbilirrubinemia e hipóxia neonatal. Todas as crianças apresentaram ausência da 

onda V na pesquisa do PEATE, cinco crianças não apresentaram EOEdp, apenas 

uma apresentou registro de funcionalidade de células ciliadas externas. Os autores 

sugeriram que a lesão pode se localizar nas células ciliadas externas, especialmente 

em crianças que apresentaram hipóxia neonatal, como também pode apresentar 

alterações no nervo coclear. 

Cabe ressaltar que a discrepância de ocorrência de perdas auditivas em 

PC, assim como a gravidade dos distúrbios auditivos encontrada na literatura, pode 

ser atribuída a vários fatores como tipo de PC, gravidade do transtorno motor, idade 

de realização das avaliações, definição do que se constitui perda auditiva e método 

de avaliação, além de características específicas das casuísticas estudadas 

(LAMÔNICA, 2000). 

 

 

2.4 IMPLANTE COCLEAR EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 
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Por ser uma área de pesquisa relativamente recente, foram encontrados 

apenas seis artigos que apresentaram na população de estudo crianças usuárias de 

implante coclear com paralisia cerebral. 

Waltzman et al. (2000), avaliaram o desempenho de crianças implantadas 

com deficiências associadas, em testes de percepção de fala. De um grupo de 29 

crianças com desabilidades associadas, uma apresentava paralisia cerebral e 

possuía 12 anos de idade na época da cirurgia do implante coclear, os autores não 

especificam o tipo de PC. Os progressos observados nesta criança com PC não 

foram significativos quanto à percepção de fala e uso da linguagem oral, no entanto, 

a existência de alguns fatores foi relevante no desempenho desta criança, por 

exemplo: o respectivo estudo não detalha o quadro clínico da criança com paralisia 

cerebral, a idade da criança na cirurgia de implante coclear é considerada 

extremamente tardia para que sejam alcançados resultados satisfatórios em audição 

e linguagem oral, e a duração e frequência de reabilitação auditiva pós-cirurgia não 

é relatada. 

Wiley et al. (2005) investigaram os benefícios observados pelos pais de 

crianças implantadas. A população de estudo era composta por 16 crianças com 

deficiências associadas, duas possuíam o diagnóstico de paralisia cerebral, sem 

outras alterações, e três possuíam paralisia cerebral, entretanto com outras 

alterações associadas, tais como distúrbio de aprendizagem, atraso cognitivo, e 

distúrbio comportamental. As seis crianças com PC, receberam o IC com idade 

média de 18 meses. As duas crianças com paralisia cerebral isolada, 

respectivamente, após 15 e 24 meses de uso do implante coclear passaram a se 

comunicar exclusivamente por meio da linguagem oral. Em contrapartida as três 

crianças com paralisia cerebral e outras alterações associadas, não progrediram até 

a última avaliação realizada quanto ao modo de comunicação. No entanto, os 

tempos de uso destas três crianças foram distintos: 11 meses, 3 anos e 4 meses, e 

4 meses de uso do IC, observa-se que os tempos de uso de 11 e 4 meses são 

relativamente curto para que progressos significativos sejam alcançados, já o quadro 

clinico da criança que utilizou o IC por 3 anos e 4 meses deveria ser conhecido para 

que possíveis hipóteses de interferências negativas fossem identificadas. 

O estudo de Daneshi e Hassanzadeh (2006), desenvolvido no Iran 

Cochlear Implant Centre, no Irã, relatou que a cirurgia de implante coclear não é 
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contraindicada para crianças com paralisia cerebral, no entanto, estas crianças 

devem atender todos os requisitos pré-cirúrgicos das crianças com perda auditiva 

isolada. Os autores analisaram retrospectivamente os dados de 398 indivíduos que 

receberam o IC, a fim de identificar quais destas crianças apresentavam alterações 

associadas a deficiência auditiva. Foram identificados 60 pacientes com 

desabilidades adicionais: deficiência intelectual leve (8) e moderado (5), dificuldades 

de aprendizagem (20), transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (15), 

paralisia cerebral (5), cegueira congênita (3), autismo (4). O estudo não detalha a 

idade de implantação das crianças com PC, apenas descreve que a idade média do 

grupo de 60 crianças foi de 68 meses (5 anos e 6 meses) com desvio padrão de 32 

meses. Em relação ao desempenho nos testes de percepção de fala, após um ano 

de uso do IC, as crianças com paralisia cerebral foram as que obtiveram as 

melhores pontuações em relação às demais crianças com desabilidades associadas. 

O grupo de crianças com autismo e deficiência visual congênita obtiveram os 

menores progressos quanto à percepção de fala. Os autores concluem que apenas 

a deficiência intelectual grave se constitui como contraindicação para o IC. 

Na população de estudo de Berretini et al. (2008), de 23 crianças usuárias 

de IC com desabilidades associadas, três crianças apresentavam paralisia cerebral. 

O estudo avaliou a percepção de fala das crianças e os benefícios do IC pela 

perspectiva dos pais por meio de um questionário que avalia a percepção dos pais 

em termos de desenvolvimento auditivo, interação social, comunicação, e a opinião 

geral dos pais. As três crianças com PC receberam o IC com 2 anos e 3 meses (C1), 

7 anos (C2) e 6 anos de idade (C3), e na data da avaliação apresentavam 2 anos, 1 

ano e 2 anos de uso respectivamente. As crianças C1 e C3 progrediram para 

habilidade de compreensão auditiva em conjunto aberto, fazendo uso da linguagem 

oral como modo de comunicação predominante. Já a criança C3, não apresentou 

progresso quanto as categorias de audição e modo de comunicação, sendo que a 

avaliação da percepção de fala foi concluída, apenas, como: “Difficult to evaluate” 

(difícil de avaliar). No entanto, quando comparamos os benefícios observados pelos 

pais, as três crianças com PC apresentaram o mesmo escore.  

Apenas dois artigos referem-se exclusivamente a crianças com paralisia 

cerebral. A pesquisa realizada por Bacciu et al. (2009), apresentou os resultados de 

um grupo de cinco crianças, acompanhadas no Centro de Implante Coclear da 
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Universidade de Pisa, Itália. O objetivo do estudo foi comparar o desempenho 

longitudinal pré e pós-implantação em testes de percepção e inteligibilidade de fala. 

As idades de implantação variaram de 5 a 10 anos de idade e o tempo de uso variou 

de 1 a 4 anos. Todas as crianças utilizaram o IC por pelo menos um ano para que os 

primeiros progressos fossem observados. O grupo de crianças com PC foi formado 

por quatro crianças com quadriplegia Espástica, e uma criança classificada como 

Discinética/Coreo-atetóide. Quatro crianças alcançaram a categoria máxima de 

audição, ou seja, eram capazes de compreender a linguagem oral em conjunto 

aberto, e uma criança alcançou a categoria 4, sendo capaz de identificar a palavra 

por meio da reconhecimento da vogal. As quatro crianças que alcançaram a 

categoria 6 eram usuárias de IC há mais tempo do que a criança que alcançou a 

categoria 4, além desta criança apresentar alteração cognitiva severa em 

associação. Quanto a inteligibilidade de fala, três crianças alcançaram a categoria 2, 

que significa que a fala é ininteligível, porém o entendimento se torna mais fácil 

quando a comunicação é por meio de palavras e não frases; outra criança alcançou 

a categoria 4, que significava que a fala era inteligível para pessoas que estavam 

acostumadas com crianças com PC,  e a outra atingiu a categoria 6, sua fala era 

inteligível por qualquer ouvinte. Esta criança que alcançou a categoria máxima de 

inteligibilidade apresentava PC Discinética, já utilizava o IC por 4 anos e apenas 

apresentava estrabismo em associação a PC. Além dos resultados de audição e 

linguagem, os autores relataram melhoras na função social, pois a comunicação e a 

interação ambiental se tornaram mais ativas, e arriscaram sugerir possíveis 

progressos na função motora, porém esta hipótese será investigada futuramente. 

O estudo mais recente foi publicado no ano de 2011, e trata-se de um 

estudo de 36 crianças com paralisia cerebral e usuárias de implante coclear 

acompanhadas pelo Centro de Implante Coclear de Manchester no Reino Unido. Um 

grupo de 36 crianças foi avaliado quanto aos progressos de audição, e seu 

desempenho foi correlacionado com aspectos motores e nível cognitivo. Os 

resultados indicaram que não há relação entre desempenho motor e 

desenvolvimento auditivo, crianças com acometimento motor podem progredir e 

alcançar a capacidade de compreensão auditiva em conjunto aberto. No entanto, o 

nível cognitivo apresentou-se como um fator que pode influenciar os resultados em 

nível de percepção de fala. O estudo resume que são necessários outros estudos 
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nesta área, porém, cada caso deverá ser considerado em sua singularidade. Um dos 

indicadores mais importantes de prognóstico, determinados pelos autores, está 

relacionado com o nível de funcionalidade, porém, destaca-se que em crianças com 

desempenho funcional inferior, os progressos em percepção de fala não devem ser 

subestimados (STEVEN, et al. 2011). 

É comum entre os estudos a importância fundamental durante o processo 

de reabilitação, o apoio dos pais e familiares, estimulação adequada, o uso por 

tempo integral do dispositivo, a realização de terapia fonoaudiológica intensiva, 

realização de tratamentos para a alteração motora e dos demais déficits se 

presentes, aliado ao acompanhamento por uma equipe especializada, para que 

sejam observados resultados satisfatórios, tanto para crianças com paralisia cerebral 

como para outras deficiências associadas à surdez (HAMZAVI et al., 2000; 

WALTZMAN et al., 2000; FUKUDA et al., 2003; BERTRAM, 2004; DETTMAN et al, 

2004; FILIPO et al., 2004; VLAHOVIĆ; ŠINDIJA, 2004; WILEY et al., 2005; HOLT; 

KIRK, 2005; DANESHI; HASSANZADEH, 2006; EDWARDS, 2007; 

NIKOLOPOULOS et al., 2008; BERRETINI et al., 2008; WILEY et al., 2008; BACCIU 

et al, 2009, STEVEN et al., 2010). 

Todos os artigos publicados com grupos de crianças com PC relatam 

benefícios comuns proporcionados pela estimulação auditiva, independente do nível 

de desenvolvimento em audição e linguagem. Os benefícios relatados se 

concentram na melhora das respostas da criança, no aumento da interação com a 

família e meio ambiente, presença de intenção comunicativa (WILEY et al., 2005; 

DANESHI & HASSANZADEH, 2007; BERRETINI et al., 2008; BACCIU et al., 2009; 

STEVEN, 2011). E outros benefícios que refletem como a audição é importante e 

contribui para o desenvolvimento da criança. Caracterizando-se como um facilitador 

para o estabelecimento de um canal de comunicação e interação com o meio e 

sociedade que a criança está incluída.  

Pesquisas na comunidade científica nacional, que relatem o uso do 

implante coclear em crianças com paralisia cerebral, não existem até o momento. 

Apenas estudos internacionais, apresentam experiências realizadas com o IC em 

crianças com paralisia cerebral. A maioria dos estudos são retrospectivos, e 

classificam a paralisia cerebral como mais uma entre as várias possíveis deficiências 

(desabilidades) associadas à surdez.  
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Por este motivo, muitos artigos não caracterizam o quadro motor da PC, 

em, termos de desempenho funcional, nível de independência, função social, 

emocional, suporte familiar ou características intelectuais. Apenas identificam que a 

criança apresenta PC (WALTZMAN et al., 2000, WILEY et al., 2005, DANESHI & 

HASSANZADEH, 2007, BERRETINI et al., 2008). O que impede uma análise mais 

precisa e fidedigna dos diferentes progressos observados, entre as crianças nos 

diferentes estudos. 

Existe unanimidade entre os artigos revisados, o fato de não 

considerarem a condição “paralisia cerebral” uma contraindicação para a cirurgia de 

implante coclear. Sendo válido para a criança com PC, a obrigatoriedade de ser 

aprovada em todos os critérios de indicação do IC, já utilizados em crianças com 

deficiência auditiva isolada. 

Considera-se que crianças deficientes auditivas com paralisia cerebral ou 

outras desabilidades adicionais à surdez, se diferem grandemente (MCCRAKEN; 

BAMFORD, 1995; DANESHI, HASSANZADEH, 2007). Existem as diferenças 

individuais de cada criança, além das inerentes a cada desabilidade adicional. 

Portanto, definir escores para a avaliação, assim como comparar o desempenho de 

cada criança com deficiência auditiva e outros comprometimentos associados, antes 

e depois do uso do IC torna-se, muitas vezes, um trabalho complexo (HAMZAVI et 

al., 2000, STEVEN et al., 2010).  

As características da PC, dependendo do tipo e grau de severidade 

motor, poderão se manifestar contrariamente ao desenvolvimento normal da criança, 

modificando os esquemas de comunicação e aprendizagem. Lamônica (2008, p. 2) 

explica: 

A criança paralítica cerebral exibirá os resultados complexos da sequela de 

uma lesão encefálica e, à medida que cresce e evolui outros fatores se 

combinam com os efeitos funcionais ao seu desenvolvimento, interferindo 

nas atividades de vida diária e, por consequência na aprendizagem em 

geral. O importante é conhecer qual a influência desta lesão cerebral e a 

sequela por ela deixada no desenvolvimento deste indivíduo, visto o 

possível prejuízo na sua interação com o meio ambiente, interações estas 

extremamente necessárias para o desenvolvimento da linguagem. 
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Portanto ao utilizar o termo “paralisia cerebral”, diversos são os quadros 

clínicos possíveis, deste modo, cada criança com PC, terá particularidades a serem 

consideradas no processo de indicação da cirurgia do IC, bem como no processo 

após a cirurgia do IC, no que diz respeito à análise do desenvolvimento em audição, 

linguagem e comunicação. Bem como, na análise do desempenho entre crianças 

com deficiência auditiva isolada; entre as crianças de outros grupos com 

desabilidades associadas, e entre as próprias crianças com PC. 

É importante realçar que um grupo de crianças com PC pode parecer 

homogêneo pelo fato de apresentarem deficiência auditiva, e serem usuárias de IC, 

mas em contrapartida, as demais características intrínsecas e extrínsecas a criança 

são distintas, podendo estas se apresentar como possíveis variáveis interferentes no 

processo de avaliação e reabilitação após o implante coclear. A abordagem holística 

na avaliação da criança com paralisia cerebral é essencial para proporcionar o 

melhor tratamento e suporte à família.  
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3 PROPOSIÇÃO  

 

3.1 Investigar os benefícios do implante coclear quanto aos aspectos de 

audição, linguagem e comunicação em crianças com paralisia cerebral. 

 

3.2 Verificar se há relação entre o desenvolvimento auditivo, de linguagem e 

modo de comunicação com os seguintes aspectos: 

 

 Desenvolvimento motor. 

 

 Desempenho funcional nas áreas de autocuidado, mobilidade e 

função social. 

 

 Nível de independência nas áreas de autocuidado, mobilidade e 

função social. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, sob nº de 

protocolo 019/2010, e recebeu aprovação do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), para realização da 

pesquisa em suas dependências, no Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA). 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

Composta por oito crianças com diagnóstico de paralisia cerebral e 

usuárias de implante coclear, acompanhadas no Centro de Pesquisas Audiológicas 

do HRAC-USP. Os pais e/ou responsáveis das crianças selecionadas, foram 

informados sobre a pesquisa e assinaram o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido”, para que a criança participasse do grupo de estudo.  

O estudo demográfico mostrou que todas as crianças apresentaram 

fatores de risco para deficiência auditiva e/ou para paralisia cerebral (Tabela 1).  

 

 

 

Tabela 1 – Características demográficas: dados gestacionais 
(continua) 

ID Gênero Tempo de 
Gestação 
(semanas) 

Tipo de 
parto 

Peso ao 
nascimento 
(gramas) 

Apgar 
(1/5) 

Intercorrências 
gestacionais 

1 M 34 Cesária 2880 8/9 Prematuridade, 
hiperbilirrubinema TF, 
ventilação mecânica, 
convulsões, ototóxicos. 
 

2 F 36 Cesária 3050 SI Prematuridade, 
Citomegalovírus. 
 

3 
 

M 34 Cesária 2535 9/9 Prematuridade, 
hiperbilirrubinemia,UTI 
neonatal, ototóxicos. 
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Tabela 1 – Características demográficas: dados gestacionais. 

(conclusão) 

ID Gênero Tempo de 
Gestação 
(semanas) 

Tipo de 
parto 

Peso ao 
nascimento 
(gramas) 

Apgar 
(1/5) 

Intercorrências 
gestacionais 

4 M 37  Natural  3270 SI Uso de fórceps, Hipóxia 
neonatal, 
hiperbilirrubinemia TF, 
septicemia, UTI 
neonatal por 32 dias. 
 

5 F 37 Cesária 2250 SI Consanguinidade, 
descoberta tardia da 
gravidez, infecção 
materna intrauterina 
grave com uso de 
antibióticos nos 
primeiros meses de 
gestação, hipóxia 
neonatal severa. 
 

6 M 36 Cesária 1630 SI Prematuridade, 
hiperbilirrubinemia TF, 
ventilação mecânica, 
septicemia, ototóxicos. 
 

7 M 32 Cesária 2200 6/6 Prematuridade, 
hiperbilirrubinemia, 
Hipóxia neonatal, UTI 
neonatal, meningite 
bacteriana 1º mês de 
vida. 
 

       
8 M 32 Natural 4500 SI Prematuridade. 

 

M: masculino; F: feminino; TF: transfusão sanguínea; SI: sem informação; (1/5): Apgar do 
primeiro minuto e cinco primeiros minutos. 

 

 

A casuística foi formada por um grupo variado quanto ao tipo e subtipo da 

paralisia cerebral. O tipo de deficiência auditiva predominante foi a Desordem do 

Espectro da Neuropatia Auditiva – DENA (Tabela 2). 

Cinco crianças adquiriram marcha independente e três crianças não eram 

capazes de andar, duas crianças utilizavam cadeira de rodas adaptada (Tabela 2).  
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O grupo de estudo foi formado por quatro crianças que receberam o IC 

antes dos três anos de idade, e quatro crianças que receberam o IC após os três 

anos de idade. Todos os participantes estavam inseridos em um programa de 

reabilitação auditiva e fizeram uso de aparelho de amplificação sonora individual 

(AASI) antes de receberem o implante coclear (Tabela 3)  

Quanto ao modo de comunicação predominante antes de receber o 

implante coclear, todas as crianças se comunicavam por meio de gestos e/ou 

vocalizações, exceto o participante nº 8, que já utilizava a Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS. 

Tabela 2 – Diagnóstico audiológico, neurológico e características motoras 

ID Perda auditiva Tipo de PC Subtipo da PC Características 
motoras¹ 

1 PASNPB Espástica Hemiplegia a esquerda Marcha sim Equilíbrio 
cervical sim.  
 

2 DENA Espástica Hemiparesia, com 
predomínio do hemicorpo 
esquerdo 
 

Marcha: sim 
Equilíbrio cervical: sim 

3 DENA Atetóide Quadriparesia Marcha: sim 
Equilíbrio cervical: sim 
 

4 DENA Espástica Quadriparesia Marcha: não 
Equilíbrio cervical: 
não  
Cadeira de rodas 
adaptada 
 

5 PASNPB Espástica Hemiparesia com 
predomínio do hemicorpo 
direito 
 

Marcha: sim 
Equilíbrio cervical: sim 
 

6 DENA Espástica Quadriparesia com 
predomínio do hemicorpo 
esquerdo 

Marcha: não 
Equilíbrio cervical:  
Sim 
 

7 DENA Mista Quadriparesia Espástica 
com componentes 
atetóides 

Marcha: não 
Equilíbrio cervical: 
não 
Cadeira de rodas 
adaptada 
 

8* PASNPB Espástica Hemiplegia à direita Marcha: sim 
Equilíbrio cervical: sim 

PC: paralisia cerebral; DENA: desordem do espectro da neuropatia auditiva; PASNPB: perda 
auditiva sensorioneural profunda bilateral; *: uso de libras; ¹: Segundo classificação proposta 
por Lamônica, 2006. 
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Todas as crianças passaram por avaliações psicológicas e neurológicas a 

fim de diagnosticar alterações cognitivas ou outros problemas associados antes de 

receberem o implante coclear, e nenhuma criança apresentou outras condições 

associadas. As avaliações clínicas neurológicas e psicológicas se repetiram nos três 

momentos de avaliações desta pesquisa, como parte da rotina de procedimentos do 

CPA-HRAC/USP. 

Os exames de Ressonância Magnética (RM) e Tomografia 

Computadorizada (TC) do encéfalo e regiões temporais foram realizados no período 

pré-operatório, com o intuito de pesquisar contraindicações para cirurgia (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Dados do período pré e pós-implante coclear 

ID Idade no 
IC# 

Lado 
implantado 

Componente 
externo 

Componente 
interno 

Tempo de 
uso do AASI 
antes do IC 

1 1a8m E Harmony HiRes 90k 1a1m 
 

2 2a3m E Opus2 SonataTI100 4m 
 

3 2a8m E Harmony HiRes 90K 1a2m 
 

4 2a9m E Harmony HiRes 90K 1a2m 
 

5 3a2m E Harmony HiRes 90k 2a11m 
 

6 3a10m E Harmony HiRes 90K 9m 
 

7 4a3m E Freedom Nucleus 
Freedom 
(CI24RE) 
 

2a6m 

8 5a1m E Opus2 SonataTI100 1a10m 

a: anos; m: meses; IC: implante coclear; AASI: aparelho de amplificação sonora individual; D: 
direito; E: esquerdo; #: idade média: 3 anos. 
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Tabela 4 – Achados radiológicos – pesquisa de contraindicações para cirurgia de IC. 

ID RM de encéfalo TC das mastoides 

1 Atrofia cortical frontal e região 
periventricular; Área de gliose à direita 
 

Ausência de anormalidades 
 

2 Ausência de anormalidades 
 

Ausência de anormalidades 
 

3 Ausência de anormalidades 
 

Ausência de anormalidades 
 

4 Ausência de anormalidades 
 

Ausência de anormalidades 
 

5 Microcrania  
 

Ausência de anormalidades 
 

6 Microcrania; Redução da substância 
branca periventricular 
 

Ausência de anormalidades 
 

7 Leucomalácia periventricular 
 

Ossificação labiríntica na rampa 
basal da cóclea direita 
 

8 Microcrania; Assimetria dos ventrículos 
laterais com dilatação do ventrículo lateral 
direito 

Ausência de anormalidades 
 

RM: ressonância magnética; TC: tomografia computadorizada. 
 

 

O estudo socioeconômico foi realizado dentre os procedimentos de rotina do 

CPA/HRAC-USP, por Assistente social da equipe segundo classificação proposta 

por Graciano e Lehfeld (2010) (Tabela 5). 

 
 
Tabela 5 – Caracterização socioeconômica 

ID 
Classificação sócia 
econômica 

Nível de ensino 
dos pais 

Composição familiar 

1 Média (D-M) Superior completo Mãe, pai, três irmãos mais velhos, 
paciente. (6) 
 

2 Baixa superior (E-BS) Colegial completo Mãe, pai, avó materna, paciente. 
(4) 
 

3 Média Inferior (D-MI) Superior completo Mãe, pai, paciente. (3) 
 

4 Baixa superior (E-BS) Superior incompleto Mãe, avós maternos, tia (irmã da 
mãe), paciente. (5) 
 

5 Baixa superior (E-BS) Ginásio incompleto Pai, mãe, irmão mais velho, 
paciente. (4) 
 

6 Média inferior (D-MI) Superior completo Pai, mãe, paciente. (3) 
 

7 Baixa superior (E-BS) Colegial incompleto Mãe, pai, irmã mais velha (5 anos), 
paciente. (4) 
 

8 Baixa superior (E-BS) Colegial incompleto Mãe, pai, avó, tio paterno, 
paciente. (5) 
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4.2  MÉTODO 

 

4.2.1 Instrumentos 

 

O estudo de caráter longitudinal avaliou os participantes da pesquisa em 

intervalos médios de seis meses, sendo previstas três avaliações para cada 

participante do estudo. Os dados foram coletados em entrevistas com os pais dos 

participantes da pesquisa, avaliação direta da criança, e pela análise dos registros 

de atendimentos do CPA/HRAC-USP. 

A avaliação fonoaudiológica consistiu na realização dos testes que fazem 

parte da rotina de avaliação de pacientes usuários de implante coclear (Quadro 1), e 

mais três procedimentos de avaliação foram utilizados: Denver Development 

Screening Test II – DDST II (FRANKENBURG, et al. 1992), Inventário de Avaliação 

Pediátrica de Incapacidade – PEDI  (MANCINI, 2005), e a Observação do 

Comportamento Comunicativo (FERREIRA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Procedimentos utilizados na rotina de acompanhamento de crianças com 
implante coclear (CPA/HRAC-USP) 

1. Audiometria Tonal Limiar (ATL); 
 

2. Limiar de detecção verbal (LDV);  
 

3. Avaliação da percepção de fala em crianças (BEVILACQUA & TECH, 1996);  
 

4. Lista de palavras extraídas do vocabulário da criança (DELGADO & 
BEVILACQUA, 1999); 

 
5. Meaningful use of speech scale – MUSS (NASCIMENTO, 1997). 

 
6. Escala de Integração Auditiva Significativa – MAIS (CASTIQUINI & 

BEVILACQUA, 1998); 
 

7. Escala de Integração Auditiva Significativa para crianças pequenas – IT-MAIS 
(CASTIQUINI, 1997)  

 
8. Classificação quanto às Categorias de Audição (GEERS, 1994)  

 
9. Classificação quanto às Categorias de Linguagem Expressiva (BEVILACQUA, 

DELGADO, MORET, 1996). 
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Cada aspecto do desenvolvimento, (audição, linguagem comunicação, 

motor, desempenho funcional, nível de independência), foi estudado por meio de 

procedimentos específicos de avaliação, os quais resultaram em classificações 

qualitativas e quantitativas a cerca dos aspectos estudados. A sistemática da 

avaliação do respectivo trabalho está apresentada na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6 – Estratégia metodológica e de análise de resultados 

Aspectos do 
desenvolvimento 
avaliados 

Procedimentos utilizados 
Variáveis analisadas 
estatisticamente 
 

Audição ATL, LDV, Avaliação da 
percepção de fala em 
crianças (GASP); Lista de 
palavras extraídas do 
vocabulário da criança 
(Delgado); IT-MAIS/MAIS. 
 

Categoria de Audição 
(CAT_AUD) 
 
 
 

Linguagem MUSS, DDST-II e 
Observação comportamento 
comunicativo - OCC. 

Categoria de Linguagem 
Expressiva (CAT_LGG) 
Linguagem – DDST-II (LGG) 
 

Comunicação OCC; DDST-II; PEDI I-II OCC; 
Pessoal-Social – DDST-II 
(PS); HF_FS; AC_FS. 
 

Motor DDST II Motor grosseiro (MG) 
Motor fino-adaptativo (MF) 
 

Desempenho Funcional Parte I do PEDI – Habilidades 
Funcionais 

Habilidades Funcionais: 
autocuidado (HF_AC), 
mobilidade (HF_MOB), 
função social (HF_FS). 
 

Nível de Independência Parte II do PEDI – 
Assistência do cuidador 

Assistência do cuidador: 
autocuidado (AC_AC), 
mobilidade (AC_MOB), 
função social (AC_FS). 
 

 

 

4.2.2 Procedimentos 

 

A) Categorias de Audição (GEERS, 1994): 

 



4 Casuística e Método 

 

56 

As Categorias de Audição representam o nível de desenvolvimento 

auditivo de uma maneira unificada e simples. A classificação requer a aplicação de 

outros testes e avaliações auditivas para caracterização do perfil auditivo (Tabela 6), 

e subsequente classificação nas categorias de audição, as quais seguem abaixo: 

 Categoria 0: Não detecta a fala. A criança não detecta a fala em situação de 

conversação normal (limiar de detecção de fala acima de 65 dB). 

 Categoria 1: Detecção. A criança detecta a presença do sinal de fala. 

 Categoria 2: Padrão de percepção. A criança diferencia palavras pelos traços 

suprasegmentares (duração, tonicidade, etc.). Exemplo: pé - menino, mão - 

geladeira. 

 Categoria 3: Iniciando a identificação de palavras. A criança diferencia 

palavras em conjunto fechado com base na informação fonética. Este padrão 

pode ser demonstrado com palavras que são idênticas na duração, mas 

contém diferenças espectrais múltiplas. Exemplo: geladeira - bicicleta, gato - 

casa. 

 Categoria 4: Identificação de palavras por meio do reconhecimento da vogal. 

A criança distingue palavras em conjunto fechado que diferem 

primordialmente no som da vogal. Exemplo: pé - pó - pá; mão - meu.   

 Categoria 5: Identificação de palavras por meio do reconhecimento da 

consoante. A criança diferencia palavras em conjunto fechado que tem o 

mesmo som da vogal, mas com diferentes consoantes. Exemplo: mão - pão – 

chão.    

 Categoria 6: Reconhecimento de palavras em conjunto aberto. A criança é 

capaz de ouvir palavras fora do contexto e extrair bastante informação 

fonêmica, reconhecendo a palavra exclusivamente por meio da audição. 

 

B) Categorias de Linguagem Expressiva (BEVILACQUA, DELGADO, MORET, 

1996): 
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O desenvolvimento da linguagem expressiva é categorizado, analisando-

se a produção de linguagem oral da criança. Para sua utilização, é necessária a 

aplicação de outros testes de linguagem (Tabela 6), e subsequente classificação nas 

categorias de linguagem, as quais seguem abaixo: 

 Categoria 1: A criança não fala e pode apresentar vocalizações indiferenciadas.  

 Categoria 2: A criança fala apenas palavras isoladas. 

 Categoria 3: A criança constrói frases simples, de duas ou três palavras. 

 Categoria 4: A criança constrói frases de quatro ou cinco palavras, e inicia o 

uso de elementos conectivos (pronomes, artigos, preposições).  

 Categoria 5: A criança constrói frases de mais de cinco palavras, conjuga 

verbos, usa plural, etc. 

 

C) Observação do comportamento Comunicativo - OCC (FERREIRA, 2010): 

 

A OCC é um protocolo composto por 28 itens que nos guiam para uma 

observação sistematizada do comportamento comunicativo da criança. Este 

protocolo é utilizado na Clinica Integrada de Linguagem – Estágio Supervisionado da 

FOB/USP.  Este instrumento foi escolhido com o objetivo de registrar o 

comportamento comunicativo da criança em situações espontâneas de avaliação. As 

avaliações seguiram o protocolo utilizado por FERREIRA, 2010 (Anexo 3). 

Os participantes foram avaliados em um ambiente estruturado e em 

situações semi dirigidas, a sessão foi realizada por meio de atividades lúdicas e 

interativas, nas quais foram utilizados objetos concretos a fim de verificar as ações e 

interações da criança frente ao ambiente apresentado na sessão. 

Foram analisadas 20 categorias: Intenção comunicativa, Interação com a 

avaliadora, contato ocular, inicio de dialogo, manutenção do dialogo, vocalizações, 

produção de palavras, produção de frases com mais de 2 elementos, compreensão 

de ordens simples, compreensão de ordens complexas, realização de ordens 

simples, realização de ordens complexas, narrativa, brincar simbólico, tempo de 
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atenção, função de informar, função de protestar, função de solicitar, função de 

oferecer, função de imitar. 

Estas categorias de análise do comportamento comunicativo foram 

pontuadas com o seguinte critério: 

0  não apresentou; 

1  apresentou em situações restritas de interesse próprio; 

2  apresentou em qualquer situação. 

Ao final de cada avaliação, as categorias foram somadas obtendo-se o 

escore final da OCC, este valor foi utilizado para análise estatística. Considerando-

se os critérios acima, a somatória máxima é de 40 pontos.  

 

D) Denver Development Screening Test II – DDST II (FRANKENBURG, et al. 

1992) 

 

O DDST II não é um procedimento para diagnóstico de alterações do 

desenvolvimento, mas sim um procedimento para acompanhar a evolução de 

crianças de 0 a 6 anos, sendo capaz de apontar possíveis atrasos no 

desenvolvimento da criança, os quais podem ser indícios para uma alteração futura. 

É conhecido por ser um instrumento rápido e fácil de avaliar crianças. 

O teste é composto por 125 itens, subdivididos em quatro domínios de 

funções: pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e motor grosseiro. Estes 

itens que indicam uma habilidade na criança estão distribuídos pela folha de 

avaliação, a qual apresenta uma escala cronológica em meses (0 a 72 meses), 

seguindo, portanto uma ordem lógica de aquisição de cada item testado (Anexo 1). 

Cada um dos 125 itens está representado por uma barra que contém as 

idades em que 25%, 50%, 75% e 90% das crianças estudadas apresentaram as 

habilidades sugeridas. Deve-se traçar uma linha horizontal na escala a qual passará 

por itens que são esperados para a determinada idade, os itens esperados são os 

que passam na parte azul de cada item, significando que mais de 90% das crianças 

daquela idade fizeram a atividade.  
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As respostas das crianças podem ser classificadas como: 

 Avançado: quando a criança consegue realizar uma habilidade acima 

das esperadas para sua idade; 

 Passou: quando a criança desempenha adequadamente a atividade; 

 Atenção: quando a linda da idade encontra-se na área azul da barra da 

prova, e a criança falha não conseguindo realizar a tarefa do item;  

 Falha: quando a criança não consegue realizar nenhuma atividade 

proposta, sendo considerado, Atraso ou Atenção; 

 Não oportunidade: quando os pais relatam que a criança não teve 

oportunidade para realizar a tarefa proposta no item; 

 Recusa: quando a criança recusa-se a realizar o item. 

Após análise das respostas, o resultado final do teste poderá ser:  

 Normal: quando a criança desempenha todas as atividades esperadas 

para sua idade, podendo apresentar no máximo um item de ”atenção” 

e nenhum “atraso”; 

 Risco: quando apresenta duas ou mais “atenção” e/ou um ou mais 

“atrasos”; 

 Não testável: itens de “recusa” em um ou mais itens com a linha da 

idade completamente à direita ou em mais do que um item com a linha 

da idade na área de 75%-90%. 

A utilização do DDST II teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da 

criança por meio de um sistema padronizado e aceito internacionalmente, capaz de 

nos informar qual o estado de desenvolvimento da criança nas quatro áreas do 

teste. A forma de aplicação do teste e a classificação das respostas foram realizadas 

seguindo-se a proposta oficial do teste DDST II, no entanto, como a maioria das 

crianças com paralisia cerebral podem apresentar atrasos significativos nas quatro 

áreas avaliadas, optou-se por incluir outra análise dos resultados.  

Originalmente o DDST II não foi elaborado como um gráfico de medidas 

cronológicas (growth chart), no entanto, seus parâmetros de aplicação e análise 

dependem destas medidas (SERBETCIOGLU, 2008). Desta maneira, o resultado 



4 Casuística e Método 

 

60 

final do DDST II utilizado neste estudo será em “Meses de idade de 

desenvolvimento”, pois, mesmo o DDST II não informar o resultado em termos de 

“meses de desenvolvimento”, ele utiliza uma escala cronológica que possui esta 

informação. 

A idade de desenvolvimento foi estipulada quando a criança conseguia 

realizar três itens seguidos sem falhas, traçando-se a reta no último item que 

conseguiu realizar (Anexo 1). Para a análise estatística foi considerada esta 

segunda análise, em “meses de idade de desenvolvimento”. 

 

 

E) Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade – PEDI (MANCINI, 

2005) 

 

O PEDI é um instrumento reconhecido internacionalmente e muito 

utilizado em pesquisas que possuem como população de estudo, crianças com 

paralisia cerebral. Ele foi traduzido e adaptado para população brasileira em 2005, e 

sua versão original norte-americana foi publicada em 1997 por Haley e 

colaboradores. Especialmente reconhecido em pesquisas nas áreas de Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia. 

A avaliação infantil pelo PEDI é realizada por meio de entrevista com pais 

ou responsáveis, que informam sobre o desempenho funcional de crianças entre 6 

meses e 7 anos e 6 meses de idade, podendo ser utilizado com crianças de idade 

superior ao limite indicado, porém com desempenho funcional dentro desta faixa 

etária. 

O PEDI é dividido em três partes distintas: Parte I – Habilidades 

Funcionais (HF); Parte II – Assistência do Cuidador (AC); Parte III – Modificações. 

As duas primeiras partes informam sobre três áreas de desempenho funcional (Parte 

I) e nível de independência (Parte II): autocuidado, mobilidade e função social. 

Apesar do PEDI possuir três áreas, ele é independente, podendo-se utilizar apenas 

a área de maior déficit funcional. Neste estudo todas as áreas foram avaliadas, por 
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meio da utilização das Partes I e II, a parte III Modificações não foi utilizada, pois não 

fará parte da análise do estudo. 

 A primeira parte documenta as habilidades funcionais da criança nas 

seguintes escalas: autocuidado (n = 73 itens que informam sobre alimentação, 

banho, vestir, higiene pessoal e uso do banheiro), mobilidade (n = 59 itens sobre 

transferência, locomoção em ambientes internos e externos e uso de escadas) e 

função social (n = 65 itens sobre compreensão funcional, expressão funcional, 

resolução de problemas, brincar, auto informação, orientação temporal, participação 

em tarefas domésticas, autoproteção, função na comunidade). Cada item dessa 

parte recebe escore 1 (um), se a criança for capaz de desempenhar a atividade, ou 

escore 0 (zero), se a criança não for capaz de desempenhá-la. A somatória dos 

escores obtidos em cada escala dessa parte resulta em um escore total bruto para 

cada uma das três áreas de habilidades funcionais.  

A segunda parte do PEDI quantifica o auxílio fornecido pelo cuidador para 

a criança desempenhar 8 tarefas de autocuidado, 7 tarefas de mobilidade e 5 tarefas 

de função social. Nessa parte, a quantidade de assistência é avaliada em escala 

ordinal, incluindo as seguintes categorias: 0 (assistência total), 1 (assistência 

máxima), 2 (assistência moderada), 3 (assistência mínima), 4 (supervisão) e 5 

(independente). Cada categoria corresponde respectivamente ao nível de ajuda 

dispendida nas AVD: 

 5 = independente: o cuidador não dá nenhuma assistência física ou 

supervisão; 

 4 = supervisão: o cuidador não dá nenhuma assistência física 

durante a atividade, mas é necessário monitorar, dar orientações 

verbais ou organizar materiais equipamentos; 

 3 = assistência mínima: o cuidador dá pouca assistência, como 

estabilização ocasional ou assistência na conclusão da atividade; 

 2 = assistência moderada: o cuidador realiza menos da metade da 

atividade; 

 1 = assistência máxima: o cuidador realiza mais da metade da 

atividade; a criança ajuda de maneira significativa; 
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 0 = assistência total: o cuidador realiza toda a atividade e a criança 

não é capaz de ajudar significativamente. 

A terceira parte do PEDI constitui uma lista de modificações utilizadas 

pela criança para realizar as tarefas funcionais. Neste estudo foram utilizadas as 

Partes I e II, Habilidades Funcionais e Assistência do Cuidador, avaliando-se as três 

áreas: Autocuidado, Mobilidade e Função Social. A forma de aplicação do PEDI foi 

por meio de entrevista com os pais das crianças. Para análise estatística, foi 

utilizado o escore padronizado contínuo, segundo critérios fornecidos no manual do 

teste PEDI. O escore padronizado contínuo é indicado para fazer comparações entre 

os aspectos referentes às habilidades funcionais e à independência da criança 

(Anexo 2). 

 

4.2.3 Análise dos resultados 

 

Para verificar a evolução das variáveis quantitativas das Escalas I e II do 

PEDI, e Teste DDST II, entre os três tempos de avaliação foi utilizado o Teste t 

pareado, e para as variáveis qualitativas, Categorias de Audição e Linguagem 

Expressiva e Modo de Comunicação, foi utilizado o Teste de Wilcoxon. 

Para verificar se existe correlação entre o desenvolvimento auditivo, de 

linguagem e de comunicação em relação ao desempenho funcional e nível de 

independência, em cada avaliação realizada, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Spearman. O nível de significância adotado em ambas as análises foi 

de p < 0,05.  
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5 RESULTADOS 

 

Todas as crianças do estudo já possuíam no mínimo seis meses de 

experiência com o IC na primeira avaliação. Oito participantes do estudo foram 

avaliados três vezes, e um participante foi avaliado apenas duas vezes (Tabela 7). 

Desta maneira, a análise estatística será apresentada com base nas avaliações de 

sete participantes do estudo, os quais foram avaliados em três momentos. O 

participante P6 apresentou falha no componente interno e aguarda uma nova 

cirurgia. 

Devido às cirurgias de IC terem ocorrido em momentos diferentes, os 

tempos de uso do implante coclear para cada participante nas avaliações variou de 

6 a 15 meses de uso na primeira avaliação, 12 a 23 meses na segunda, e de 21 a 

28 meses de uso do IC na terceira avaliação (Tabela 7). 

 

 
Tabela 7 – Tempos de uso do IC nos três momentos de avaliação, e respectivos intervalos entre as 
avaliações, em meses 

ID 
Tempo de uso 

T1 
Intervalo 
T2 – T1 

Tempo de uso 
T2 

Intervalo 
T3-T2 

Tempo de uso 
T3 

1 12 7 19 9 28 

2 6 6 12 9 21 

3 11 4 15 8 23 

4 11 6 17 6 23 

5 12 5 17 7 24 

6 15 8 23* - - 

7 10 6 16 7 23 

8 10 6 16 7 23 

Média 11 6 17 7 24 

*: detectada falha no componente interno. 

 
 

As idades de cada participante do estudo, nas três avaliações realizadas, 

estão dispostas na Tabela 8.  

 



5 Resultados 

 

66 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de terapia para reabilitação auditiva, outros programas terapêuticos, 

como fisioterapia e terapia ocupacional, faziam parte do programa de reabilitação da 

maioria das crianças, desde a primeira até a última avaliação realizada (Tabela 9).  

Após a cirurgia de IC, a maioria dos participantes continuou a fazer uso 

do AASI, mesmo que de modo assistemático (Tabela 9). O uso assistemático 

relatado pelas famílias significava utilizar o AASI em algumas situações, como por 

exemplo, apenas na escola e/ou na terapia fonoaudiológica. 

 
Tabela 9 – Dados sobre uso do AASI contralateral e inserção em programas de 
reabilitação 

ID AASI  Escola R.A. FS T.O. EQ. 

1 N Escola regular  S S S S 
 

2 A Escola regular S S N N 
 

3 S Escola regular S S S N 
 

4 N Escola regular S S S N 
 

5 A Escola Especial S AC N N 
6 A Escola regular S S S S 

 
7 S Escola Especial S S S N 

 
8 A Escola Especial* S AC N N 

ID: Participantes; N: não; S: sim; A: assistemático; AC: já recebeu alta, está em 
acompanhamento; *: Escola especial com uso de Libras; R.A: reabilitação auditiva; T.O.: 
terapia ocupacional; FS: fisioterapia; EQ.: equoterapia. 

Tabela 8 – Idade dos participantes nas avaliações realizadas, em anos 
e meses. 

Participantes T1 T2 T3 

P1 2.8 3.3 4 

P2 2.9 3.3 4 

P3 3.7 3.11 4.7 

P4 3.8 4.2 4.8 

P5 4.2 4.7 5.2 

P6 5.1 5.9 - 

P7 5.1 5.7 6.1 

P8 5.11 6.5 7 

Média 4,2 4,7 5,1 
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5.1 RESULTADOS APÓS O IMPLANTE COCLEAR 

 

5.1.1 Audição, Linguagem, Comunicação 

 

A maioria dos participantes do estudo evoluiu nas habilidades auditivas 

durante as três avaliações realizadas. Na última avaliação um participante alcançou 

a categoria máxima de audição, sendo capaz de compreender a linguagem oral em 

conjunto aberto, duas crianças apresentaram capacidade para diferenciar palavras 

em conjunto fechado com base na informação fonética (Categoria de Audição 3), e 

quatro crianças alcançaram a Categoria 2, sendo capaz de discriminar os sons por 

meio do padrão de percepção de traços supra segmentares (Gráfico 1). Apenas uma 

criança, (P1), manteve-se na primeira categoria, com habilidade de Detecção de fala 

até a última avaliação. 

Os progressos nas habilidades auditivas foram significativos. Quando 

comparados os resultados obtidos entre as três avaliações, tais correlações 

apresentaram valores de p<0,05 (Tabela 10).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Evolução das Categorias de Audição nos três tempos de avaliação. 
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 Tabela 10 – Correlação entre os dados de categorias de audição obtidos nos três tempos de 
avaliação (Teste de Wilcoxon). 

 

T1 - T2 T1 - T3 T2 - T3 

 

P 

CAT_AUD 0,017* 0,015* 0,048* 

*p<0,05; N = 7 crianças. 

 

 

Em relação ao desenvolvimento de linguagem expressiva, os 

participantes apresentaram progressos semelhantes. Uma criança (P3), a mesma 

que apresentou habilidade de compreensão oral em conjunto aberto, alcançou a 

categoria mais alta entre as demais crianças: categoria 3, ou seja, era capaz de 

construir frases de duas a três palavras na última avaliação realizada. Dois 

participantes não apresentaram evolução significativa em termos de produção de 

linguagem oral (P1 e P4), desde a primeira até a última avaliação, eram capazes de 

produzir vocalizações. As demais cinco crianças eram capazes de produzir palavras 

isoladas (Categoria 2) na última avaliação (Gráfico 2).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Evolução das Categorias de Linguagem Expressiva nos três tempos de avaliação. 

 

 

A evolução das habilidades de linguagem expressiva em relação a 

primeira e segunda avaliação (T1-T2) e entre a primeira e terceira avaliação (T1 – 

T3) foi significante, apresentando valor de p<0,05 (Tabela 11). O mesmo resultado 

não foi encontrado para os demais intervalos. 
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Tabela 11 – Correlação entre os dados de categoria de linguagem expressiva obtidos nos três 
tempos de avaliação (Teste de Wilcoxon). 

 
T1 - T2 T1 - T3  T2 - T3  

 
p 

CAT_LGG 0,014* 0,014* 1,0 

*p<0,05; N = 7 crianças. 

 

 

 

5.1.2 Comunicação 

 

A análise da Comunicação será baseada nos resultados do protocolo de 

Observação do Comportamento Comunicativo, porém as conclusões acerca do 

desenvolvimento comunicativo serão baseadas nas ações e reações apresentadas 

pela criança na avaliação pelo OCC e em todas as demais avaliações. 

Foram observados extremos quanto ao comportamento comunicativo. 

Considerando a pontuação máxima de 40 pontos, uma criança alcançou esta 

pontuação na última avaliação (P3), enquanto que o participante P1 não apresentou 

a maioria dos comportamentos comunicativos avaliados (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Pontuação obtida na aplicação da Observação do Comportamento 
Comunicativo – OCC 

Participante T1 T2 T3 

1 2 5 4 

2 22 28 30 

3 30 32 40 

4 22 24 24 

5 23 28 38 

7 24 24 24 

9 16 16 18 

Média 19,11 21,11 23,75 
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Quando comparadas as pontuações obtidas ao longo das três avaliações, 

o grupo apresentou uma evolução significante, apesar de pequena, os progressos 

foram significantes entre T1 - T2 e T1 - T3 (Tabela 13). 

 

 

Tabela 13 – Correlação entre os dados da OCC obtidos nos três tempos de avaliação (Teste 
de Wilcoxon). 

 
T1 - T2 T1 - T3  T2 - T3  

 
P 

OCC 0,031* 0,021* 0,101 

*p<0,05; N = 7 crianças. 

 

 

 

5.1.3 Teste DDST II – Desenvolvimento motor, linguagem, pessoal- social.  

 

De acordo com os critérios de classificação propostos no DDST II, todos 

os participantes foram classificados com “Risco” para o desenvolvimento, pois não 

realizaram os itens esperados para sua idade, a maioria dos itens do teste foi 

classificada como “atraso”. Desta maneira, a fim de explorar as informações 

oferecidas no DDST II, a segunda análise foi realizada considerando-se a escala 

cronológica do DDST II (Anexo 1). 

A área de desenvolvimento, Pessoal-social (PS), avaliada pelo teste 

DDST II, apresentou evolução em todos os participantes do estudo (Tabela 14).  
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Tabela 14 – Classificação das respostas em idade de desenvolvimento do DDST II na 
área Pessoal-social nas três avaliações realizadas (em meses). 

Participantes T 1 T 2 T 3 

P1 17 24 27 

P2 24 37 37 

P3 32 36 40 

P4 17 17 25 

P5 24 33 36 

P6 24 36 - 

P7 16 24 24 

P8 36 39 60 

Média 24 31 36 

 

As habilidades da área Pessoal-social apresentaram-se com progressos 

significativos entre a primeira e segunda avaliação e entre a primeira e terceira 

avaliação (Tabela 15). 

 
 
Tabela 15 – Correlação entre as evoluções de cada área do DDST II nos três 
tempos de avaliação. 

  T1 – T2 T1 – T3 T2 – T3 

PS 

p 

0,008** 0,001** 0,090 

MF 0,062 0,014* 0,079 

LGG  0,087 0,075 0,098 

MG 0,081 0,034* 0,099* 

**p<0,01; *p<0,05; N = 7 crianças; MG: motor grosseiro; MF: motor fino; PS: 
pessoal-social; LGG: linguagem. 

 

 

A habilidade motora fina evoluiu de forma gradativa em alguns dos 

participantes do estudo (Tabela 16). O progresso foi significativo comparando-se os 

resultados da primeira com a terceira avaliação (Tabela 15).  
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Tabela 16 – Classificação das respostas em idade de desenvolvimento do DDST II na 
área Motor-fino adaptativo nas três avaliações realizadas (em meses). 

Participantes T 1 T 2 T 3 

P1 17 24 42 

P2 24 24 49 

P3 24 39 55 

P4 8 8 8 

P5 24 48 48 

P6 36 36 - 

P7 19 19 20 

P8 48 57 57 

Média 25 32 40 

 

 

O desenvolvimento na área de Linguagem foi semelhante para a maioria 

das crianças do estudo, sendo que o participante 3 apresentou o melhor nível de 

desenvolvimento segundo o teste DDST II (Tabela 17). Os progressos em linguagem 

foram significantes entre a primeira e segunda avaliação, não sendo observada 

significância entre os demais tempos de avaliação (Tabela 15). 

 

 

Tabela 17 – Classificação das respostas em idade de desenvolvimento do DDST II na 
área de Linguagem nas três avaliações realizadas (em meses). 

Participantes T1 T2 T3 

P1 14 14 17 

P2 22 22 26 

P3 22 27 45 

P4 9 12 17 

P5 17 22 24 

P6 24 24 - 

P7 17 17 17 

P8 21 21 21 

Média 18 20 24 
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O desenvolvimento motor grosseiro caracterizado pelo Denver nos 

apresenta uma casuística dividida quando ao nível e ritmo de desenvolvimento 

motor (Tabela 18). A evolução apresentada pelo grupo do estudo, em relação ao 

desenvolvimento motor grosseiro foi significante quando comparamos os resultados 

obtidos na primeira avaliação com a terceira avaliação (T1-T3), e quando 

comparamos os resultados obtidos entre a segunda e terceira avaliação (T2-T3) 

(Tabela 15). 

 

 

Tabela 18 – Classificação das respostas em idade de desenvolvimento do DDST II na 
área Motor grosseiro, nas três avaliações realizadas (em meses). 

Participantes T 1 T 2 T 3 

P1 36 36 36 

P2 24 35 56 

P3 24 36 55 

P4 2 3 3 

P5 36 36 60 

P6 10 10 - 

P7 3 3 4 

P8 17 36 48 

Média 19 24 37 

 

 

5.1.4 PEDI – Desempenho Funcional e Nível de Independência 

 

O desempenho funcional e o nível de independência dos participantes na 

área de Autocuidado, Mobilidade e Função Social, foram delineados, 

respectivamente, por meio da aplicação da parte I do PEDI, referente a Habilidades 

Funcionais (HF) e da parte II, referente a Assistência do Cuidador (ASC). A seguir 

serão apresentados os resultados e análises do PEDI, organizados segundo as três 

áreas de desenvolvimento analisadas (AC, MOB, FS). 
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A) Autocuidado 

 

O padrão longitudinal das mudanças em Autocuidado (AC) quanto às 

habilidades funcionais, demonstrou ganhos progressivos, e melhor observado em 

longo prazo na maioria dos participantes do estudo (Gráfico 3). Já em relação ao 

nível de assistência dispendida pelos pais, o grupo apresentou resultados com 

pouca variabilidade progressiva (Gráfico 4). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Desempenho funcional na área de Autocuidado avaliado pelo PEDI I - Habilidades 
Funcionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 – Perfil longitudinal quanto ao nível de independência na área de Autocuidado, avaliado 
pelo PEDI – parte II. 
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O padrão progressivo de ganho quanto ao desempenho funcional do 

grupo de crianças, apresentou-se com evolução significativa quando comparado a 

primeira avaliação com a terceira (Tabela 19).  

 

 

 

B) Mobilidade 

 

O padrão longitudinal de evolução, na área de Mobilidade, das crianças 

avaliadas encontra-se no Gráfico 5. Foram observados progressos na escala de 

Mobilidade do PEDI, porém tais progressos não alcançaram os valores de 

significância estatística (Tabela 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Desempenho funcional na área de Mobilidade avaliado pelo PEDI – parte I. 

Tabela 19 – Correlação entre as evoluções de cada área do PEDI – Habilidades Funcionais (HF) 
e Assistência do Cuidador (ASC), quanto as habilidades de Autocuidado (AC). 

  T1 – T2 T1 – T3 T2 – T3 

HF_AC 
p 

0,308 0,008** 
HF 

0,078 

ASC_AC 0,138 0,620 0,512 

**p<0,01 
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O Gráfico 6 representa o perfil longitudinal das avaliações dos oito 

participantes do estudo em relação ao grau de assistência dispendida pelos pais e 

cuidadores, na área de Mobilidade.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6 – Perfil longitudinal quanto ao nível de independência na área de Mobilidade, avaliado pelo 
PEDI – parte II. 
 

 

C) Função Social 

 

O desempenho funcional relacionado a área da Função social, esta 

apresentado longitudinalmente no Gráfico 7. Os progressos na área de função social 

apresentaram-se significativos, quando comparados os resultados entre a segunda e 

terceira avaliação, e entre a primeira e terceira avaliação (Tabela 21). 

 
Tabela 20 – Correlação entre as evoluções de cada área do PEDI – Habilidades Funcionais 
(HF) e Assistência do Cuidador (ASC), quanto às habilidades de Mobilidade 

  T1 – T2 T1 – T3 T2 – T3 

HF_MOB 
p 

0,519 0,250 0,257 

ASC_MOB 0,182 0,258 0,388 

p<0,05; N = 7 crianças. 
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Gráfico 7 – Desempenho funcional na área de Função social avaliado pelo PEDI – Parte I. 

 

O Gráfico 8 representa o perfil longitudinal dos oito participantes do 

estudo em relação ao grau de assistência dispendida pelos pais e cuidadores, na 

área de Função social 

 

Gráfico 8 – Perfil longitudinal quanto ao nível de independência na área de Função Social, avaliado 
pelo PEDI – parte II. 
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5.2 ASSOCIAÇÕES OBSERVADAS ENTRE OS ASPECTOS AVALIADOS: 

AUDIÇÃO, LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E DADOS DO DDST II E PEDI. 

 

 

Foram observadas correlações positivas entre os aspectos analisados, 

especialmente, correlações referentes aos resultados obtidos na terceira avaliação. 

Na segunda avaliação apenas duas correlações positivas foram encontradas: as 

crianças com maiores escores em Audição e na avaliação da OCC apresentaram 

melhor desempenho na área de Linguagem do DDST II. Esta correlação se repetiu 

na terceira avaliação (Tabela 22). 

Além de correlação positiva com o desempenho em Linguagem do 

DDSTII, o desempenho auditivo apresentou correlação com outras três variáveis 

analisadas: o nível de habilidades funcionais em autocuidado, o nível de assistência 

do cuidador em mobilidade, e o desempenho motor grosseiro do DDST II (Tabela 

22). 

Em relação ao desempenho de linguagem, uma correlação significativa foi 

observada, crianças com melhores categorias de linguagem, apresentaram 

melhores pontuações na área de Função Social, parte I do PEDI de Habilidades 

Funcionais (Tabela 22). 

Os escores da OCC também foram correlacionados, observaram-se duas 

correlações positivas: melhores pontuações na OCCC sugeriram melhores escores 

em habilidades funcionais de autocuidado, bem como melhor nível de 

desenvolvimento na área de Linguagem do DDST II (Tabela 22).. 

 

Tabela 21 – Correlação entre as evoluções de cada área do PEDI – Habilidades Funcionais (HF) e 
Assistência do Cuidador (ASC), quanto as habilidades de Função Social. 

  T1 – T2 T1 – T3 T2 – T3 

HF_FS 
p 

0,912 0,004** 0,012* 

ASC_FS 0,719 0,620 0,512 

**p<0,01; *p<0,05; N = 7 crianças. 
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Com o intuito de analisar individualmente os participantes do estudo, bem 

como as associações significativas apresentadas na Tabela 22, foram elaborados os 

quadros a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 - Correlação entre as habilidades auditivas, de linguagem e de comunicação em relação às 
variáveis analisadas pelo PEDI (I e II) e Teste DDST II. 

 
PEDI I PEDI II DENVER 

 

AC MOB FS AC MOB FS MG MF PS LGG 

 
TEMPO 1           

CAT_AUD 0,143 0,660 0,363 0,363 0,358 0,139 0,824 0,648 0,353 0,231 

CAT_LGG 0,143 0,235 0,134 0,456 0,345 0,567 0,233 0,145 0,457 0,239 

OCC 0,136 0,787 0,557 0,310 0,500 0,196 0,734 0,817 0,968 0,405 

 
TEMPO 2 

          

CAT_AUD 0,211 0,372 0,459 0,216 0,143 0,196 0,104 0,211 0,211 0,027* 

CAT_LGG 0,368 0,562 0,092 0,372 0,554 0,196 1,000 0,663 0,459 0,096 

OCC 0,393 0,447 0,693 0,097 0,156 0,242 0,983 0,799 0,592 0,034* 

 
TEMPO 3 

          

CAT_AUD 0,006** 0,151 0,108 0,213 0,025* 0,303 0,039* 0,277 0,277 0,002** 

CAT_LGG 0,100 0,663 0,031* 0,378 0,459 0,363 0,562 0,372 0,372 0,082 

OCC 0,048* 0,473 0,159 0,289 0,124 0,592 0,159 0,613 0,613 0,036* 

**p< 0,01; *p<0,05; N = 7 crianças. PEDI I – habilidades funcionais; PEDI II – assistência do cuidador; AC: 
autocuidado; MOB: mobilidade; FS: função social; MG: motor grosseiro; MF: motor-fino; LGG: linguagem; PS: 
pessoal-social. 

Quadro 2 – Categorias de Audição (CAT AUD) versus 
Linguagem DDST II (LGG) 

T2 

p = 0,027 

ID CAT AUD LGG (meses) DDST II 

P3 4 27 

P2 2 22 

P5 2 22 

P8 2 21 

P7 2 17 

P1 2 14 

P4 1 12 
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Quadro 3 – Observação do Comportamento Comunicativo 
(OCC) versus Linguagem (LGG) DDST II 

T2 

p = 0,034 

ID OCC LGG (meses) DDST II 

P3 32 27 

P2 28 22 

P5 28 22 

P7 24 17 

P4 24 12 

P8 16 21 

P1 5 14 

Quadro 4 – Categorias de Audição versus Habilidades Funcionais de Autocuidado (HF-
AC); Assistência do cuidador em Mobilidade (AC-MOB); Motor Grosseiro (MG) e 
Linguagem (LGG) DDST II. 

T3 

    PEDI – I   DDST II   

ID CAT AUD HF – AC¹ AC – MOB² MG³ LGG4 

P3 6 73,07 86,31 55 45 

P2 3 67,21 86,31 56 26 

P5 3 65,51 92,32 60 24 

P8 2 62,32 81,3 48 21 

P7 2 57,17 40,61 4 17 

P1 2 53,65 48,05 36 17 

P4 2 34,05 12,07 3 17 

p¹ = 0,006; p² = 0,025; p³ = 0,039; p
4 
= 0,002 

Quadro 5 – Categorias de Linguagem (CAT LGG) versus 
Habilidades Funcionais em Função Social (HF-FS) – PEDI 

T3 

p = 0,031 

ID CAT LGG HF - FS 

P3 3 69,57 

P8 2 68,61 

P2 2 62,66 

P5 2 57,21 

P4 2 54,08 

P7 2 55,65 

P1 1 47,45 
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Quadro 6 – Observação do Comportamento Comunicativo (OCC) versus 
Linguagem DDST II (LGG); Habilidades Funcionais em Autocuidado PEDI (HF AC) 

T3 

ID OCC LGG¹ HF – AC² 

P3 40 45 73,07 

P5 38 24 65,51 

P2 30 26 67,21 

P7 24 17 57,17 

P4 24 17 34,05 

P8 18 21 62,32 

P1 4 17 53,65 

p¹ = 0,048; p² = 0,036 
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6 DISCUSSÃO  

 

A investigação do desenvolvimento de crianças deficientes auditivas e 

paralisia cerebral, usuárias de implante coclear apresentou-se imediatamente como 

um tema abrangente e particularmente novo. Este estudo analisou o 

desenvolvimento motor e a funcionalidade nas atividades de vida diária, com intuito 

de caracterizar a casuística nestes termos, e, investigar se estes fatores poderiam 

influenciar na evolução de aspectos da audição, linguagem e comunicação. 

Todas as crianças apresentaram algum tipo de intercorrência gestacional, 

especialmente no período perinatal, pelo menos um fator de risco para paralisia 

cerebral e/ou deficiência auditiva, com predomínio da prematuridade e 

hiperbilirrubinemia, foi observado (Tabela 1). Quase a totalidade de prematuros 

apresenta quadro de icterícia neonatal, que é o acúmulo da substância bilirrubina, 

após o nascimento, sendo necessária a realização de fototerapia (VREMAN; 

WONG; SEVENSON, 2004). 

A bilirrubina é formada pela quebra da hemoglobina no corpo. Quando no 

útero, a bilirrubina é removida pela placenta, mas a partir do nascimento o fígado do 

recém-nascido assume esta função de processar a bilirrubina. No entanto, recém-

nascidos prematuros podem apresentar um atraso no funcionamento efetivo do 

fígado, resultando no acúmulo desta substância nos tecidos, esta condição é 

denominada hiperbilirrubinemia neonatal. Esta substância se concentra 

principalmente no sistema nervoso central. Em alguns casos a hiperbilirrubinemia 

pode causar danos irreversíveis ao cérebro, ou a outras vias do sistema nervoso 

como as vias auditivas, uma vez que a impregnação ocorre no sentido cefalocaudal. 

Desta maneira, é extremamente importante que o tratamento fototerápico seja 

realizado precocemente, logo após a detecção de níveis de bilirrubina elevados 

(DICKEN et al, 2000). 

A alteração nas vias auditivas pela hiperbilirrubinemia apresenta forte 

correlação com a presença da Desordem do Espectro da Neuropatia Auditiva 

(DENA) (KIRKIM et al, 2008; NICKISCH et al., 2009; ALUJA et al., 2011). A DENA 

caracteriza-se por uma alteração na sinapse entre células ciliadas internas e o nervo 

auditivo, ou devido uma alteração na transmissão do impulso elétrico pelo nervo 



6 Discussão 

 

86 

auditivo, ou os dois casos (KUMAR & JAYARAM, 2005; OLNEY & WRIGHT, 2006; 

NICKISCH et al., 2009; ALUJA et al., 2011). 

Neste estudo, de oito crianças com paralisia cerebral e deficiência 

auditiva, cinco apresentaram DENA, e todas estas crianças apresentaram histórico 

de hiperbilirrubinemia (Tabela 2). Este é um dado que será estudado 

especificamente em outro estudo. 

O quadro clínico da PC se caracteriza pela heterogeneidade de 

manifestações motoras, cognitivas ou comportamentais, existindo uma significativa 

dificuldade de se formar grupos homogêneos de crianças com PC. O perfil motor da 

criança é mais expressivo e definido após os dois anos de idade (BAX et al., 2005), 

o quadro motor nos primeiros anos pode apresentar flutuações, sendo possível 

observar em alguns casos estágios de espasticidade seguidos por períodos de 

hipotonia e ausência de movimentos espásticos (OLNEY & WRIGHT, 2006). Na 

respectiva pesquisa, as crianças apresentaram os três diferentes perfis de 

acometimento motor, bem como distintas classificações quanto ao local da alteração 

motora no corpo, com maior predomínio da PC Espástica e acometimento unilateral 

(hemiplegia) (Tabela 2). 

Em relação a presença de DENA ou de deficiência auditiva 

sensorioneural e o tipo de paralisia cerebral, não foram observadas relações, pois as 

crianças com DENA apresentaram alteração motora do tipo Espástica, Mista e 

Atetóide (Tabela 2). 

A idade que as crianças do estudo receberam o IC foi distinta devido a 

rotina de avaliação e chegada dos pacientes no CPA-HRAC/USP (Tabela 3). Esta 

variável, a idade em que a criança recebe o IC, não foi considerada na análise dos 

resultados, pois estudos realizados relatam que no grupo de crianças com PC, a 

idade de implantação não é um fator que pode influenciar os resultados com o IC 

(BACCIU et al, 2009; STEVEN et al., 2011; BERRETINI et al., 2008), no entanto, 

estudos com uma população maior de crianças com PC são necessários para 

discutir esta variável (STEVEN et al., 2011).  

Até o momento, os resultados deste estudo também não apresentaram 

nenhum indicio de que quanto mais precocemente uma criança com PC recebe o IC, 

melhores serão os resultados em audição e linguagem. Isto é possível de ser 
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observado quando analisamos os gráficos 1 e 2, respectivamente sobre a audição e 

a linguagem oral,  os participantes do estudo foram organizados na ordem crescente 

de idade da cirurgia de IC, e não é visível uma progressão crescente do  

desempenho do participante 1 para o participante 8. Os comentários sobre quais 

outros possíveis fatores podem influenciar o desempenho após o IC em crianças 

com PC, serão discutidos a seguir. 

Antes de receberem o IC, as crianças foram submetidas a exames 

médicos clínicos e de imagem nas especialidades de Otorrinolaringologia e 

Neurologia, a fim de investigar a presença de fatores contraditórios a cirurgia de IC, 

como agenesia do nervo coclear, malformação coclear, presença de alterações 

encefálicas severas entre outras condições (MORET; BEVILACQUA; COSTA, 2007).  

A topografia da lesão no sistema nervoso, além do período em que ela 

ocorreu, é um dos fatores que determinam as manifestações motoras, cognitivas e 

sensoriais, sendo capaz de informar sobre o prognóstico da criança com PC 

(HIMMELMANN; UVEBRANT, 2011). A Tabela 4 apresenta apenas os achados 

radiológicos e não o diagnóstico neurológico topográfico da lesão, uma vez que os 

exames realizados objetivaram a busca por contraindicações à cirurgia de IC 

apenas, desta maneira, o respectivo estudo terá como foco os achados clínicos. 

A Tabela 6 esquematizou a estratégia de organização dos métodos 

utilizados neste estudo, bem como a maneira que as variáveis foram analisadas, 

portanto, a discussão dos resultados seguirá a ordem proposta na Tabela 6, bem 

como a ordem de correlação entre as variáveis. 

O progresso nas habilidades auditivas e de linguagem apresentou-se em 

ritmo progressivo com significantes resultados nas três avaliações realizadas, para 

maioria das crianças. Considerando os resultados da última avaliação, a respeito da 

audição: uma criança conseguiu compreender ordens simples em conjunto aberto e 

já está produzindo palavras (P3), outras três já estavam iniciando a identificação de 

palavras (P2, P5, P7), e três crianças apresentaram habilidades de reconhecimento 

de palavras pelo padrão de percepção (P4, P6, P8), e apenas uma não apresentou 

significativa evolução (P1) nas três avaliações, permanecendo na habilidade de 

detecção auditiva (Gráfico 1). 
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Quando comparamos estatisticamente a evolução das categorias de 

audição entre os três tempos de avaliação, observamos que os pequenos 

progressos foram suficientes para serem significantes, quando analisamos os 

resultados entre ambas as avaliações: T1 – T2; T1 – T3; T2 – T3 (Tabela 10). 

É possível observar que o grupo de estudo apresenta aspectos 

semelhantes e opostos quanto ao desempenho de audição, porém, ao analisar o 

desenvolvimento motor, seja os dados do DDST II como do PEDI I-II, e comparar 

com o desempenho auditivo destas crianças, observa-se que o P1 não apresenta 

alteração motora grave, possui Hemiplegia espástica com maior comprometimento a 

esquerda, sendo capaz de andar e utilizar as mãos com independência, porém não 

progrediu nas habilidades auditivas (Tabela 18 e Gráfico 5). Já em comparação ao 

P7 e P4, os quais são os mais comprometidos motoramente, pois apresentam 

respectivamente, Quadriparesia Espástica e Quadriparesia espástica com 

componentes atetóides (PC mista), sendo necessário o uso de cadeira de rodas 

adaptada, apresentaram melhor evolução que o participante P1, o que indica que o 

desempenho motor não impediu o desenvolvimento das habilidades auditivas 

(Gráfico 1 e 5, Tabela 18). 

O participante P1 se caracterizou por apresentar pontuações inferiores 

das demais crianças do grupo em outras avaliações, como na OCC, nas Habilidades 

Funcionais de autocuidado (PEDI I), Pessoal-social e Linguagem (DDST II). Na 

OCC, comportamentos como manter contato ocular, se interessar por brinquedos, 

funções de informar, solicitar, tempo de atenção, produção de palavras e/ou 

vocalizações, não foram observadas nos três momentos de avaliação. Estes 

comportamentos são esperados no desenvolvimento da criança e indica a presença 

de intenção comunicativa e de interação social, fatores importantes para o 

desenvolvimento de uma criança, e quando não presentes podem indicar a presença 

de alterações globais do desenvolvimento. A OCC não nos informa um diagnóstico, 

porém pode nos informar se a criança apresenta fatores de risco para uma condição 

ou alteração associada a PC, necessitando, portanto de uma avaliação específica. 

Estudos atuais também relatam que o desempenho motor não impede o 

desenvolvimento auditivo com o IC (BERRETINI et al. 2008; BACCIU et al., 2009; 

STEVEN et al, 2011). Muitas crianças com alteração motora grave podem 

apresentar progressos significativos em outras áreas como a função social, devido a 
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aquisição da habilidade auditiva de detectar e discriminar sinais sonoros 

(EDWARDS, 2007; JONHSON; WILEY, 2009; BACCIU et al., 2009; STEVEN et al., 

2011). Porém ressalta-se a importância de uma avaliação cognitiva capaz de indicar 

se existe deficiência intelectual, o qual foi considerado um fator interferente no 

desenvolvimento com o IC, pois pode dificultar a aprendizagem em várias áreas do 

conhecimento (EWARDS, 2007; BACCIU et al., 2009; STEVEN, et al., 2011). 

No trabalho de Steven et al. (2011), os autores relatam que a avaliação 

cognitiva em crianças com PC torna-se um desafio, diante da diversidade de 

quadros clínicos e restrição de instrumentos de avaliação para crianças menores de 

dois anos de idade. No estudo de Steven et al. (2011), utilizou-se uma escala de 

avaliação das habilidades cognitivas denominada “Nursery/ school performance”, a 

qual é indicada para crianças com idade superior a dois anos de idade, portanto, 

crianças com idade inferior a dois anos não foram avaliadas cognitivamente antes de 

receber o IC.  

Este dado nos remete a um aspecto citado anteriormente: a idade de 

indicação do IC para crianças com PC. Alguns estudos pesquisaram se existe esta 

correlação, entre crianças com PC que receberam o IC precocemente e crianças 

com PC que receberam tardiamente (WALTZMAN et al., 2000; WILEY et al., 2005), 

os resultados indicam que a idade no IC não interfere na evolução das habilidades 

auditivas e de linguagem. Porém outros aspectos de uma criança com PC que é 

candidata ao IC com idade superior a quatro ou cinco anos, devem ser 

considerados, como: modo de comunicação estabelecido anterior ao IC, experiência 

auditiva com AASI, uso efetivo do IC, terapia fonoaudiológica com abordagem 

aurioral, condições intelectuais e ambientais, apoio e comprometimento familiar e 

tratamento específico para as alterações presentes no quadro clinico de PC 

(JOHNSON; WILEY, 2009; DOWELL et al., 2002).  

O participante P1 recebeu o IC em idade inferior a dois anos e não 

apresentou progressos significativos em relação a audição e linguagem até o 

momento. E o participante P8, o qual recebeu o IC tardiamente, com 4 anos de 

idade, apresentou progresso superior a criança P1 (Gráfico 1). O participante P8 

apresentou nível superior de desenvolvimento das habilidades auditivas, somente 

em relação ao participante P1, pois está na categoria 2, assim como o P4 e P6 

(Gráfico 1). Entretanto, é um caso em que outras variáveis devem ser consideradas 
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quando o seu desenvolvimento é avaliado e comparado com as demais crianças do 

estudo. Desde o período anterior a cirurgia de IC, a criança P4 já utilizava LIBRAS 

como modo de comunicação predominante, pois era aluno de uma escola especial 

onde os professores utilizavam LIBRAS, e segundo a opinião da família, matriculá-lo 

em uma escola com LIBRAS foi uma maneira de ensinar uma forma de 

comunicação, já que estava com quatro anos e em idade para frequentar uma 

escola. Aliado a escola especial, antes e após receber o IC, o participante 

frequentava terapia fonoaudiológica para desenvolvimento da audição e linguagem e 

utilizava AASI na orelha contralateral. 

O desenvolvimento de audição e linguagem oral pode receber influência 

negativa devido à presença de um padrão de comunicação especialmente visual já 

estabelecido na criança, e neste caso se estabeleceu devido à indicação do IC tardia 

e uma necessidade natural de comunicação. A utilização de redes neuronais para 

realização de um modo de comunicação como primeiro e único meio de expressão e 

recepção de mensagens, tende a ser reconhecido como modo de comunicação 

predominante na maioria das palavras e situações do dia-a-dia (DOWELL et al., 

2002) 

Outra criança do estudo também iniciou a utilização de uma forma de 

comunicação alternativa, no entanto, em período posterior ao IC. O participante P4, 

o qual apresenta Quadriparesia Espástica, com quadro motor mais grave, teve seu 

primeiro contato com a Comunicação Alternativa a poucos meses da terceira 

avaliação. A Fonoaudióloga de sua cidade iniciou o trabalho com uso de miniaturas 

e gravuras de objetos e pessoas presentes em sua rotina diária, suas respostas são 

por meio de movimentos dos olhos, expressões faciais como o sorriso e o aumento 

de vocalizações. Neste caso, as habilidades auditivas estão sendo trabalhadas em 

conjunto com a comunicação alternativa, para que exista um canal receptor 

(implante coclear) e um canal expressivo (comunicação alternativa) na aquisição e 

desenvolvimento desta criança.  

A aquisição de um meio de expressão para crianças com 

comprometimento motor global é indispensável para comunicação ser efetiva, seja 

em interações sociais, como em momentos de avaliação nas diversas áreas que 

esta criança necessita de atendimento.  
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Os melhores progressos de desenvolvimento auditivo e de linguagem 

foram observados na criança com Quadriparesia Atetóide (P3), esta criança é capaz 

de andar, com nível de desenvolvimento motor grosseiro e fino na última avaliação, 

de 4 anos e 7 meses (Tabela 16 e 18), compatível com sua idade cronológica, 

segundo o DDST II, e apresentou o melhor escore na Observação do 

Comportamento Comunicativo.  

Este dado também foi observado em outro estudo realizado com cinco 

crianças com paralisia cerebral (BACCIU et al., 2009). A criança que alcançou em 

menor tempo a habilidade de compreensão auditiva em conjunto aberto (categoria 6) 

também apresentava Quadriparesia atetóide, porém, o nível de desenvolvimento 

motor grosseiro e fino não foi avaliado. Este trabalho se distingue dos demais, pois 

das cinco crianças avaliadas no estudo, apenas uma não atingiu a categoria máxima 

de audição, sendo que esta apresentava outras alterações associadas, inclusive 

deficiência intelectual grave. A idade média de implantação das crianças do estudo 

foi de 7 anos e 3 meses, relativamente uma idade considerada tardia, inclusive 

quando comparamos com a idade média da casuística do presente estudo, que foi 

de 3 anos. Os resultados obtidos na pesquisa de Bacciu et al., (2009), foram 

explicados por três fatores: (1) todos as crianças possuíam audição residual 

suficiente para se beneficiarem com a amplificação convencional durante os cinco 

primeiros anos de idade, considerado pelo autor período critico para 

desenvolvimento das habilidades de linguagem e audição; (2) todos receberam 

aparelhos de amplificação sonora individual precocemente e o utilizaram 

efetivamente; (3) todos as crianças já utilizavam modo de comunicação oral antes de 

receberem o IC. 

Em média a casuística do presente estudo alcançou a habilidade de 

identificar palavras presentes em seu dia-a-dia por meio de aspectos 

suprasegmentares (categoria 2 para 3) após em média 17 meses de uso do IC, o 

mesmo foi observado no estudo de Steven et al., (2011). De um grupo de 36 

crianças, a maioria apresentou-se na categoria 2 de percepção de fala, sendo que a 

maioria destas crianças possuíam PC de grau severo, o escore de percepção de fala 

aumentava conforme o nível de comprometimento motor e cognitivo diminuía 

(STEVEN et al., 2011). Este achado indica que o quadro motor não é um fator 
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impeditivo para o desenvolvimento de audição e linguagem, no entanto, ele é um 

fator importante para analisar o ritmo de desenvolvimento em audição e linguagem. 

Os fatores correlacionados como possíveis determinantes do progresso 

com o implante coclear são a presença de alteração cognitiva (BACCIU et al., 2009; 

STEVEN et al., 2011), modo de comunicação anterior ao uso do IC (WALTZMAN et 

al., 2000; DOWELL et al., 2002), tratamento adequado para PC e para a deficiência 

auditiva (DANESHI; HASSANZADEH, 2007), e presença de outras deficiências além 

de PC (BACCIU et al., 2009; BERRETINI et al., 2008). 

De modo geral todas as crianças obtiveram progressos com o IC, e estes 

progressos por menores que sejam, estabelece uma das principais habilidades 

auditivas e uma das funções mais antigas do sistema auditivo: a atenção auditiva. 

Descrita como uma habilidade importante para o desenvolvimento da percepção 

espacial. As informações sonoras nos localizam, e nos ajudam a entender as ações 

que ocorrem em nossa volta, em nosso meio ambiente. Ciente dos acontecimentos 

sonoros, a criança processa as informações de maneira mais significativa, e 

adiciona em seu aprendizado informações por meio da audição (JOHNSON; WILEY, 

2009). 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem oral, o progresso se 

mostrou mais lento quando comparado com o progresso auditivo. Uma criança (P3) 

apresentou nível de desenvolvimento superior às demais crianças, sendo capaz de 

falar frases simples de duas palavras (categoria 3), as demais cinco crianças 

permaneceram na categoria 2, eram capazes de falar palavras isoladas, e duas não 

evoluíram até a ultima avaliação da categoria 1 (vocalizações) (Gráfico 2). Apesar do 

pequeno progresso em produção de linguagem oral, esta evolução foi 

estatisticamente significante quando comparamos os escores da primeira com a 

segunda avaliação e da primeira para terceira avaliação (Tabela 11). 

A produção de linguagem oral na PC é influenciada pelo quadro motor, 

bem como pelo diagnostico topográfico da lesão cerebral. O quadro motor influencia 

como um todo nas funções motoras, desta maneira, pode afetar o desenvolvimento 

de funções orofaciais (SANCLEMENTE, 2011; CHEN, 2010). Mais de um terço das 

crianças com PC apresentam alteração de fala, e a comunicação verbal está 

prejudicada em mais da metade das crianças, especialmente nas crianças com 

comprometimentos motores mais graves (HIMMELMAN; UVEBRANT, 2011). 
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Os estudos atuais não apresentaram dados específicos de 

desenvolvimento de linguagem oral, com a aplicação de testes ou questionários 

padronizados, os estudos priorizaram a avaliação de aspectos de percepção e 

inteligibilidade de fala. Alguns trabalhos definem o modo de comunicação da criança 

entre oral, gestual ou comunicação total (WALTZMAN et al., 2000; WILEY et al., 

2005; BERRETINI et al, 2008; BACCIU et al., 2009). Dados de como é a linguagem 

das crianças, não são discutidos. 

Na maioria dos estudos as crianças com PC, após no mínimo um ano de 

uso do IC utilizavam a linguagem oral como modo de comunicação predominante 

(BERRETINI et al., 2008; BACCIU et al., 2009; STEVEN et al., 2011). Na presente 

casuística, após em média um ano de uso do IC, uma criança era capaz de falar 

frases curtas (P3), apenas duas crianças (P1 e P4) não eram capazes de se 

expressar oralmente, e as demais cinco crianças conseguiam falar palavras 

isoladas. Apesar da maioria das crianças deste estudo, apresentarem produção oral, 

a comunicação era predominantemente realizada por meio de gestos, vocalizações 

e palavras isoladas. 

Na área de Linguagem do DDST três crianças apresentaram 

desenvolvimento de linguagem acima de 24 meses (P2, P3, P5) o que significa que 

as crianças eram capazes de realizar itens como: nomear uma figura, nomear pelo 

menos seis partes do corpo, capaz de identificar quatro figuras, compreender dois 

comandos (ex.: em cima, embaixo, atrás, na frente). As demais 5 crianças 

apresentaram desenvolvimento pelo DDST II abaixo de 24 meses, ou seja, 

possuíam habilidade de falar até duas a seis palavras diferentes, ou vocalizações, 

jargão, produzir sons específicos, sons não específicos, atenção ao som, procura ao 

ouvir voz humana, entre outros (Tabela 17). 

Ao comparar o desempenho de Linguagem com o desempenho Motor 

grosseiro no DDST II, observamos que as três crianças com melhores resultados na 

escala de Linguagem, também apresentaram os melhores níveis de 

desenvolvimento na escala Motora, duas apresentavam hemiplegia Espástica e uma 

Quadriparesia Atetóide, todos com marcha independente (Tabelas 2 e 18). No 

estudo de Bacciu et al. (2009), as quatro crianças que alcançaram bons níveis de 

comunicação oral, duas possuíam marcha independente e duas utilizavam 

equipamento auxiliar. 
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A aplicação do DDST II nas crianças com PC merece reflexões quanto ao 

objetivo da aplicação. O DDST II é um dos instrumentos mais utilizados para triagem 

do desenvolvimento infantil (SANTOS; ARAÚJO; PORTO, 2008; SILVA, 2008). 

Várias pesquisas descrevem a utilização do DDST II em diversas populações de 

recém-nascidos e crianças (SILVA, 2008; LEE; HARRIS, 2005). O objetivo do DDST 

II é indicar se uma criança possui ou não risco para o desenvolvimento, porém a 

maioria das crianças com PC, inclusive a maioria das crianças desta respectiva 

casuística, apresentam fatores que influenciam no desenvolvimento global: o déficit 

motor, inerente à paralisia cerebral, e a privação sensorial do sistema auditivo. O 

que obviamente espera-se encontrar níveis de desenvolvimento inferiores a idade 

cronológica da criança. Isto foi observado na maioria das crianças, no entanto, 

exceto em uma criança, a qual conseguiu realizar itens avançados para sua idade 

(participante P3).  

O DDST II possibilitou a realização de atividades/tarefas com a criança, 

as quais nos informam também sobre as habilidades comunicativas, de linguagem 

oral e auditiva, além de características comportamentais importantes, como tempo 

de atenção, cooperação na atividade, comportamento típico ou atípico. As 

avaliações para classificação em categorias de audição e linguagem expressiva, 

também foram baseadas nos resultados e momentos de avaliação do DDST II.  

O interessante do DDST II em crianças com PC é que podemos investigar 

marcos do desenvolvimento, por meio, de uma escala cronológica, e desta maneira 

analisar se os comportamentos presentes ou ausentes na criança com PC estão 

próximos dos comportamentos esperados para sua idade. Nesta casuística, as 

avaliações do DDST II se caracterizaram pela diversidade de perfis encontrados, 

tanto quando comparamos os participantes entre si como quando analisamos os 

resultados obtidos nas três avaliações de cada criança. Em uma mesma escala de 

avaliação, foram observados itens que a criança era capaz de realizar, e outros itens 

que deveriam estar presentes no repertório da criança em idade anterior ao item que 

ela conseguiu realizar.  

Um exemplo: o participante P7, na escala Motora-grosseira, era capaz de 

“Rolar” (habilidade esperada por volta dos 5 meses de idade), porém não era capaz 

de “Manter a cabeça a 90º” ou “Levantar o tórax utilizando as mãos”, habilidades 

estas esperadas por volta de 3 a 4 meses de idade (Anexo 1). Esta instabilidade e 
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não linearidade na aquisição de algumas habilidades comprova que crianças com 

PC possuem o seu desenvolvimento alterado, sem uma ordem de acontecimento e 

com marcos de desenvolvimento específicos para cada criança, independente se 

ambas possuem comprometimento unilateral e espasticidade (OSTENSJO; 

CARLBERG; VOLLESTAD, 2003). Porém, mesmo com tal comprometimento motor 

(habilidades de crianças com 6 meses de idade), a criança P7 apresentou 

habilidades de linguagem esperadas para crianças com 17 meses de idade (Tabela 

17). 

Já o participante P3, o qual apresentou os melhores níveis de 

desenvolvimento em audição e linguagem, realizou itens avançados para sua idade 

nas áreas de Pessoal-social, Motor fino-adaptativo, e Motor grosseiro, a criança P3 

apresenta Quadriparesia atetóide (Tabelas 15, 16, 17, 18). Crianças com PC 

possuem potencial para desempenhar as mesmas funções que crianças sem PC 

desempenham, estas crianças não devem ser subestimadas, em contrapartida, não 

devem ser superprotegidas também, evitando que outros fatores, além dos motores 

e sensoriais, participem de sua evolução de forma negativa. 

Para promoção da funcionalidade em crianças com paralisia cerebral, o 

principal aspecto a ser considerado no planejamento terapêutico é o contexto em 

que a criança vive. A criança precisa adquirir “funcionalidade” – segundo conceito 

proposto pela WHO (2010) – para desempenhar as atividades de vida diária (AVD), 

sua funcionalidade dependerá especialmente do grau do acometimento motor. 

Crianças com funções motoras limitadas apresentam maiores limitações em 

atividades e restrição de participação (OSTENSJO; CARLBERG; VOLLESTAD, 

2003). 

A aplicação do PEDI possibilitou analisar como o nível de 

comprometimento motor pode interferir nas habilidades funcionais, e na assistência 

do cuidador, ou seja, no desempenho funcional e no nível de independência da 

criança quando avaliado em três áreas: Autocuidado, Mobilidade e Função social. O 

respectivo estudo analisou o progresso longitudinal em cada área, bem como a 

correlação entre os aspectos de funcionalidade e os resultados relacionados ao 

desenvolvimento de audição e linguagem.  

Em relação às habilidades funcionais do PEDI I de Autocuidado e 

Mobilidade, foi observado grande variabilidade nas pontuações de cada criança, pois 
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nem todas as crianças apresentaram ganhos em todas as avaliações (Gráficos 3 e 

5). As habilidades funcionais em função social apresentaram-se com um panorama 

diferente, com menor variabilidade e evolução progressiva observada em todos os 

participantes do estudo (Gráfico 7). 

Em relação aos resultados da terceira avaliação (T3) em Autocuidado 

(HF), obteve-se pontuação mínima de 34,05 e máxima de 73,03 (Gráfico 3). Em 

Mobilidade (HF) observamos uma variabilidade ainda maior, com pontuação mínima 

de 16,47 e máxima de 68,21 (Gráfico 4). O progresso longitudinal em Autocuidado 

apresentou-se com evolução significativa quando comparamos as habilidades 

funcionais da primeira avaliação (T1) com a terceira avaliação (T3) (Tabela 19). Já o 

desempenho na área de Mobilidade não apresentou-se com evolução significativa, 

isto se explica, pois dois pacientes não apresentaram mudanças nas pontuações 

entre os tempos T2 para T3 (crianças P2 e P4) e duas crianças apresentaram 

pontuações no T3 inferiores as encontradas em T2 (crianças P7 e P8) (Gráfico 4).  

As habilidades funcionais na área de Função social mostraram-se com 

um padrão de evolução crescente para todas as crianças, diferentemente do 

encontrado nas áreas de AC e MOB. Em todas as avaliações foram observados 

ganhos funcionais, mesmo que mínimos em algumas crianças, sendo suficiente para 

observarmos correlação significante quando comparamos o desempenho funcional 

nos tempos T2 e T3 e no tempo T1 com o T3 (Gráfico 7 e Tabela 21). A menor 

pontuação obtida foi 47,45 (participante P1) e a máxima 69,57 (participante P3) na 

terceira avaliação. 

As pontuações mais altas nas áreas de Mobilidade e Autocuidado 

acompanharam o grau de acometimento motor, ou seja, as crianças com 

acometimentos motores mais graves (P4 e P7) apresentaram as menores 

pontuações nestas duas áreas. No entanto, em relação a área de Função social, 

esta tendência não se aplica, pois o menor progresso na função social não foi 

observado nos participantes P4 e P7, mas sim no participante P1, o qual não 

apresenta alteração motora grave, mas sim hemiplegia Espástica e pontuações nas 

habilidades funcionais de Mobilidade de 66,71 na última avaliação (Gráfico 7).  

Este dado indica que as capacidades de interação social nem sempre 

estarão correlacionadas com o quadro motor, mas sim relacionadas com outras 

características. Neste caso, não é possível afirmar, mas sim citar que características 
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intelectuais e comportamentais, são os possíveis fatores que influenciaram o 

desempenho na função social, e nas avaliações de audição e linguagem. Uma vez 

que a criança P1 apresentou indicativos de alteração nas atividades sociais da 

escala Pessoal-social do DDST II, apresentando na última avaliação pontuação de 

27 meses, e na OCC, pontuação mínima de 5 pontos (Tabela 12 e 14). 

As habilidades funcionais discutidas acima representaram mudanças 

longitudinais progressivas e, portanto, conseguiram refletir os ganhos funcionais nas 

áreas avaliadas. O melhor progresso foi observado na escala de Função social, uma 

habilidade que está diretamente relacionada com as habilidades auditivas e 

linguísticas, quanto que as demais áreas, de Autocuidado e Mobilidade, dependem 

mais fortemente dos ganhos na função motora. Este é um importante achado, pois o 

IC propiciando a o “ouvir”, é  capaz de estabelecer um novo “canal receptor” para o 

contato com as informações sonoras.  

A capacidade de ouvir e identificar informações sonoras ambientais, para 

crianças com alterações motoras, pode encorajá-las a explorar o ambiente com mais 

segurança, pois a atenção auditiva é uma habilidade que nos traz informações sobre 

o que está acontecendo ao nosso redor, e é uma das habilidades mais primitivas do 

ser humano, demonstrando o quão importante é esta função: a audição. Explorar o 

ambiente favorece novas experiências sensoriais, importantes para o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e consequentemente, motoras 

(JONHSON; WILEY, 2009). 

A segunda parte do PEDI, Assistência do Cuidador é avaliada 

perguntando-se aos pais o quanto de assistência é dispendida para criança quando 

ela vai realizar determinada tarefa de AC, MOB ou FS. Os pais precisavam escolher 

uma resposta dentro de uma escala com seis categorias: independente (5), 

supervisão (4), mínima (3), moderada (2), máxima (1), e total (0).  

Os achados na Parte II do PEDI, Assistência do Cuidador, não se 

apresentaram com a mesma perspectiva evolucional observada na Parte I, de 

habilidades funcionais. Não foi observada evolução significativa quando na análise 

estatística entre os três tempos de avaliação em nenhuma das áreas (Tabelas 19, 

20 e 21).  
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Foram observados pequenos progressos entres as avaliações quanto ao 

nível de independência na área de Autocuidado, apenas em três crianças (P1, P5, 

P8) (Gráfico 4). Duas crianças regrediram suas pontuações (P2 e P3), e duas 

mostraram nível de independência estável, com as mesmas pontuações ou 

pequenos regressos nas avaliações (P4 e P7). A pontuação mínima foi de 48,05 

(P1) e a máxima de 74,13 (P5) (Gráfico 4). Tais pontuações caracterizam 

respectivamente, níveis moderados de assistência do cuidador e níveis de 

supervisão da criança na realização da maioria das atividades (MANCINI, 2005). 

Nenhuma criança alcançou níveis de independência nas tarefas de autocuidado. 

Na área de Mobilidade, a variabilidade de resultados manteve-se alta 

como observado na parte de Habilidades Funcionais. A pontuação mínima foi de 

12,07 (P4) o que significa que a criança é totalmente dependente do cuidador para a 

maioria das tarefas de mobilidade, e a pontuação máxima foi de 92,34 (P5), o que 

caracteriza uma criança independente na maioria das atividades, respectivamente, 

estas duas crianças apresentam quadriparesia espástica e hemiplegia espástica. 

Além das crianças P2 e P3 também alcançarem níveis de independência para 

atividades de mobilidade, com pontuações de 86,31, e a criança P8 com pontuação 

de 81,3 (Gráfico 6). As crianças P2 e P8 apresentam hemiplegia espástica e a 

criança P3, quadriparesia atetóide. 

Cinco crianças apresentaram pontuações crescentes, o que indica que a 

assistência do cuidador diminuiu ao longo das três avaliações para os participantes 

P2, P3, P5, P6 e P8, quatro participantes possuíam comprometimento unilateral e 

um bilateral, mas todos eram capazes de se locomover sem auxilio. Apenas uma 

criança regrediu em suas pontuações (P1) e duas apresentaram-se com pontuações 

estáveis (P4 e P7) (Gráfico 6). 

Na área de Função social, o nível de independência também apresentou 

a menor variação entre os participantes da pesquisa do que nas áreas de AC e 

MOB, como observado com esta área na Parte I de Habilidades Funcionais. O 

mínimo de pontuação obtida, considerando-se a última avaliação, foi de 51,77 e a 

máxima foi de 61,95, as quais indicam que a maioria das crianças encontra-se no 

nível de independência moderado para a maioria das atividades de função social do 

PEDI II (Gráfico 8).  
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Interessantemente, na Função social, área que apresentou evolução 

significativa ao longo das avaliações e progresso crescente em todas as crianças na 

Parte I de Habilidades Funcionais, quando analisada na Parte II, Assistência do 

cuidador, exibiu maior número de crianças com escores decrescentes ou estáticos 

(P3, P5, P6, P7, P8); uma criança com evolução nos três tempos de avaliação, ou 

seja, nível de independência crescente (P2), e duas com evolução estável (P1 e P4) 

(Gráfico 8). Os cinco participantes com pontuações decrescentes são os que 

apresentaram as melhores pontuações na Parte I - Habilidades Funcionais de 

Função social, inclusive a criança P3.  

No entanto, tais progressos não refletiram modificações no nível de 

assistência dispendida pelos pais para o cuidado da criança. Este dado é comum 

nas pesquisas com o PEDI em crianças com PC, pois muitas vezes apesar da 

evolução no desempenho funcional ser significativo para criança, esta evolução não 

é capaz de influenciar a assistência dos pais e cuidadores, diminuindo-a (MANCINI, 

2005; OSTENSJO; CARLBERG; VOLLESTAD, 2003). Ou ainda, o tempo em que as 

avaliações foram realizadas, não foi suficiente para refletir mudanças no nível de 

assistência dos pais e cuidadores dispendido para criança, principalmente devido a 

proximidade que os pais e cuidadores possuem com a criança. Quando estamos 

mais próximos e convivemos com a criança diariamente, pequenas mudanças 

podem não ser percebidas da mesma maneira que pessoas externas a rotina da 

criança observam. 

Porém, é importante ressaltar características da aplicação do PEDI. Assim 

como os intervalos entre cada follow-up sofrerão variações devido à rotina de 

agendamento do Centro de Implante (CPA-HRAC/USP), as avaliações com a 

criança nem sempre se repetiam nas três vezes com o mesmo acompanhante, em 

algumas avaliações apenas o pai ou apenas a mãe estava presente, e em outras 

avaliações ambos estavam presentes e respondiam as questões juntos. Isto é um 

fator interferente que não é possível de controlar, uma vez que não é possível 

influenciar diretamente na rotina de cada família, ou excluir um dos pais da 

entrevista.  

O participante P3 é um exemplo que ilustra esta disparidade nas 

avaliações, com pontuações decrescentes que sugerem uma perda da 

independência nas atividades de função social, mas que nada mais é o reflexo dos 



6 Discussão 

 

100 

diferentes níveis de cuidado dispendido entre o pai e a mãe da criança P3. Na 

primeira avaliação observamos a maior pontuação, 82,54, indicando quase que total 

independência na função social, esta avaliação foi realizada entrevistando-se a mãe 

apenas, na segunda e terceira avaliações o pai participou das entrevistas e mostrou 

comportamento de superproteção perante várias perguntas da área de Função 

social, e a criança P3 obteve, respectivamente, os escores 66,50 e 59,85 (Gráfico 8). 

A funcionalidade de crianças com PC pode se manifestar de forma 

correspondente ao perfil motor, quando discutimos habilidades de autocuidado e 

mobilidade, no entanto em relação à função social, seu desenvolvimento pode ser 

permeado por outros fatores, como a influência do contexto (MANCINI et al, 2002; 

CHAGAS et al., 2008). Em determinadas perguntas do PEDI, alguns pais não 

souberam responder se seus filhos eram capazes de realizar a tarefa, por falta de 

oportunidade, muitos pais com comportamento superprotetores, não deixavam os 

filhos sozinhos para realizar a atividade. Além de atitudes excessivas de 

superproteção, atitudes de subestimação do cuidador podem influenciar de forma 

negativa no desempenho funcional das crianças, quando ele não estimula a criança 

a utilizar suas habilidades em função social e autocuidado, tornando-as mais 

dependentes (VASCONCELLOS et al., 2009). 

O PEDI, mostrou-se um questionário de levantamento completo de 

diversas funções presentes na rotina de vida diária de crianças. Apesar de extenso, 

durante a entrevista com os pais das crianças, outros depoimentos surgiram a 

respeito do desempenho de seu filho (a), muitas vezes dúvidas sobre o 

desenvolvimento, e situações produtoras de orientações específicas para o 

desempenho comunicativo do paciente. As informações do PEDI predizem o perfil 

da criança em três áreas distintas, autocuidado, mobilidade e função social, as quais 

são importantes na análise do desenvolvimento bem como planejamento terapêutico 

(OSTENSJO; CARLBERG; VOLLESTAD, 2003; MANCINI, 2005; HARVEY et al., 

2008; KETELAAR; VERMEER; HELDERS, 1998). Além de apresentar uma alta 

sensibilidade em detectar mínimos progressos nas funções que avalia (VOS-

VROMANS; KETELAAR; GORTER, 2005; HARVEY et al., 2008; VARGUS-ADAMS 

et al., 2011). 

O segundo objetivo proposto no estudo foi investigar se existem 

correlações significativas entre níveis de funcionalidade e o desempenho com o 
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implante coclear, as quais nos indiquem possíveis marcadores no desenvolvimento 

de crianças com PC. Esta segunda parte da discussão será guiada pelos quadros (2 

a 6) de comparações entre os aspectos que apresentaram associações significativas 

na Tabela 22. 

Durante a segunda avaliação, foi observada correlação significante entre 

as categorias de audição (CAT_AUD) e os níveis de Linguagem do DDST II (LGG) 

(Quadro 2). Esta é uma constatação comprovada por vários trabalhos (WILLSTEDT-

SVENSSON et al., 2004; HARRISON et al., 2005; TOMBLIN et al., 2005; MORET; 

BEVILACQUA; COSTA, 2007).  

Em relação ao quadro motor da PC, no Quadro 2, observa-se que a 

criança P1 que alcançou a categoria de audição 4 (reconhecimento de palavras em 

conjunto fechado) apresentou melhor nível de desenvolvimento em Linguagem, 

correspondente a 27 meses, e era totalmente independente quanto as habilidades 

motoras. As demais cinco crianças que alcançaram a categoria 2 (padrão de 

percepção), apresentaram níveis de desenvolvimento de linguagem distintos, sendo 

que as crianças P2, P5 e P8, ambas com hemiplegia Espástica apresentaram idades 

de desenvolvimento do DDST II entre 21 e 22 meses. As outras três crianças que 

apresentaram entre 12 e 17 meses de idade de desenvolvimento no DDST II em 

linguagem, duas (P7 e P4) apresentaram comprometimento bilateral e assistência 

do cuidador total para a maioria das tarefas de mobilidade. Uma criança (P1) se 

distinguiu do grupo, pois mesmo com quadro motor semelhante (acometimento 

unilateral) as crianças P2, P5 e P8, os progressos em linguagem não foram os 

mesmos.  

Melhores pontuações na OCC resultaram em melhores resultados em 

Linguagem no DDST II (Quadro 3). Apenas duas crianças (P8 e P1) apresentaram 

melhores pontuações em LGG, e pequena pontuação na OCC. Isto se explica pelo 

fato de que a criança P1 apresentou os primeiros itens da escala de LGG do DDST 

II até a idade de 14 meses, o que significa que a criança possuía a habilidade de 

falar pelo menos uma palavra e produzir vocalizações diferenciadas, para que a 

criança alcance este marco de desenvolvimento da linguagem, não necessariamente 

ela precisa apresentar comportamento comunicativos, como os avaliados pela OCC. 

Já a criança P8, apresentou nível de desenvolvimento de linguagem de 21 meses, 

segundo o DDST II, e 16 pontos na OCC. Esta pontuação inferior é devido a não 



6 Discussão 

 

102 

pontuação de itens na OCC relacionados à compreensão de ordens simples e 

complexas, realização de ordens simples e complexas, manutenção de diálogo, 

inicio de diálogo, ou seja, relacionadas a capacidade de produção oral e nível de 

desenvolvimento das habilidades de audição. 

Ainda no Quadro 3, observamos que o participante P4 e P7, com 

comprometimento bilateral, ficaram a frente dos participantes P8 e P1, com escores 

de 24 pontos na OCC, mesmo apresentando níveis inferiores de linguagem no 

DDST II. Isto demonstra que comportamentos comunicativos podem estar presentes 

na criança, mas os fatores motores influenciarão a capacidade de linguagem oral. 

Na terceira avaliação o número de correlações significativas foi maior. Foi 

observado maior concentração de correlações estatísticas quanto às categorias 

auditivas e as habilidades de Autocuidado (HF_AC), Mobilidade (AC_MOB) do PEDI, 

no Motor grosseiro (MG), e mais uma vez em relação à Linguagem (LGG) do DDST 

II (Quadro 4). 

Crianças com categorias auditivas avançadas apresentaram melhores 

pontuações na área de Autocuidado (HF_AC), maior nível de independência nas 

atividades de mobilidade (AC_MOB) e consequentemente, Motor Grosseiro (MG) do 

DDST II superior. A capacidade de explorar o meio de forma independente propicia 

maior número de experiências, e consequentemente a criança fica em contato com 

maior numero de estímulos auditivos, o que é um fator positivo e importante para o 

desenvolvimento das habilidades auditivas.  

Os dados estatísticos também apontaram para associação significante 

entre as crianças com melhores pontuações em Linguagem (CAT_LGG) e melhores 

escores em habilidades funcionais na área de Função social (PEDI I) (Quadro 5). 

Esta associação se aplica, pois melhores capacidades de linguagem oral, oferece a 

criança melhores condições de interação social. E mais uma vez, observa-se que as 

crianças com comprometimento motor mais grave, não necessariamente 

apresentaram os piores escores em função social. Além do fator motor, outros 

aspectos podem ser mais relevantes para determinar o desempenho social de uma 

criança, pois, a criança P1, como citado anteriormente apresenta comportamentos 

que sugerem uma alteração mais global do desenvolvimento. Ela deverá ser 

reavaliada pela Psicologia e Neurologia. 
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 No tempo T3, a OCC também apresentou correlação positiva entre o 

desenvolvimento de linguagem e as habilidades de autocuidado (Quadro 6), assim 

como observado no tempo T2, em relação a linguagem.  

A intenção comunicativa é um dos aspectos primordiais para aquisição de 

linguagem, se existe intenção comunicativa na criança, a aprendizagem de novos 

conceitos e novas experiências por meio da curiosidade, torna-se incidental. 

Portanto, se uma criança apresenta comportamentos comunicativos ela está em 

uma situação mais favorável para o desenvolvimento da linguagem. 

Possuir intenção comunicativa e praticar ações comunicativas são duas 

condições que estão associadas. Na casuística, observamos que a maioria das 

crianças com melhor desenvolvimento na OCC e LGG, também apresentaram 

melhores habilidades de autocuidado. Entretanto, as habilidades de autocuidado 

estão relacionadas com o desempenho motor (MANCINI et al., 2004; OSTENSJO; 

CARLBERG; VOLLESTAD, 2003; VASCONCELLOS et al, 2009).  

Nesta associação, mais uma vez, uma característica típica dos grupos de 

crianças com PC também se manifesta: as exceções em relação a função motora e 

o desenvolvimento de habilidades de linguagem e comunicação. O participante P4 e 

P7 com prejuízo motor bilateral apresentaram o mesmo nível de desenvolvimento de 

linguagem que o participante P1, com nível de comprometimento motor leve (Quadro 

6). 

A investigação apresentada acima nos informou sobre o desenvolvimento 

das crianças, e possíveis correlações entre habilidades de linguagem, audição e 

funções motoras e sociais, porém, como a casuística é restrita, generalizações não 

devem ser feitas, pois vários fatores podem influenciar as habilidades avaliadas e 

discutidas acima.  

Além de buscar informações de funcionalidade, outros fatores 

interferentes devem ser sempre considerados. Nesta casuística observamos 

diversos fatores, porém, não passíveis de serem controlados: 

 Frequência de Terapia para reabilitação auditiva e reabilitação 

motora;  

 Linha terapêutica adotada para terapia auditiva e motora; 
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 Nível socioeconômico da família; 

 Nível educacional da família; 

 Problemas de saúde relacionados ao quadro de PC; 

 Comportamentos que danificam o IC (exemplo: momentos de birra, 

em que a criança retira e joga o IC); 

 Posição da cabeça e manutenção da antena do IC em contato com 

a cabeça, em equipamentos auxiliares para locomoção; 

 Intercorrências não previsíveis com o dispositivo interno, como 

falhas e necessidade de troca do componente interno. 

No decorrer das avaliações, foram observados problemas com o 

funcionamento do implante coclear em uma criança (Participante 6). Durante a 

segunda avaliação, foi detectado falha na comunicação da antena externa com a 

antena interna, o IC foi então desligado e este participante aguarda nova cirurgia 

para troca do componente interno. Esta criança já apresentava fatores que 

interferiam no uso efetivo do IC, fatores estes relacionados ao quadro clínico da 

paralisia cerebral, como crises convulsivas e duas cirurgias ortopédicas realizadas 

entre o primeiro e segundo ano de uso do IC, as quais resultaram em períodos que a 

criança não utilizou o IC. Além dos problemas de saúde, que resultam em períodos 

longos sem o IC, pequenos períodos sem o IC, em decorrência de danificações no 

componente externo, processador, cabos e antena, eram comuns devido a 

comportamentos de protesto quando era contrariado, retirando o IC e jogando-o no 

chão ou mordendo-o. 

O participante P7 também apresentou intercorrências que interferiram no 

uso efetivo do implante coclear. Em decorrência de problemas alimentares e 

respiratórios, foi necessária hospitalização por 18 dias para tratamento de um 

quadro de pneumonia, segundo, normas de biossegurança não é possível o uso do 

IC neste período. Foi necessária a interrupção do uso do IC por aproximadamente 

um mês, tempo este decorrido da hospitalização até a data agendada para retorno 

ao CPA, a fim de avaliar e ligar o IC novamente.  

O participante P4 e P7, ambos utilizam cadeira de rodas adaptada, e 

desde o inicio de sua utilização, a adaptação para apoio da cabeça na cadeira de 
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rodas, mostrou-se como uma barreira para o uso do IC. Pois, movimentos de 

espasticidade na região do pescoço ou cintura escapular que a criança realizava, a 

antena do IC se movimentava e o contato magnético com o imã interno era perdido. 

Segundo a mãe do paciente, isso poderia acontecer algumas vezes no dia, mas a 

criança sempre apresentava reação, vocalizando em forte intensidade para chamar 

a atenção e fazer com que alguém colocasse a antena novamente em seu lugar. 

Uma nova adaptação seria providenciada pela Terapeuta ocupacional e a 

Fisioterapeuta da criança. 

O estudo em questão trata de crianças com PC e deficiência auditiva. A 

reabilitação do sentido da audição, por meio do implante coclear é capaz de 

proporcionar o uso de uma habilidade importante para o desenvolvimento de 

diversas funções desempenhadas diariamente, a habilidade auditiva. A aquisição de 

novos conceitos, até o momento adquiridos, principalmente por meio da visão, agora 

recebe novas e diferentes informações por outro canal de entrada, o sistema 

auditivo (JONHSON; WILEY, 2009). A partir do momento que se alcança o 

estabelecimento ou restabelecimento de determinada função, como a função 

auditiva, e os progressos são nítidos, promove-se qualidade de vida. 

Nos últimos anos discute-se muito em saúde o uso do termo “qualidade 

de vida”, e a necessidade de investigar o que seria a qualidade de vida para as 

diversas populações. Dentre 20.000 artigos encontrados sobre qualidade de vida, 

apenas 3.050 eram com crianças, e a faixa etária menos estudada foi de 6 a 12 

anos (WALLANDER; SCHIMITT; KOOT, 2001). No entanto, o grupo de crianças é o 

mais passível de sofrer influência de fatores interferentes negativamente na 

qualidade de vida, do que adultos ou adolescentes.  

Segundo Wallander, Schimitt e Koot, (2001) a “Qualidade de Vida é a 

combinação de bem-estar objetivo e subjetivo em múltiplos domínios da vida, 

considerados importantes na cultura e época do indivíduo e que estão de acordo 

com padrões universais de direitos humanos”.  

Ainda sobre definição, a Organização Mundial de Saúde confere que: 

“Qualidade de Vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto 

da cultura e dos sistemas de valores nos quais vive e na relação com seus objetivos, 

expectativas, padrões e interesses” (WHO, 1997; HARPER; POWER, 1998). 
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A qualidade de vida é uma construção mental composta por diversos 

elementos, cada elemento possui sua importância e atuação, podendo estes 

elementos atuarem de forma positiva ou negativa na qualidade de vida.  

Existem inúmeras definições de qualidade de vida, assim como múltiplos 

critérios para sua avaliação. As definições variam entre aquelas que enfatizam o 

bem-estar físico, social e emocional do paciente após determinado tratamento, até 

definições que descrevem o impacto da saúde do indivíduo sobre sua capacidade de 

levar uma vida produtiva. Alguns discutem que qualidade de vida pode ser um 

conceito formulado pelo próprio pesquisador, devido a grande quantidade e 

diferentes definições, critérios e medidas existentes, o pesquisador pode estipular 

um elemento específico que atue dentro do constructo de qualidade de vida de seu 

paciente em questão, e analisá-lo (PREBIANCHI, 2003).  

Em crianças com PC a qualidade de vida está fortemente relacionada 

com o nível de funcionalidade, porém nem sempre baixos índices de funcionalidade 

refletem em baixos índices de qualidade de vida (SHELLY et al., 2008). A inclusão 

social é um dos aspectos que mais influenciam a qualidade de vida, seja de 

crianças, adultos ou idosos. 

A possibilidade de relações recíprocas sociais pode influenciar 

positivamente na qualidade de vida de pessoas que possuem alterações motoras 

graves, alterações estas capazes de restringir a participação física no meio em que 

vive (SHELLY et al., 2008). Na literatura, Albrecht e Devlieger (1999), denominaram 

esta situação como “Paradoxo da Desabilidade”, pois apesar de restrições motoras 

significativas que influenciam o nível de independência da pessoa, esta por sua vez, 

se está inserida em uma comunidade social de maneira efetiva, sua qualidade de 

vida é notavelmente elevada, tanto quanto a qualidade de vida observada em 

indivíduos que não possuem alterações motoras graves. 

Na respectiva pesquisa, esta afirmação se manifesta quando analisamos 

as pontuações das áreas de Função social e Mobilidade da Parte I do PEDI. As 

crianças com pontuações inferiores em Mobilidade não necessariamente 

apresentaram as menores pontuações em Função social. E o mínimo progresso 

auditivo observado nas crianças com comprometimento motor grave, foi suficiente 

para que comportamentos comunicativos fossem adquiridos e desenvolvidos.  
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Uma criança com paralisia cerebral e deficiência auditiva profunda, que 

recebe o implante coclear e, portanto, está em contato com o mundo sonoro, pode 

progredir para um nível mais elevado e elaborado de comunicação, seja de suas 

necessidades, alegrias, sentimentos e emoções, melhorando a interação com os 

pais/cuidadores e com o seu ambiente. Provavelmente a gravidade da alteração 

motora poderá afetar a produção de fala, mas não será impeditiva para o progresso 

de outras habilidades que dependem indireta ou diretamente da audição. 

O estabelecimento da função auditiva por meio do implante coclear em 

crianças com PC propicia a integração sensorial, a qual é fator importante para o 

desenvolvimento da criança. Oferecer um tratamento para crianças com PC, o qual 

possibilite a aquisição e desenvolvimento de uma forma de comunicação, atua 

diretamente como ferramenta da inclusão social, pois é este o objetivo principal de 

qualquer intervenção terapêutica, melhorar a funcionalidade da criança, para que ela 

atue com qualidade no meio em que vive.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa apresenta dados que indicam para as seguintes 

conclusões:  

 

 As crianças com paralisia cerebral deste estudo apresentaram progressos 

quanto às habilidades auditivas e de linguagem após o uso do IC, no 

entanto, as evoluções foram distintas para cada criança. 

 A severidade do acometimento motor não impediu a evolução quanto aos 

aspectos auditivos, porém, foi considerado um aspecto importante para 

análise do ritmo e nível de desenvolvimento auditivo. 

 A severidade do acometimento motor influenciou as habilidades de 

linguagem oral. Quando mais grave o acometimento motor, menores 

serão as perspectivas de produção verbal, nestes casos, a comunicação 

alternativa, aliada a terapia auditiva, seria uma intervenção indicada. 

 Avaliações capazes de traçar um perfil do desenvolvimento no período 

pré-cirúrgico são importantes para caracterizar o desempenho da criança, 

obter informações para informar os pais, planejar uma intervenção 

terapêutica, e indicar se existem outros déficits em associação a paralisia 

cerebral. 

 Os benefícios do implante coclear precisam ser avaliados não somente 

quanto a aspectos de percepção de fala e linguagem. Os progressos das 

habilidades auditivas podem ser refletidos em funções motoras e/ou 

sociais, proporcionando melhores condições e qualidade de vida. 
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APÊNDICE - 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Projeto de Pesquisa: Reabilitação auditiva em crianças com paralisia cerebral por meio do 
implante coclear 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Esta pesquisa refere-se ao estudo dos resultados do implante coclear em crianças 
deficientes auditivas com paralisia cerebral. Para isto serão utilizados testes padronizados 
que avaliarão a audição, fala, linguagem, nível de independência, função motora e 
psicológica. Este estudo irá contribuir no aprimoramento do processo de indicação do 
implante coclear para crianças com paralisia cerebral, bem como auxiliar na investigação 
dos benefícios do implante coclear para este grupo de crianças. O implante coclear é um 
tratamento cirúrgico da surdez, e sua indicação tem sido amplamente recomendada para 
crianças com deficiência auditiva sem outras alterações. Em menor número, trabalhos 
internacionais recomendam-no para crianças com múltipla deficiência, entre elas a paralisia 
cerebral, a qual obteve os melhores progressos quanto ao desenvolvimento de fala, 
linguagem e habilidades sociais. Solicitamos a sua participação autorizando a aplicação de 
testes padronizados nas áreas citadas acima, em seu (sua) filho(a), os quais serão 
aplicados em consultas  e exames clínicos realizados por equipe interdisciplinar do CPA-
HRAC/USP. Não se tratam de exames invasivos, e tais exames não oferecem risco à saúde 
de seu(sua) filho(a).  

As avaliações serão realizadas três vezes, as datas serão estipuladas entre a equipe 
e o responsável pela criança.  As informações referentes ao seu(sua) filho(a) serão 
guardadas em sigilo, e a análise das respostas será realizada sem a identificação do 
participante. Informamos que a participação nesta pesquisa poderá ser cancelada por você 
em qualquer momento que desejar ou quando julgar necessária a sua desistência. Caso 
necessário, seguem telefones para contato: Fonoaudióloga Maria Jaquelini (14) 8119 3006; 
Comitê de Ética FOB/USP (14) 3235 8356. Agradecemos a sua participação e colocamo-
nos à sua disposição para qualquer informação que se faça necessária. 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o (a) Sr.(a) 
_____________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade nº __________________________, após leitura minuciosa 
das informações constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o paciente da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer 
momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar 
desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão 
confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (29o do Código de Ética do 
Fonoaudiólogo). 
Por estarem de acordo assinam o presente termo. 
 
Bauru-SP, ____ de ______________________ de _______. 
 
 

_____________________________     ____________________________ 
Assinatura do Responsável pelo           Assinatura do Autor da Pesquisa 
              paciente 
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APÊNDICE – 2 
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE 3 
APROVAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES NO PROJETO 
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APÊNDICE 4 
TERMO DE AQUIESCÊNCIA HRAC-USP
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ANEXO – 1 
Exemplo com Participante nº 7 (1ª avaliação) Idade cronológica: 

61m (5a1m19d) 

P 
P 

F 

P 
F 

P 
P 

P 
P 

P 

F 
F 

F 
F 

F 
F 
F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

F 

F 

F 
F 

F 
F 

P 
P 

P 
P 

P 
F 

P 

Pessoal-

social: 

24m 

(2a10m) 

Motor 

fino 19m 

(1a7m) 

P F 
P 

P 
P 

P 
P 

P 
F 

Linguagem    

  17m 

F 
F 

F 

P 
P 

P – por pouco tempo 
F 

F 

P 
F 

Motor grosseiro 

5,5m ≈ 6 m 

F 

F 
F 

F 

P – com apoio 
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ANEXO 2 
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ANEXO – 2  
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ANEXO – 2 
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ANEXO – 3  
 

FICHA FINAL DE RESPOSTAS DA OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO 
COMUNICATIVO – OCC 

Exemplo com o Participante nº1 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

0  não apresentou; 

1  apresentou em situações restritas de interesse próprio; 

2  apresentou em qualquer situação. 

 

 
T1 T2 T3 

      Intenção comunicativa: 1 1 1 

Interação com avaliadora: 0 0 0 

Contato ocular: 0 0 0 

Vocalizações: 0 1 0 

Produção de palavras: 0 0 0 

Produção de frases de 2 elementos: 0 0 0 

Inicio de dialogo 0 0 0 

Manutenção de dialogo: 0 0 0 

Narrativa: 0 0 0 

Compreensão de ordens simples 0 1 1 

Compreensão de ordens complexas 0 0 0 

Realiza ordens simples: 0 0 0 

Realiza ordens complexas 0 0 0 

Brincar simbólico: 0 0 0 

Tempo de atenção: 0 0 0 

Informa: 0 1 1 

Protesta: 1 1 1 

Solicita: 0 0 0 

Oferece: 0 0 0 

Imita: 0 0 0 

TOTAL 2 5 4 


	CAPA
	DEDICATÓRIA E AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE SIGLAS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO
	2 REVISÃO DE LITERATURA
	3 PROPOSIÇÃO
	4 CASUÍSTICA E MÉTODO
	5 RESULTADOS
	6 DISCUSSÃO
	7 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES
	ANEXOS

