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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Portaria nº 2.776 aponta a obrigatoriedade da terapia 

fonoaudiológica para crianças com deficiência auditiva usuárias de implante coclear 

para a construção da linguagem oral por meio da via auditiva. O acesso gratuito às 

terapias em suas cidades de origem é uma das principais dificuldades devido à falta 

de capacitação dos fonoaudiólogos; falta de informação das famílias e ausência de 

gestão integrada da rede. Frente ao compromisso do serviço de referência em 

oferecer assessoria técnica especializada à contrarreferência e às dificuldades de 

acompanhamento com procedimentos mais efetivos de terapia, faz-se necessário 

novas propostas. OBJETIVO: Propor programa intensivo de habilitação auditiva para 

crianças e famílias associado rotina de acompanhamento em serviço de referência 

de implante coclear. MÉTODOS: Estudo prospectivo longitudinal desenvolvido pelo 

Departamento de Fonoaudiologia (FOB-USP) e pela SIC-HRAC-USP. Participaram 

do estudo cinco crianças usuárias de implante coclear, máximo de 12 meses de 

idade auditiva, suas mães/avó, selecionadas aleatoriamente. Programa composto de 

três módulos presenciais, duas semanas sequenciais cada, três terapias 

individuais/dia, uma sessão de grupo diária. Utilizada a Abordagem Aurioral, com 

atendimento centrado na família; planejamento terapêutico individualizado, objetivos  

gerais relacionados a família, acompanhamento fonoaudiológico na cidade de 

origem e construção da linguagem oral pela via auditiva. Nos dois intervalos à 

distância entre os módulos foram disponibilizados materiais para continuidade pela 

família dos trabalhos iniciados. A avaliação das crianças ocorreu com protocolo 

padronizado quanto ao desenvolvimento auditivo e de linguagem oral, para 

avaliação da satisfação das famílias utilizou-se o “Questionário de Procedimentos de 

Tratamento”. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Houve 100% de adesão das famílias. 

Houve necessidade de remodelação da estrutura do Programa quanto à diminuição 

do número das sessões e introdução de terapia em grupo para as crianças para 

diminuir cansaço e desmotivação das mães/avó. O uso dos materiais usados nos 

intervalos a distância auxiliou no aumento da motivação. Os atendimentos 

individuais e as sessões de grupo foram ricos quanto à troca de experiências. As 

atitudes facilitadoras e estratégias de estimulação nas vivências diárias foram 

incorporadas  pelas  mães/avó.  Observou-se  maior  dificuldade  para  a  mãe  5 em 



 

 

 

 



 

incorporar as estratégias terapêuticas, e maior dificuldade para mãe 3 em incorporar 

as técnicas terapêuticas. Nos intervalos a distância verificou-se baixa adesão ao site 

e e-mail e aumento da adesão ao aplicativo WhatsApp®. Notou-se dificuldades em 

conciliar a rotina com as brincadeiras de estimulação nos intervalos à distância. 

Houve superação das dificuldades, notou-se mudança no comportamento das 

mães/avó relacionado ao empoderamento frente ao conhecimento adquirido, que se 

refletiu na evolução das crianças, de modo que quanto maior a participação das 

mães melhor evolução apresentada pela criança. Em audição e linguagem verificou-

se evolução para todas as crianças, as crianças 1 e 2 apresentaram desempenho 

crescente de acordo com o esperado para idade auditiva; já as crianças 3, 4, e 5 

ficaram aquém. Observou-se alta satisfação das famílias quanto ao Programa. 

CONCLUSÃO: Elaboração de um modelo de terapia intensiva viável e replicável 

para intervenção na habilitação auditiva de crianças, com adesão positiva das 

famílias e necessidade de proposta dinâmica em conformidade com a avaliação 

contínua dos participantes.  

 

Palavras chave: Criança. Perda auditiva. Reabilitação.  

 



 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Proposal of intensive hearing habilitation program for children and families 

during the follow-up appointment at the cochlear implant referral service. 

 

INTRODUCTION: The Ordinance No. 2.776 highlights the obligations of auditory 

therapy for children with hearing loss and cochlear implant to develop the verbal 

language by auditory pathways. Free access to children in their hometowns is one of 

the main difficulties which is due to lack of training of speech therapists, lack of 

information of families and absence of integrated management of the health network. 

To fulfill the referenced service intended to offer specialized technical advice and to 

counter referral and follow-up difficulties with more effective therapy procedures, new 

proposals are necessary. OBJECTIVE: Propose an intensive hearing habilitation 

program for children and families associate to the follow-up appointment at the 

cochlear implant referral service. METHODS: A prospective longitudinal study 

developed by the Department of Speech-Language Pathology and Audiology (FOB-

USP) and SIC-HRAC-USP. Five children with a cochlear implant, who had the 

maximum of 12 months of hearing age, and their mothers/grandmothers were 

randomly assigned. The program consists of three face-to-face modules, two 

sequential weeks each and three individual therapies/day, and one daily group 

session. The program is making use of the Auditory-verbal Approach, with family-

centered care: an individualized therapeutic plan, general family-related objectives, 

speech-language pathology done in the city of origin, and oral language construction 

by the auditory pathway. During the two intervals between the modules, materials 

were provided to the family for continuity of the activities. The assessment of the 

children was based on a standardized protocol for hearing and oral language 

development and, the "Treatment Procedures Questionnaire" was used to evaluate 

family satisfaction. RESULTS/DISCUSSION: There was 100% of the family’s 

compliance. It was necessary to remodel the program to reduce fatigue and 

demotivation of mothers/grandmothers. To achieve that, the number of sessions was 

reduced and a therapy in group for children was introduced. The use of materials in 

the intervals helped to increase motivation. Individual and group sessions were rich 

in the exchange of experiences. The  attitudes  and  strategies  of  stimulation  in  the 



 

 

 

 

 



 

daily experiences were incorporated by the mothers/grandmother. It was observed 

that mother #5 had greater difficulty incorporating the therapeutic strategies and 

mother #3 had a very difficult time incorporating the therapeutic techniques. During 

the intervals between modules, there was reduced use of the website and e-mail and 

increased use of the WhatsApp® application. Difficulties were observed in reconciling 

the daily routine with the stimulation of therapeutic games. Despite of difficulties, it 

was noticed that there was a change in the behavior of the mothers/grandmother 

related to the empowerment of the acquired knowledge. This was reflected in the 

evolution of the children, so that the greater the participation of the mothers, the 

better evolution was presented by the child. Hearing and language evolution was 

observed for all children. Children #1 and #2 presented increased performance 

according to what was expected for hearing age, while children #3, #4, and #5 less 

than expected. Families were highly satisfied with the program. CONCLUSION: 

Elaboration of a viable and replicable intensive care model for intervention in the 

auditory habilitation of children was achieved with positive compliance by the 

families. Furthermore, there is a need for a dynamic element as it relates to the 

continuous evaluation of the all participants. 

 

 

Key words: Children. Hearing loss. Rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As crianças com deficiência auditiva precisam de acesso consistente a 

todos os sons de fala para o desenvolvimento da linguagem oral. Desta forma é 

preconizada a intervenção precoce por meio de dispositivos eletrônicos de alta 

tecnologia para que recebam estímulos auditivos adequados, associados à terapia 

fonoaudiológica especializada, sendo estes uns dos componentes fundamentais 

para a efetiva intervenção.  No Brasil, os dispositivos eletrônicos voltados à 

deficiência auditiva são disponibilizados no sistema público de saúde, assim como a 

terapia fonoaudiológica em serviços de saúde auditiva credenciados no Ministério da 

Saúde. Porém, o que ocorre é o fato de a criança ter acesso à tecnologia, e muitas 

vezes, não ter acesso adequado ao processo terapêutico com terapia 

fonoaudiológica especializada para a habilitação e a reabilitação auditivas.  

A Seção de Implante Coclear do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais da Universidade de São Paulo (SIC/HRAC/USP) existe há 29 anos, e 

semanalmente são realizadas discussões clínicas com a equipe interdisciplinar do 

Programa de Implante Coclear para definir a indicação deste dispositivo e/ou propor 

outras condutas clínicas. Assim, para cada caso clínico são discutidos aspectos 

médicos, fonoaudiológicos, sociais e psicológicos, levando em consideração os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dentre as principais dificuldades 

encontradas que perduram ao longo destes 29 anos, e considerando que a maioria 

das crianças matriculadas neste Hospital são provenientes de diferentes regiões do 

País, destaca-se a dificuldade das famílias em encontrar terapia fonoaudiológica 

especializada para habilitação e reabilitação auditivas em suas cidades de origem. 

Embora no Brasil existam 42.420 profissionais fonoaudiólogos formados, 

o total de 12.577 (29,6%) fonoaudiólogos encontram-se concentrados no Estado de 

São Paulo, e 70,4% nos demais estados do País. Paralelo a isto, o número de 

profissionais que se especializam na área da audiologia ainda é pequeno. O 

Conselho Federal de Fonoaudiologia aponta que 2.495 fonoaudiólogos possuem o 

título de especialista em audiologia, representando 35,3% dos profissionais com 

titulação de especialistas (7072 profissionais) em todas as áreas validados pelo 

Conselho (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2017).  
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Assim, além da desigual distribuição de fonoaudiólogos nas regiões do 

País, são vários os fatores que contribuem para o difícil acesso à terapia 

fonoaudiológica especializada: falta de capacitação dos fonoaudiólogos que 

trabalham com habilitação e reabilitação auditivas; falta de infraestrutura dos 

serviços; falta de informação das famílias quanto à importância do processo 

terapêutico e consequente falta de participação da mesma neste processo; ausência 

de uma gestão integrada entre os níveis municipais, estaduais e federais que 

garanta o acesso pleno à rede; ausência de um banco de dados adequado com 

registro de desfechos clínicos, dentre outros aspectos (ZABEU, 2012). 

As diretrizes do Ministério da Saúde referentes à Portaria nº 2.776 de 18 

de dezembro de 2.014 apontam que a terapia fonoaudiológica é obrigatória para 

todos os pacientes que recebem o implante coclear (IC), e pode ser realizada no 

próprio serviço ou em serviços de terapia fonoaudiológica referenciados. E ainda, 

compete ao serviço de implante coclear oferecer assessoria técnica nos casos em 

que há necessidade de referenciar a terapia na cidade de origem do paciente. 

No entanto, na rotina fonoaudiológica de acompanhamento de crianças 

com implante coclear, os serviços de referência apresentam maior estrutura e maior 

dedicação aos procedimentos que envolvem a verificação do funcionamento e 

programação do dispositivo, bem como a avaliação de desempenho da criança. 

Porém, menor investimento é dedicado aos procedimentos de terapia 

fonoaudiológica voltados à habilitação e reabilitação auditivas, isto devido à 

dificuldade da logística interna dos serviços de referência, nos quais o número de 

fonoaudiólogos não aumenta proporcionalmente ao aumento do número de cirurgias 

realizadas. Além disto, destaca-se o curto tempo de permanência da criança e sua 

família na rotina de acompanhamento, em contrapartida ao número de 

procedimentos necessários realizados nesta rotina.  

Desta forma, frente às dificuldades apontadas pelas famílias devido à 

fragilidade de encontrar serviços de terapia especializada nas diferentes cidades de 

origem das crianças com implante coclear, frente ao compromisso do serviço de 

implante coclear de oferecer assessoria técnica especializada aos serviços de contra 

referência e frente às dificuldades de logística dos serviços de implante coclear em 

dinamizar a rotina de acompanhamento para contemplar procedimentos mais 
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efetivos direcionados à terapia fonoaudiológica destas crianças, faz-se necessário 

novas propostas de enquadres terapêuticos.  

Neste sentido, este trabalho trouxe como objetivo propor um programa 

intensivo de habilitação auditiva1 para crianças e suas famílias associado a rotina de 

acompanhamento em um serviço de referência de implante coclear, que possa ser 

reproduzido em outros serviços de referência em implante coclear e servir como um 

modelo de intervenção nesta área. O enquadre clínico proposto como intensivo 

refere-se à realização de terapias fonoaudiológicas condensadas em um período 

curto de tempo, estabelecido juntamente à rotina de acompanhamento do serviço de 

implante coclear para as crianças e suas famílias, visando a capacitação e 

empoderamento das mesmas frente ao processo de habilitação de suas crianças.   

 

.  

 

                                                
1 Neste trabalho será utilizado somente o termo habilitação auditiva por se tratar de casuística 
composta por apenas crianças com deficiência auditiva pré-lingual.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Considerações Gerais sobre Programas de Intervenção Centrada na Família 

 

Segundo o Institute for Patient- and Family-Centered Care (IPFCC) a 

intervenção centrada no paciente e família se baseia no estabelecimento de 

parcerias entre profissional da saúde e o paciente/família durante o planejamento, 

execução e avaliação dos cuidados em saúde. Neste sentido, quatro conceitos são 

fundamentais: 1. Dignidade e respeito; 2. Compartilhar informações determinando o 

papel ativo da família e tornando o processo de reabilitação conjunto; 3. Participação 

efetiva de ambas as partes, e 4. Colaboração entre a família, o paciente e o 

profissional no desenvolvimento, implementação e avaliação.  

Foi realizada em 2012 uma conferência na Áustria cujos organizadores 

envolveram representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Áustria, 

Alemanha, Rússia, Canadá, Austrália e Sul da África. Nesta conferência foram 

discutidos sobre quais aspectos devem basear-se as propostas de intervenções 

centradas na família sendo princípios explícitos, práticas validadas em literatura, e 

resultados disponíveis quanto a sua efetividade respeitando as diferenças culturais e 

socioeconômicas das famílias, suas opiniões e soluções.  

Assim, dentre os aspectos levantados destacam-se que estes programas 

devem ser dinâmicos e flexíveis, visto as dificuldades vivenciadas por cada 

realidade, cada país e seus diferentes contextos e políticas de funcionamento, bem 

como aspectos culturais e sociais, e que também neste sentido reconheçam os 

pontos fortes das famílias e habilidades naturais, promovendo simultaneamente: a) 

alegria, interações comunicativas lúdicas e diversão geral dos papéis parentais, b) o 

bem-estar da família, c) contratação (por exemplo, a participação ativa em 

programas, escolha informada, tomada de decisão, a defesa para a criança), e d) a 

auto eficácia (competente e confiante em parentalidade e em promover o 

desenvolvimento da criança). Desta forma, as parcerias família-profissional são 

estabelecidas e são realizados esclarecimentos de valores de cada família, metas e 

aspirações para o desenvolvimento de cada criança, e constituído o planejamento 

terapêutico para o processo de intervenção (MOELLER et al., 2013).  
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Na literatura, diversos são os modelos que podem ser estabelecidos com 

este objetivo, na medicina, um dos modelos adotados é a medicina familiar, dentro 

da atenção primária à saúde, especialmente com a estratégia centrada na família, a 

qual preconiza um atendimento longitudinal, integral e coordenado da saúde de uma 

pessoa, visualizando a saúde como o bem-estar geral da mesma, sua qualidade de 

vida, considerando em primeiro plano seu contexto, sua realidade. Desta maneira, a 

maioria dos tratamentos nas diversas áreas da saúde, utilizam desta abordagem, 

para obter um melhor prognóstico, bem como uma maior satisfação por parte do 

paciente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA E FAMÍLIA E COMUNIDADE, 

2004).  

Outro aspecto fundamental após estabelecido refere-se à importância de 

se avaliar a estrutura e efetividade destes programas tanto na visão do profissional 

quanto na visão da família. Esta avaliação é importante principalmente frente à 

necessidade de revisão de programas já elaborados utilizando esta abordagem. 

Assim, é proposto que seja feita a reelaboração das etapas de um modelo centrado 

na família pelos pacientes e famílias, pelos profissionais e coordenação dos serviços 

de modo a estabelecer quatro fases: reelaboração da equipe, preparação para 

encontros, colaboração mútua nos encontros e acompanhamento após estes 

encontros, sendo estes aspectos necessários para manter a efetividade do 

programa (XIE et al., 2015). 

A escolha por este modelo ocorre em frente a diversas dificuldades que 

são encontradas na rotina de vivências diárias de uma família com uma criança com 

deficiência. Destacando que estas dificuldades sempre são diferentes e individuais, 

visto o contexto que cada família está inserida, de acordo com suas diversidades 

culturais, econômicas e sociais. No entanto, mesmo com o programa 

adequadamente estruturado, o paciente, família e o profissional podem experimentar 

uma variedade de obstáculos e desafios para aprender a lidar com as demandas da 

gestão diária. Por isso, a importância da reestruturação e adaptação as 

necessidades individuais do caso.  

Uma destas dificuldades está em articular ambiente e o desenvolvimento 

cortical e global das crianças. Quando se trata do tratamento com a criança, a 

neurociência acredita que se deve considerar primeiramente o fato do cérebro da 



2 Revisão de Literatura 
 

 

25

criança ser influenciado por estímulos recebidos e portanto, a seu ambiente, como 

também a exposição crônica ao estresse na primeira infância, relacionados à fatores 

como a sintonia com a mãe e sistemas fisiológicos e comportamentais da criança. 

Assim, o papel dos terapeutas seria auxiliar na definição de um ambiente para as 

famílias onde o estresse é reduzido e as relações pais e filhos são fortalecidas de 

modo a afetar positivamente o desenvolvimento cortical, principalmente quanto às 

questões emocionais e saúde mental (PATTERSON; VAKILI, 2014). 

Este aspecto é extremamente importante, tendo em vista que atualmente 

os perfis das famílias são diferentes, tem-se novas políticas públicas emergentes, 

como por exemplo, relacionadas a longevidade, pois com o desenvolvimento da 

carreira profissional do homem e da mulher bem como com a exigência do mercado 

de trabalho, a opção por filhos vem com uma idade mais avançada, bem como 

precisam dividir as horas de um dia para se dedicar a família e também a um 

emprego, portanto, os estresses cotidianos variam muito de família a família 

conforme a sua estrutura. Neste sentido, os modelos centrados na família tornam-se 

uma opção cada vez mais interessante, pensando em sua efetividade em considerar 

as diferentes realidades e contextos sociais, e não apenas os aspectos físicos, 

neurológicos.  

A incorporação da auto eficácia e situações de estresse cotidianas 

representam outra dificuldade apresentada pelas famílias. Sarimski, Hintermair e 

Lang (2012), estudaram 125 pais de crianças com deficiências (intelectuais, visuais 

e/ou auditivas) que viviam no Sudoeste da Alemanha, e verificaram esta dificuldade 

em lidar com a questão da auto eficácia e aplicá-la frente ao tratamento em sua 

rotina cotidiana. Notaram que situações de estresse parental acabam 

desestabilizando a relação com a criança e, portanto, o tratamento. Por isso, a 

importância da escolha do modelo centrado na família, visto que ele leva em 

consideração estes aspectos.  

Poon, Zaidman-Zait (2013) destacaram que outra dificuldade é o apoio 

social que possui uma grande influência e importância dentro do contexto específico 

destas famílias, assim, é essencial que seja observado quando articulado e durante 

a estruturação e prática do modelo, a multidimensionalidade deste apoio e suas 

funções específicas, combinando com as necessidades das famílias.   
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Desta forma, analisar as dificuldades no momento de estabelecer e 

avaliar o modelo e o processo terapêutico estabelecido é fundamental para 

aumentar adesão das famílias (FINGERHUT et al., 2013). Portanto, quando optamos 

pelo modelo centrado na família é essencial estruturá-lo especificamente para 

realidade da família e paciente seguindo seus preceitos, analisá-lo e reestruturá-lo 

conforme necessidades.  

Dentre os modelos descritos na área da saúde para crianças com 

deficiência destacam-se diferentes programas e evidências os quais estão descritos 

no Quadro 1.   
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Quadro 1: Estrutura e evidência dos Programas de Abordagem centrada na Família para crianças com deficiência 

(continua) 

Título Local/Ano Objetivo 
População 
estudada 

Metodologia Principais Evidências 

Care coordination, the 
family-centered medical 

home, and functional 
disability among children 
with special health care 

needs. (LITT; 
MCCORMICK, 2015). 

EUA/ 2015 Verificar se a coordenação 
dos cuidados baseada na 
abordagem centrada na 

família diminui a desabilidade 
funcional de crianças com 
necessidades especiais. 

Crianças de 
zero a 17 anos 

Avaliou-se a coordenação 
dos cuidados, as 
necessidades não 

satisfeitas, e a deficiência 
por meio do relato dos pais. 

A coordenação dos cuidados 
juntamente a escolha da 
abordagem centrada na 
família resultou  em uma 

menor chance de 
incapacidade funcional da 
criança reduzindo como 

consequência as 
necessidades não atendidas. 

The impact of the 
medical home on access 
to care for children with 

autism spectrum 
disorders. (CHEAK-
ZAMORA; FARMER, 

2015). 

EUA/ 2015 Verificar se há diminuição das 
necessidades não atendidas 

bem como o impacto e 
efetividade da coordenação 
dos cuidados e da escolha 

pela abordagem centrada na 
família para reabilitação de 
crianças com Desordem do 

Espectro Autístico no 
ambiente domiciliar. 

Crianças de 
zero a 17 anos 

Foram analisados dados 
relatados pelos pais do 

banco de dados de 2009-
2010 da Pesquisa Nacional 

de Crianças com 
Necessidades de Cuidados 

Especiais de Saúde, 
visando identificar se os 

cuidados médicos em casa 
reduzem as necessidades 

não atendidas pelos 
serviços especializados. 

A escolha pelo modelo 
centrado na família e a 

coordenação dos cuidados 
clínicos em casa na 

reabilitação das crianças com  
Desordem do Espectro 
Autista representou um 
conjunto de fatores que 

melhoraram o acesso aos 
cuidados para com estas 
famílias. Assim, fortalecer 

esta proposta de atendimento 
reduzirão as necessidades 

não satisfeitas e melhorarão 
a qualidade de vida das 
crianças com Espectro 

Autista e suas famílias. . 
Parental Perceptions of 
Family Centered Care in 

Medical Homes of 
Children with 

Neurodevelopmental 

Washington, 
DC, EUA/ 

2015 

Explorar as percepções de 
famílias quanto as suas 
experiências no modelo 

centrado na família e 
cuidados médicos para 

122 pais Aplicação do questionário 
“Family-Centered Care Self-

Assessment Tool” 
desenvolvido pelo Family 

Voices e aplicado na 

Verificou-se que 70% dos 
pais não estavam satisfeitos 
com o atendimento recebido, 
e 64% avaliaram os serviços 
positivamente para alguns 
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Disabilities. (ZAJICEK-
FARBER et al., 2015) 

crianças com deficiências no 
neurodesenvolvimento. 

população de um centro 
urbano entre os anos de 
2010 e 2012. Os dados 
analisados enfocaram 

parcerias de provedores 
familiares, práticas e 

políticas de definição de 
cuidados e serviços 

comunitários. 

dos aspectos avaliados, 
assim dentre os pontos fortes 

destacaram-se a parceria 
estabelecida, e a 

preocupação em suprir as  
necessidades de cuidados 

médicos da criança. Quanto 
as deficiências observadas, 

apontou-se a necessidade de 
melhorias nas principais 

estratégias de cuidados de 
saúde para esta população. 

Care coordination, 
family-centered care, 

and functional ability in 
children with special 

health care needs in the 
United States (MARTI-
MORALES; ROHRER, 

2014). 

EUA/2014 Determinar se há associação 
entre a coordenação, cuidado 

centrado na família, e 
capacidade funcional de 

crianças com necessidades 
especiais. 

Crianças de 
zero a 17 anos 

Análise dos dados do 
National Survey of Children 

with Special Health Care 
Needs dos anos de 2005 e 

2006. 

Crianças que não tinham a 
coordenação de cuidados 
apresentaram uma maior 

limitação funcional. Assim, 
verificou-se a necessidade de 

unir coordenação e 
abordagem centrada na 

família para efetividade do 
tratamento destas crianças. 

Family-Centered Care 
for Children with 
Cerebral Palsy: 
Conceptual and 

Practical Considerations 
to Advance Care and 

Practice (KING; 
CHIARELLO, 2014). 

Uniu estudos 
de vários 

locais 
incluindo EUA, 

Canadá, 
Europa, dentre 

outros/2014 

Verificar na literatura as 
considerações conceituais e 
práticas no cuidado centrado 
na família de crianças com 
paralisia cerebral e suas 

famílias. 

Crianças e 
famílias 

Revisão de Literatura O artigo ilustra que nos 
últimos anos ocorreram 
grandes avanços com a 

abordagem de intervenção 
centrada na família, e devido 
a seus benefícios devem ser 
cada vez mais utilizados no 
tratamento de crianças com 

paralisia cerebral. 
Patient- and family-

centered care 
coordination: a 

framework for integrating 
care 

for children and youth 

EUA/2014 

Entender a coordenação de 
cuidados, suas funções e 
seus efeitos nas crianças, 
família e profissionais de 

saúde. 

Crianças e 
famílias 

Revisão de Literatura 

A integração da coordenação 
de cuidados juntamente a 
utilização da abordagem 
centrada na família está 

proporcionando resultados 
positivos para o tratamento 
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across multiple systems 
(COUNCIL ON 

CHILDREN WITH 
DISABILITIES AND 
MEDICAL HOME 

IMPLEMENTATION 
PROJECT 
ADVISORY 

COMMITTEE; COUNCIL 
ON CHILDREN WITH 
DISABILITIES AND 
MEDICAL HOME 

IMPLEMENTATION 
PROJECT ADVISORY 
COMMITTEE, 2014). 

 

de crianças e adolescentes 
com deficiência. Verificou-se  
a necessidade da interface 
entre vários sistemas de 
cuidados, profissionais 

(equipe envolvida), e família.  
Com a integração de 

cuidados há a possibilidade 
da diminuição dos custos de 
cuidados de saúde, redução 
da atenção fragmentada, e 

melhoria na interação 
cuidado, família e paciente. 

Parents' and 
professionals' 

perceptions of family-
centered care for 

children with 
autism spectrum 

disorder across service 
sectors (HODGETTS et 

al., 2013). 
 

Alberta, 
Canadá/2013 

Aumentar o conhecimento e 
entendimento de como as 
famílias com crianças com 

Desordem do Espectro Autista 
vivenciam o modelo centrado 

na família em Alberta, 
Canadá. 

 

152 pais de 
crianças com 
Desordem do 

Espectro Autista 
e 146 

profissionais 
que atuam em 

serviços 
especializados 
no atendimento 
destas crianças 

Preenchimento do 
questionário “Measure of 
Process of Care” (MPCO) 
específicos a ambos os 

públicos analisados.   Foi 
realizada também uma 

entrevista com uma 
amostra de 19 pais 

adequadamente 
identificados devido a 

variabilidade da amostra. 

Não se notou diferença entre 
os setores dos serviços 

avaliados pelos pais, porém 
notou-se diferença entre a 
avaliação feita pelos pais e 
pelos profissionais, pois os 
profissionais levantaram 
dificuldades a nível de 
sistema, o que ilustra a 

necessidade de avaliação 
constante de qualidade e 
funcionamento bem como 
mudanças nas políticas 

existentes. 
Foram levantadas por ambos 
percepções positivas quanto 

a abordagem centrada na 
família. 

Parent and health care 
professional EUA/2011 

Comparar as perspectivas dos 
pais e profissionais quanto a 

92 pais e 43 
profissionais 

Foi aplicado o questionário 
“Measure of Process of 

Não houve diferenças 
significativas entre avaliação 
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perspectives on family-
centered care for 

children with special 
health care needs: are 
we on the same page? 

(BELLIN, 2011). 

intervenção centrada na 
família. 

Care (MPOC)” foi aplicado 
com os pais e profissionais. 

dos pais e profissionais na 
análise geral da pontuação 

do questionário, porém foram 
detectadas diferenças 

significativas entre os quatro 
domínios: habilitação e 

parceria, fornecimento de 
informações gerais, 

fornecimento de informações 
específicas e cuidados e 

respeito nos atendimentos. 
Os dados sugeriram que os 

profissionais de saúde 
geralmente atendem às 

necessidades das famílias 
por comunicação específica e 
respeitam a experiência dos 

pais. No entanto, pais e 
profissionais indicaram a 

necessidade de crescimento 
profissional contínuo na área 
para prestação de serviços 

holísticos e abrangentes para 
atender as necessidades 

multifacetadas das crianças e 
suas famílias. O estudo 

também apontou a 
necessidade de mudança 

contínua de acordo com as 
necessidades da família, de 
explorar as preocupações 
dos pais e suas metas e 

expectativas para a 
prestação de serviços e de 

assistentes sociais para 
melhorar a conexão social 
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entre famílias.  

Participation-based 
therapy for children with 

physical disabilities 
(PALISANO, 2012). 

 
 

Philadelphia, 
EUA/ 2012 

Descrever estudos que 
envolvam a abordagem 
centrada na família no 

tratamento das deficiências 
físicas 

Crianças de 
zero a 18 anos 

Foi delineada uma revisão 
de literatura, e estruturado 

um programa de 
intervenção nas áreas de 

fisioterapia e terapia 
ocupacional composto por 
cinco etapas. Foi realizado 
um relatório do caso para 

ilustrar a aplicação prática. 

A intervenção ideal envolve a 
interação dinâmica dos 

determinantes (atributos da 
criança, da família e do 

ambiente) e dimensões de 
participação (física, social e 

auto engajamento). Notou-se 
a importância das 

experiências em vida real 
para permitir que as crianças 
aprendam novas atividades e 
desenvolvam habilidades que 

otimizem sua 
participação e 

autodeterminação. 
 

Evidence for family-
centered care for 

children with special 
health care needs: a 

systematic review 
(KUHLTHAU et al., 

2011). 

EUA/2011 

Reunir evidências na parceria 
família e papel dentro do 

modelo centrado na família 
para crianças com 

necessidades especiais 

Crianças de 
zero a 18 anos 

Revisão Sistemática 

A intervenção centrada na 
família trouxe melhorias 

quanto ao uso eficiente de 
serviços, ao estado de 
saúde, à satisfação, ao 
acesso aos cuidados, à 

comunicação, aos sistemas 
de cuidado, ao 

funcionamento da família, e 
ao custo benefício. Desta 

forma, a evidência disponível 
sugere que este modelo está 

associado com melhores 
resultados para as crianças 

com necessidades especiais. 
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2.2 Propostas de Programas Intensivos de Intervenção  

 

Os programas intensivos de terapia fonoaudiológica começaram a ser 

relatados na literatura internacional na década de 50. O maior número de estudos 

encontrados são voltados à terapia fonoaudiológica dos distúrbios da fala 

decorrentes de fissura labiopalatina e distúrbios articulatórios de outra natureza.  

Na literatura verificamos diferentes propostas quanto à intervenção 

intensiva, ou seja, modelos que propuseram terapias condensadas durante um curto 

intervalo de tempo, variando de duas a seis horas de terapia diárias distribuídas 

durante a manhã e a tarde em um intervalo de tempo que variou entre dez dias a 

seis semanas; bem como propostas de terapias condensadas durante um intervalo 

maior de tempo, 36 semanas, por exemplo. Estando estas propostas especialmente 

voltadas às alterações de fala em sua maioria decorrentes da fissura labiopalatina e 

palatina, em que os resultados foram mais visíveis a curto prazo frente a proposta.  

   Na audiologia educacional constatou-se as propostas iniciais da Clínica 

John Tracy para habilitação e reabilitação auditivas de crianças com deficiência 

auditiva, com sua fundação em 1943. Bem como o início de propostas de terapia 

intensiva, definida como terapias condensadas em programas de verão, ou seja, em 

um curto intervalo de tempo, para visualização de resultados a longo prazo.  

O Quadro 2 apresenta a síntese das diferentes propostas de terapia 

intensiva com a população infantil, na fonoaudiologia, independentemente da área. 
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Quadro 2: Propostas de programas de terapia intensiva envolvendo crianças em diferentes áreas da fonoaudiologia. 

(continua) 

Título Local/Ano Objetivo População estudada Metodologia Principal Evidências 

Intensive speech therapy for 
cleft palate children 

(ALBERY; 
ENDERBY,1984). 

Bristol- Reino 
Unido/1984 

Verificar se um programa 
de terapia intensiva de seis 

semanas é efetivo para 
reabilitação dos distúrbios 
de fala de crianças com 
fissura labiopalatina e se 
as mudanças se mantém 

após dois de 
acompanhamento. 

48 crianças com fissura 
labiopalatina com 

articulações 
compensatórias e outras 

disfunções 
velofaríngeas. 

Foi estabelecido um 
Programa intensivo de 
seis semanas com três 
sessões diárias de 30 
minutos. As crianças 
foram avaliadas pré e 
pós programa e após 
dois anos do mesmo. 

Melhora significativa na 
articulação quando 

comparado com o grupo 
controle que recebeu apenas 

a terapia convencional, 
melhoras estas que 

mantiveram-se durante os 
dois de acompanhamento. 

Effectiveness of intensive 
articulation therapy for 

children with cleft palate 
(VAN DEMARK; HARDIN, 

1986). 
 

Iowa-EUA/ 1986 

Verificar a aplicabilidade e 
efetividade de um 

Programa intensivo de 
verão de seis semanas na 
reabilitação dos distúrbios 
de fala de crianças com 

fissura labiopalatina. 

13 crianças com fissura 
labiolapalatina e apenas 

palatina. 

Programa de terapia 
intensiva de verão 
residencial de seis 

semanas com quatro 
horas diárias seguidas 

durante 26 dias. As 
crianças foram 

avaliadas pré e pós 
programa e após nove 

meses do mesmo. 

Não houve diferenças 
significativas entre os 

resultados imediatamente 
após o programa e os 

resultados após nove meses 
de acompanhamento. Apenas 

três crianças mostraram 
melhoras na articulação 

durante o acompanhamento 
de nove meses. 

Speech summer camp for 
treating articulation 

disorders in cleft palate 
patients (PAMPLONA et al., 

2005). 

México/2005 

Comparar duas 
modalidades de 

intervenção de fala em 
crianças com fissura 

labiopalatina e articulações 
compensatórias. 

45 crianças com fissura 
labiopalatina após 

cirúrgica de reparo e 
grupo controle não 

envolvido no Programa. 

Programa terapia 
intensiva de verão com 

duração de três 
semanas, sendo quatro 

horas por dia de 
segunda a sexta. As 

crianças foram 
avaliadas pré e pós 

programa e feita 
comparação com grupo 
controle que recebeu 

terapia duas vezes por 
semana com duração 

de uma hora. 
 

Após o desenvolvimento do 
Programa, e para o grupo 

controle após doze meses de 
terapia as crianças mostraram 
diminuição da severidade dos 

distúrbios compensatórios 
articulatórios. 
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Atendimento 
fonoaudiológico intensivo 
em pacientes operados de 
fissura labiopalatina: relato 

de casos (LIMA et al., 
2007). 

Minas Gerais- 
Brasil/2007 

Comparar o desempenho 
na produção da fala de 

quatro pacientes 
(adolescente/adulto) 
operados de fissura 

palatina e que 
apresentavam distúrbio 

articulatório 
compensatório, antes e 

após terapia 
fonoaudiológica intensiva. 

Três pacientes adultos, 
e um adolescente com 
distúrbio articulatório 

compensatório. 

Programa intensivo de 
terapia de fala com 
duração de dez dias 

com três horas 
atendimento diárias de 
segunda a sexta-feira. 

Os pacientes foram 
gravados no início e 

final do dia 

Todos os pacientes 
mostraram evolução 
satisfatória na terapia 

intensiva, com adequação dos 
fonemas trabalhados na fala 
dirigida, necessitando ainda 

de acompanhamento em 
terapia fonoaudiológica para 

sua automatização. 

Speech therapy for 
compensatory articulations 

and velopharyngeal 
function: a case report. 

BISPO et al., 2011). 
 

Bauru- Brasil/ 
2011 

Descrever a fala de um 
paciente com Sequência 

de Pierre Robin e 
desordens severas de fala 

antes e após a 
participação em Programa 

de Terapia Intensiva de 
Fala. 

Uma criança. 

Estudo de caso. 
Programa de terapia 
intensivo de fala com 
duas sessões diárias 

de terapia por um 
período de 36 semanas 

em um total de 360 
sessões terapêuticas. 

Após o Programa a criança 
apresentou ressonância e 

articulação normal de fala com 
o bulbo. 

Short-term effect of short, 
intensive speech therapy on 
articulation and resonance 
in Ugandan patients with 

cleft (lip and) palate 
(LUYTEN et al., 2016). 

Uganda- 
África/2016 

Avaliar um Programa de 
terapia intensiva de fala 
quanto a articulação e 

ressonância. 

Cinco crianças com 
fissura labiopalatina não 
associada a síndromes. 

Seis horas de terapia 
individual durante três a 

quatro dias. 

Após Programa notou-se 
melhora para a maioria dos 

pacientes em diferentes graus. 
Dois pacientes mostraram 

inteligibilidade de fala normal 
e três necessitaram de terapia 

adicional. 

Clínica John Tracy Los 
Angeles/2018 

Site com descrição de 
programas específicos e 
atividades desenvolvidos 

pela Clínica para 
habilitação e reabilitação 

de crianças com 
deficiência auditiva 

seguindo a abordagem 
aurioral. 

Público alvo são as 
crianças. 

“Worldwide Parent”- 
programa de terapia 

intensiva de verão que 
envolvem famílias de 
diferentes países e 

regiões. 

O Programa explora  desde a 
conscientização e 

aprendizagem de aspectos 
relacionados a perda de 
audição, à questões do 

processo terapêutico como 
abordagem aurioral, atitudes 

facilitadoras, bem como 
suporte emocional, e serviços 
educacionais. Destacando a 
participação ativa da família 

durante as sessões. 
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Assim, verificou-se que na área dos distúrbios articulatórios de fala os 

resultados de programas de terapia intensiva, com sessões condensadas em curtos 

intervalos de tempo refletiram positivamente na evolução destes indivíduos. No 

entanto, nos distúrbios articulatórios de fala, muitas vezes a terapia intensiva tem a 

possibilidade de provocar resultados mais rápidos, mais imediatos, ao contrário dos 

resultados esperados na deficiência auditiva pré-lingual. Na área da audiologia 

educacional, as metas e resultados esperados referem-se principalmente ao 

desenvolvimento auditivo e de linguagem oral (linguagem receptiva e expressiva, 

bem como habilidades comunicativas) desta forma os resultados apresentados 

ocorrem a longo prazo, sendo o envolvimento familiar neste processo, aspecto 

fundamental para refletir na evolução das crianças em processo de habilitação.  

Embora alguns programas terapêuticos na prática clínica realizem a 

terapia fonoaudiológica de forma condensada frente às necessidades de famílias 

específicas, não foram encontrados resultados referentes à estudos na literatura 

envolvendo propostas metodológicas estruturadas que abordem a respeito de um 

programa de habilitação e reabilitação auditivas intensivo, ou seja, de terapias 

condensadas em um curto período de tempo, dentro dos serviços de referência em 

implante coclear e em parceria com os mesmos. Ressalta-se a importância de 

enquadres como estes, não para acelerar os resultados, mas principalmente para 

modificar o comportamento das famílias visando a compreensão do processo de 

habilitação, o uso das atitudes e estratégias facilitadoras no cotidiano e auxiliá-las a 

sustentar tais modificações a longo prazo, refletindo sobre a evolução das crianças, 

e realçando o valor do modelo centrado na família, considerando que a participação 

da família é um dos princípios preconizados pela Abordagem Aurioral.    

 

2.3 Propostas de Programas de Intervenção Centrada na Família na Audiologia 

Educacional  

 

Na área da audiologia, os primeiros estudos voltados ao processo de 

habilitação e reabilitação auditivas dedicados à intervenção centrada na família 

surgiram na década de 60, com os trabalhos de Ewing e Ewing (1964). Os autores 

trouxeram em seus estudos a importância da participação dos pais no treinamento 
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da criança com deficiência auditiva, quanto ao aproveitamento da audição residual, 

desenvolvimento de habilidades auditivas e da linguagem oral.  

Segundo os autores, a cooperação dos pais deve ser estabelecida no 

início do processo de habilitação e reabilitação pela explicação e demonstração dos 

efeitos da deficiência auditiva na vida da criança, principalmente em termos de 

níveis de loudness que cada criança pode ouvir. Assim, são colocadas as 

possibilidades de cada criança para os pais, e os mesmos são questionados quanto 

ao que eles desejam para suas crianças, expondo situações e estabelecendo 

parcerias de trabalho quanto ao que eles precisam fazer para trabalhar no 

treinamento auditivo de seus filhos. Neste momento, se os pais aceitam a ajuda dos 

profissionais, eles também se comprometem e responsabilizam-se quantos aos 

atendimentos regulares nas sessões terapêuticas e encontros. Deve-se destacar 

que a época em que o modelo foi desenvolvido tínhamos outros valores culturais, 

atualmente a dinâmica da família é diferente, visto que muitas vezes o homem e a 

mulher trabalham, e os rotinas precisam se adaptar para que este programa de 

habilitação e reabilitação auditivas possa ser desenvolvido.  

No estabelecimento destes programas os autores propõem etapas. 

Inicialmente é realizada a demonstração do que a criança pode ouvir e a parte que 

deve ser trabalhada pelos pais, bem como a exposição das preocupações da 

família, assim cada família é guiada individualmente. As sessões remanescentes 

representam três encontros em cada ano com todo o grupo de pais e outras sessões 

em pequenos grupos. Os pequenos grupos consistem de pais e crianças adequados 

e escolhidos para trabalhar juntos, com dois membros da equipe, sendo que um 

deles guiam os pais individualmente no papel de como o treinamento deve ser 

realizado com seu filho, e o outro o guia nas situações de brincadeira lúdica. Estes 

momentos são permeados por perguntas e discussão. Sempre que possível é 

essencial que ocorra a visita de um profissional da equipe na casa dos pais e escola 

da criança. As características deste modelo ainda estão presentes nos programas 

desenvolvidos na Inglaterra.  

Também é destacado neste programa orientações quanto ao papel da 

família e suas etapas que seguem:  

1. Importância da estimulação da audição da criança nas situações 

cotidianas trazendo os sons e seus significados;  
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2. Uso efetivo do dispositivo para o entendimento da fala (refeições, hora 

de dormir, se vestir, acompanhar os pais nas tarefas e trabalhos, 

dentre outras), destacando a importância da estimulação constante, 

quanto ao reconhecimento dos sons cotidianos; trazendo o dispositivo 

associado a situações lúdicas adequadas à idade da criança, e que 

atraiam a atenção da criança; 

3. Os pais devem mostrar às crianças a diferença de seu desempenho 

com e sem o dispositivo para que elas entendam a importância de usá-

lo efetivamente por elas próprias e assim o aceitem da melhor forma, 

assim como mostrar o efeito da voz e fala (cantar, falar, contar 

estórias), efeitos da distância e níveis de intensidade. Os profissionais 

devem explicar aos pais os cuidados, métodos para checar o 

funcionamento, efeito da fala e ruído na transmissão do sinal.  

4. Encorajar a criança a usar sua voz e começar a falar, controlar sua voz 

(feedback acústico-articulatório); 

5. Desenvolver hábitos sociais na criança; 

Quanto aos princípios para o treinamento dos pais, os autores destacam 

em princípio a capacitação dos pais, principalmente para manter um ambiente com 

grandes oportunidades de estimulação. A equipe, neste sentido, avalia como vem 

sendo a evolução da família e criança (avaliando atitude, entendimento e 

habilidades), e estabelece em conjunto com os mesmos o planejamento terapêutico.  

Derivada do Método Acupédico proposto por Pollack (1970), a 

Abordagem Aurioral tem sua eficácia comprovada respeitando as demais variáveis 

envolvidas no processo de habilitação auditiva de crianças com deficiência auditiva. 

No Brasil a Abordagem Aurioral inicialmente foi descrita na década de 80, nos 

Cadernos Distúrbios da Comunicação – Série Audiologia Educacional – Capa Verde, 

pelos docentes das disciplinas de audiologia educacional da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo.  Posteriormente foi descrita detalhadamente por Bevilacqua 

e Formigoni (1997). No Canadá, na década de 90, Warren Estabrooks também 

revitalizou o Método Acupédico como Terapia Auditivo-Verbal, difundindo este 

método por vários países. Assim, os 10 princípios fundamentais estabelecidos por 

Pollack em 1970 para implantação do método ganharam nova versão em diferentes 

países, impulsionados pelo avanço da tecnologia que diversificou, ampliou e tornou 
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mais eficaz a percepção auditiva dos sons da fala, viabilizando ainda mais a 

aplicabilidade desta Abordagem. Estes princípios foram atualizados e refinados pela 

AG Bell Academy for Listening and Spoken Language (2007), e são seguidos até os 

dias atuais, com pequenas adaptações na dependência da condição de cada criança 

e sua família, e independentemente de sua denominação, quer seja Terapia 

Auditivo-Verbal ou Abordagem Aurioral. São eles:  

1. Promover o diagnóstico precoce da perda auditiva, seguido pela 

imediata inserção no método aurioral para habilitação e reabilitação 

auditivas;  

2. Imediata avaliação e processo de adaptação de dispositivos 

eletrônicos de modo a obter o máximo de benefícios da estimulação 

auditiva, ressaltando o uso efetivo do mesmo;  

3. Guiar e orientar os pais quanto ajudar suas crianças a utilizarem a 

audição como modalidade sensorial primária no desenvolvimento da 

linguagem oral sem o uso de língua de sinais ou leitura orofacial; 

4. Guiar e orientar os pais a tornarem-se os primeiros facilitadores do 

desenvolvimento da audição e linguagem falada de suas crianças 

através da participação efetiva na terapia fonoaudiológica individual 

focada nesta abordagem; 

5. Guiar e orientar os pais a criar ambientes estimuladores de audição 

para aquisição da linguagem oral através das atividades de vida 

diária; 

6. Guiar e orientar os pais para ajudar seu filho a integrar a audição e 

linguagem em todos os seus aspectos de sua vida; 

7. Guiar e orientar os pais a usar os padrões de desenvolvimento de 

audição, fala, linguagem, cognição e comunicação;  

8. Guiar e orientar os pais a ajudar suas crianças a desenvolverem o 

feedback acústico-articulatório, monitorando sua fala através das 

audições; 

9. Realizar acompanhamento por meio de avaliações diagnósticas 

formais e informais contínuas para rever e desenvolver planejamentos 

terapêuticos focados na abordagem aurioral individualizados, 

monitorando progresso, e avaliando a eficácia dos planos para 

criança e família;  
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10. Promover orientações em escolas regulares para os pares ouvintes 

normais e serviços apropriados desde a primeira infância.  

Assim, analisando os princípios, verifica-se que uma das bases desta 

proposta de intervenção é a abordagem centrada na família, visto que o mesmo 

exige a participação ativa da família nas terapias junto a fonoaudióloga, 

estabelecendo uma parceria quanto às metas e planejamento terapêutico 

(BRENNAN- JONES et al., 2014). A participação dos pais no processo de 

habilitação de seus filhos favorece o desenvolvimento da linguagem e comunicação 

(WATKIN, 2007). Neste sentido, a busca por propostas e estratégias que auxiliem no 

aumento da adesão e participação efetiva no processo terapêutico especializado de 

crianças com implante coclear, vem sendo cada vez mais buscadas.  

Whetnall e Fry realizaram em 1971 um trabalho inovador para a época em 

que a proposta foi a de montar uma casa de demonstração para que o profissional 

recebesse a criança e a família para realizarem juntos as atividades de vida diária. 

Na proposta original da escola inglesa este programa recebia cerca de seis famílias 

de diferentes regiões da Inglaterra para conviver junto com profissionais habilitados 

e se aprofundarem nas questões de deficiência auditiva. Durante uma semana 

essas famílias conviviam em uma mesma casa, compartilhando experiências e todas 

as atividades do dia a dia com seus filhos, junto a outras famílias com dificuldades 

similares às suas. O papel do profissional era ir orientando e aprofundando uma 

série de questões dos pais, que passavam pela anatomia e fisiologia do sistema 

auditivo indo até as questões relacionadas com o uso da amplificação e a 

reabilitação.  

Esta proposta foi abraçada por muitos e estruturadas em alguns 

programas no Brasil, como por exemplo, nos Centros Suvag, na Escola Concórdia, 

localizada no Rio Grande do Sul. Bevilacqua (1985) também propôs uma concepção 

de habilitação a partir do olhar das mães sobre as orientações e o aconselhamento 

realizados no momento terapêutico, visto que, são os pais que conseguem uma 

intervenção mais efetiva junto ao filho.  

Neste sentido, em 1997 a Profa. Dra. Maria Cecilia Bevilacqua trouxe 

para o Brasil, no HRAC/USP, a proposta de uma casa de demonstração, 

denominada Casa Caracol, que recebia as crianças implantadas no HRAC/USP, 
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junto a sua família, e desenvolviam as atividades com a concepção de fortalecer os 

pais como parceiros do tratamento, por meio da interação com o terapeuta e outras 

crianças e famílias.  

O objetivo deste trabalho foi colocar em prática um antigo ideal que os 

pais tivessem um espaço físico, clínico e terapêutico, que lhes propiciasse 

momentos de interação espontânea, com sua criança com deficiência auditiva, sob a 

supervisão de um profissional. Assim, a Casa Caracol representou uma casa de 

demonstração que reproduz os ambientes familiares, que pelas suas características 

naturais propiciem condições para que os pais revelem seu modo de vivenciar 

situações cotidianas junto com seus filhos. As condutas geradas nos proporcionam 

condições de avaliar momentos em que os pais encontram dificuldades de interagir 

com suas crianças com deficiência auditiva e ao mesmo tempo nos dão a 

oportunidade de oferecer modelos de tratamento adequados de interação, 

priorizando a comunicação verbal por intermédio da aquisição das habilidades 

auditivas. Este trabalho faz com que os pais percebam como suas casas são ricas 

em oportunidades de estimulação de linguagem e audição bem como quanto ao 

desenvolvimento social, emocional, afetivo, e cognitivo da criança, por meio das 

orientações recebidas, vivências realizadas e troca de informações com outras 

famílias, tornando-se mais aptos a prosseguirem em seu trabalho em casa. O estudo 

que sistematizou a proposta da Casa Caracol foi realizado por Demétrio (2002). 

Também se destacam os programas estabelecidos pela Clínica John 

Tracy, local em que é realizado desde o diagnóstico audiológico infantil até a 

intervenção com terapia fonoaudiológica baseada na abordagem aurioral. Possui 

diversos programas, e especificamente direcionado aos pais e abordagem centrada 

na família destacam-se dois: sendo o primeiro um trabalho presencial de 

aconselhamento da família quanto ao desenvolvimento da criança, com grupos de 

apoio e sessões individuais, que se concentram nos relacionamentos, na criação e 

educação dos filhos, no desenvolvimento infantil, nas recomendações necessárias e 

recursos disponíveis; e o segundo intitulado “Worldwide Parent Education” que 

oferece diversos materiais escritos e vídeos on-line ao vivo, além de sessões de 

teleprática (orientação durante as brincadeiras realizadas em casa pelos pais a 

distância) para educação das famílias inscritas como também orientação 

personalizada. Neste último também ocorrem as sessões internacionais de verão 
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que reúnem famílias de países variados presencialmente em um programa de 

aprendizagem intensiva que exploram desde a conscientização e aprendizagem de 

aspectos relacionados a perda de audição, abordagem aurioral para habilitação e 

reabilitação auditivas e técnicas utilizadas, desenvolvimento de linguagem, suporte 

emocional, e serviços educacionais até a participação ativa da família nas situações 

de aprendizagem auditiva e de linguagem, sempre monitorada por um especialista.  

Outro programa desenvolvido e estabelecido no Centro Audição na 

Criança (CeAC) - Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (DERDIC), em São Paulo, é o Grupo de Adesão Familiar, que faz 

parte do programa ADAPTI (Adaptação de AASI e Terapia Fonoaudiológica Inicial), 

e reúne os pais cujos os filhos estão iniciando o processo de habilitação auditiva e 

assim são discutidos aspectos do tratamento e as crianças encaminhadas a 

programas apropriados de intervenção próximos a sua residência. Youssef (2017) 

avaliando a efetividade da adesão verificou que os diferentes prognósticos 

relacionados a diferentes casos interferem nas orientações, o que gera desinteresse 

por parte de alguns pais. Desta forma sugeriu a formação de grupos mais 

homogêneos o que poderia facilitar na adesão das famílias. Outro aspecto pontuado 

foi a distância entre o serviço (deslocamento, disponibilidade) e os resultados com o 

dispositivo; porém de uma forma geral o Grupo agiu como um agente facilitador no 

processo de adesão à habilitação auditiva bem como o processo de contra 

referência foi efetivo para 75% dos casos. 

No cenário internacional também se verificaram propostas para auxiliar e 

transformar as famílias como agentes modificadores neste processo para com as 

crianças. Um dos programas foi desenvolvido na Polônia dentro de um serviço de 

reabilitação aurioral, intitulado “Home Rehabilitation Clinic”. Consiste em 12 CDs, 

sendo o primeiro e segundo CD referente à um material teórico quanto ao 

diagnóstico e tratamento de diferentes tipos de perda de audição, aos 

procedimentos e abordagens terapêuticas; e os demais em exercícios para 

treinamento da audição (habilidades relacionadas a detecção, discriminação e 

reconhecimento), da linguagem e fala (envolvendo palavras, frases, expressões 

populares quanto ao vocabulário polonês, gramática e articulação, inteligibilidade). 

Este programa foi desenvolvido frente a dificuldade que os pais encontraram em 

realizar as atividades de estimulação em casa e assim tornavam-se desmotivados 
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quanto ao tratamento, desta forma, com o auxílio deste material e do profissional 

especializado este programa é desenvolvido pela família em casa concomitante com 

as terapias fonoaudiológicas semanais (PANKOWSKA et al., 2010).  

Percebe-se, portanto, que desde as primeiras ações da Audiologia 

Educacional junto à atuação das famílias houve uma revisão ampla de todo o 

trabalho já realizado na área, a qual apontava para a necessidade de maiores 

oportunidades e permeabilidade da família no processo terapêutico (BEVILACQUA; 

MORET, 2006). 

O Fórum de Reabilitação Auditiva do XV Encontro Internacional de 

Audiologia enfatizou que o sucesso do atendimento da criança com deficiência 

auditiva está estreitamente vinculado ao comprometimento e à compreensão da 

família em relação às propostas de trabalho de reabilitação (MORET; FICKER; 

MARTINEZ, 2000). Este Fórum propôs que programas de reabilitação proporcionem 

à família o acesso a informação sobre a deficiência auditiva, suas consequências no 

desenvolvimento da criança, as condutas terapêuticas, as opções educacionais, a 

legislação pertinente e os recursos disponíveis em sua comunidade. E ainda, que os 

programas devem proporcionar aconselhamento familiar dentro do processo 

terapêutico fonoaudiológico, enfocando o desenvolvimento das habilidades auditivas 

e de linguagem oral, considerando as particularidades e especificidades da criança e 

da sua família, e promovendo a participação desta no processo terapêutico 

(BEVILACQUA; MORET, 2006).  

O estudo de Muñoz, Preston e Ricken (2014) verificou a eficácia de um 

programa centrado na família quanto ao tempo de uso dos dispositivos eletrônicos 

em crianças de sete meses até seis anos de idade. Constataram que em relação às 

29 crianças analisadas houve uma variabilidade em horas de uso da amplificação, 

notou-se aumento das horas de uso com o aumento da idade e grau da perda 

auditiva, bem como quando se iniciou o programa de aconselhamento aos pais, 

tornando o resultado mais efetivo. Assim, os autores concluíram que para a 

integração efetiva das competências essenciais para monitorar o uso do aparelho de 

amplificação sonora individual no cotidiano dos cuidadores primários, os 

fonoaudiólogos devem considerar o cuidador em primeiro plano, pois a capacidade 

de otimizar os resultados da criança pode depender, em parte, dos fonoaudiólogos 
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abraçarem em seus serviços propostas da abordagem centrada na família, 

envolvendo-se na resolução de problemas, em colaboração, e em apoiar os pais na 

aplicação de estratégias individualizadas. 

Especificamente na área de habilitação e reabilitação auditivas, Ingber e 

Dromi (2010) realizaram um estudo com objetivo de investigar o envolvimento e 

participação de pais de seis diferentes centros educacionais de Israel utilizando da 

abordagem centrada na família de acordo com os princípios da detecção e 

intervenção precoce. A amostra total do estudo contou com a participação de 120 

famílias, e 60 profissionais, para os quais foi aplicado um questionário “Family 

Orientation of Community and Agency Services questionnaire” versão para o 

profissional e versão para os pais que avalia o nível de colaboração entre pais e 

profissionais dentro de um programa de intervenção precoce. Pode-se verificar que 

o envolvimento parental no programa foi avaliado satisfatoriamente tanto pelas mães 

quanto pelos profissionais, entretanto ambos levantaram aspectos a serem 

aprimorados. Assim, verificou-se que precisam ser oferecidos aos pais atendimentos 

multiprofissionais de acordo com a necessidade de caso, aumentando a motivação 

dos mesmos para participar de um programa de intervenção precoce.  

Quanto aos programas desenvolvidos e sua prática clínica, Rhoades e 

Chisolm (2000) verificaram que as crianças com deficiência auditiva quando 

inseridas em um programa de terapia aurioral apresentam uma evolução significativa 

tanto na linguagem receptiva quanto expressiva, especificamente nas habilidades de 

reconhecimento e compreensão de parágrafos lidos oralmente, organização e 

produção de sentenças adequadas ao contexto, e repetição e memorização de 

sentenças, deve-se destacar que as crianças envolvidas apresentaram 44 meses 

como média de faixa etária. Dornan e colaboradores (2007) avaliaram crianças 

nesta mesma média de idade e submeteu 29 crianças com perda auditiva 

adequadamente habilitadas com dispositivos eletrônicos a sessões de terapia 

envolvendo a abordagem aurioral durante 9 meses e pode verificar resultados 

semelhantes, isto é, ganhos significantes nas áreas de linguagem, quanto a 

oralidade bem como quanto a compreensão de fala.  

Este mesmo autor em conjunto com colaboradores realizou estudos 

longitudinais nos anos de 2007, 2009, 2010, acompanhando um programa de 
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habilitação e reabilitação auditivas com enfoque na abordagem aurioral na Austrália 

por 9, 21 e 50 meses respectivamente. E nestes, puderam verificar uma evolução 

significativa nas crianças (com faixa etária de até 6 anos) com perda de audição 

adequadamente reabilitadas com dispositivos eletrônicos quanto a linguagem 

receptiva e expressiva via testes padronizados. No estudo de 2009 puderam notar 

que após o programa houve melhora significante da compreensão auditiva; 

habilidades de linguagem oral, em especial verificou aumento na inteligibilidade de 

fala quanto a produção de consoantes; vocabulário receptivo; e linguagem receptiva 

e expressiva; sendo que 84% das crianças alcançaram desenvolvimento típico de 

linguagem, com exceção do vocabulário receptivo que as crianças com audição 

normal apresentaram escores maiores.  

No estudo de 2010, também foram avaliadas as habilidades de fala, 

linguagem, leitura e matemática, e verificou-se que as crianças se equiparam aos 

pares ouvintes quanto a linguagem global, vocabulário receptivo, fala, já para as 

habilidades de leitura e matemática apenas um número pequeno da amostra pode 

ser avaliada pois os demais ainda não haviam ingressado em séries escolares 

compatíveis a estas habilidades, assim a amostra foi considerada pequena para 

uma comparação estatística. Quanto a autoestima ambos os grupos tiveram como 

alta ou boa, não havendo diferenças, portanto, quando comparadas aos seus pares 

ouvintes.  

Hogan e colaboradores (2008) avaliaram a terapia aurioral por meio de 

uma escala denominada “Rate of Early Languagem Development (RDL)” 

comparando o progresso de 37 crianças com diferentes graus de perda de audição 

adaptadas adequadamente com dispositivos eletrônicos (23 crianças com implante 

coclear) quanto a linguagem oral quando utilizada a abordagem aurioral com o 

progresso na ausência do uso desta abordagem, sendo a mesma aplicada durante 

um período de 12 meses ou mais, sendo realizadas pelo menos sessões duas vezes 

ao mês durante 60 a 90 minutos. A escala mensura a evolução quanto as 

habilidades de linguagem durante um intervalo, calculando a diferença entre os 

scores iniciais e finais e dividindo pelo tempo de intervenção, assim, a média de 

pontuação inicial antes da intervenção foi de 0,49 e aumentou para 1,36 após o 

mínimo de 12 meses de intervenção, sendo este resultado significante, excedendo 

até o que seria esperado para crianças com audição normal. Deve-se destacar que 
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para que estes resultados fossem alcançados a intervenção seguiu os dez princípios 

propostos pela inicialmente por Pollack (1970) e posteriormente atualizados por AG 

Bell Academy (2006). Dentre as variáveis que influenciaram os resultados individuais 

das crianças destacaram-se a severidade da perda de audição e principalmente o 

tempo de privação sensorial seguido pela idade de início da intervenção com a 

abordagem aurioral.  

Jackson e Schatschneider (2014), também realizaram um estudo 

longitudinal com 24 crianças com faixa etária de três meses até seis anos e meio, 

com identificação precoce da deficiência (média de dez meses), e severidade da 

perda entre moderada a profunda e portanto, tempo de privação sensorial reduzido, 

avaliando o crescimento e desenvolvimento da linguagem quando submetidas a 

abordagem aurioral como método terapêutico. O programa teve duração de 18 

meses e ofereceu uma sessão de terapia por semana com profissional especializado 

na abordagem aurioral, focado nos dez princípios norteadores, bem como 

acompanhamento audiológico regular mediante a avaliações e programação dos 

dispositivos, assegurando acesso adequado aos sons de fala, e intervenção precoce 

com visitas semanais na casa do paciente. O mesmo profissional acompanhou todas 

as crianças envolvidas, e para as crianças em idade escolar houve um serviço 

adicional pedagógico e orientação a escola, além de suporte vindo de um professor 

especializado. Os resultados mostraram mudanças significantes quanto a 

performance das crianças, sendo que para algumas foi possível atingir o 

desempenho semelhante as crianças ouvintes para linguagem expressiva, e para as 

outras embora tenham evoluído ainda não conseguiram atingir a curva padrão.  Já 

quanto a compreensão auditiva, não foram encontradas mudanças significativas ao 

longo do programa e não diferiu entre os sujeitos.  

Assim pode-se notar que na área da deficiência auditiva, programas vêm 

sendo propostos desde a década de 60 para otimizar o processo de habilitação e 

reabilitação da criança com deficiência auditiva, verificando a efetividade de algumas 

propostas que auxiliaram a minimizar as consequências que esta deficiência pode 

trazer para o desenvolvimento da criança. Neste sentido, a abordagem aurioral e a 

intervenção centrada na família são propostas que vem sendo efetivas quanto às 

respostas apresentadas pela criança para desenvolvimento das habilidades 

auditivas e consequentemente para desenvolvimento da linguagem oral. Tendo em 



2 Revisão de Literatura 

 

46

vista que novas épocas trazem mudanças culturais, sociais, econômicas e 

tecnológicas, verifica-se a necessidade de adaptação destes modelos, bem como 

novas propostas e novos enquadres clínicos que possam se adaptar à rotina 

contemporânea das famílias, dos profissionais e dos serviços, bem como às 

dificuldades no cenário atual, para otimização do trabalho realizado e dos resultados 

alcançados no trabalho para a habilitação e reabilitação destas crianças.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Propor um programa intensivo de habilitação auditiva para crianças e 

suas famílias associado a rotina de acompanhamento em um serviço de referência 

de implante coclear, que possa ser reproduzido em outros serviços de referência em 

implante coclear. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo prospectivo longitudinal desenvolvido pelo 

Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru e pela 

Seção de Implante Coclear do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 

da Universidade de São Paulo, na cidade de Bauru (HRAC/USP-Bauru). O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição mediante ao 

parecer 1.796.291. 

 

4.2 CASUÍSTICA 

 

Foram convidadas a participar do estudo cinco famílias selecionadas 

aleatoriamente a partir da demanda espontânea da Seção de Implante Coclear do 

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(SIC-HRAC-USP), que compareceram para a ativação e rotina de acompanhamento 

com seus filhos (as) durante o período de julho de 2016 a junho de 2017. Sua 

participação foi efetivada mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Termo de Assentimento (ANEXO A e B).  

Quanto aos critérios de inclusão, destacaram-se: 

 

• Deficiência auditiva pré-lingual (início antes da aquisição da 

linguagem oral); 

• Crianças na fase de ativação do implante coclear e/ou que tinham 

no máximo um ano de uso do dispositivo; 

• Possuir categoria de linguagem 1 (não fala), e categoria de 

audição entre 0 (não detecta sinal de fala) e 1 (detecta sinal de 

fala); 

• Possuir acesso à internet; 

• Possuir terapia fonoaudiológica em sua cidade de origem;  
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• Ter disponibilidade e recursos para permanecer duas semanas 

sequenciais em Bauru.  

 

Quantos aos critérios de exclusão destacaram-se: 

 

• Desordem do espectro da neuropatia auditiva; 

• Inserção parcial dos eletrodos, 

• Apresentar hipoplasia de nervo auditivo. 

 

Desta forma, participaram deste estudo cinco crianças do sexo 

feminino, sendo quatro crianças acompanhadas pela mãe e uma criança 

acompanhada pela avó paterna. 

Quanto à caracterização da população envolvida deve-se ressaltar que 

todas as crianças possuíam deficiência auditiva sensorioneural bilateral de grau 

profundo (CID H90.3), sendo quatro com adaptação bimodal (implante coclear 

unilateral e aparelho de amplificação sonora individual na orelha contralateral) e uma 

com implante coclear bilateral sequencial com intervalo menor de um ano entre as 

cirurgias e ativação. Ressalta-se que no início do programa três crianças estavam 

com um mês de idade auditiva, e duas crianças com 11 meses. Quatro crianças 

estavam matriculadas na pré-escola e frequentando regularmente.   

No Quadro 3 encontra-se a caracterização das mães/avó e crianças 

participantes. 
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Quadro 3. Caracterização das mães/avó e crianças participantes (n=5) 

Sujeito Etiologia 
Idade no 

diagnóstico 
(meses) 

Idade no 
início da 

habilitação 
auditiva 
(meses)2 

Idade na 
ativação 
do 1º IC 
(meses) 

Modelo 
CI/CE 

Escolaridade 
das mães/ 

avó 

Nível Sócio 
Econômico 

1 Idiopática 18 28 49 
Sonata Ti 

100/ Opus 2 
Médio 

completo 
Baixa 
inferior 

2 Idiopática 3 6 29 
HiRes 90 K 
Ms/Naída 

Q70 

Fundamental 
completo 

Baixa 
superior 

3 Idiopática 15 22 47 
Sonata Ti 

100/Opus 2 
Médio 

completo 
Baixa 
inferior 

4 Genética 3 6 19 
HiRes 90 K 
Ms/ Naída 

Q70 

Superior 
completo 

Baixa 
superior 

5 Idiopática 17 23 52 
HiRes 90 K 
Ms/ Naída 

Q70 

Fundamental 
incompleto 

Baixa 
inferior 

Legenda: IC: implante coclear, CI: componente interno, CE: componente externo. 
 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

Estabelecimento do programa intensivo de habilitação auditiva presencial 

 

O Programa de habilitação auditiva intensiva foi definido como sessões de 

terapias fonoaudiológicas condensadas em curto período de tempo estruturadas em 

módulos presenciais e intervalos à distância da seguinte forma: 

 

1. Equipe mínima: máximo de duas crianças por fonoaudiólogo, desta 

forma, além da pesquisadora, foram convidadas a participar três 

fonoaudiólogas que atuam na SIC/HRAC por meio do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva desta Instituição. Pelo 

Programa ter sido estabelecido no mesmo Centro de Referência em 

implante coclear em que a criança realiza a rotina de acompanhamento 

do dispositivo, de acordo com a demanda individual de cada caso, foi 

disponibilizado também atendimentos com a equipe multiprofissional, 

dentre os quais, atendimento médico otorrinolaringológico, psicológico, 

e com a assistente social.  

                                                
2 Considerou-se a idade no início da habilitação auditiva, a idade em que ocorreu a adaptação do aparelho de amplificação sonora individual 

com concomitante início da terapia fonoaudiológica para habilitação auditiva. 
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2. O programa foi desenvolvido em três módulos com duração de duas 

semanas sequenciais para cada módulo. O primeiro módulo ocorreu 

em julho de 2017, o segundo módulo em janeiro de 2018 e o terceiro 

módulo em julho de 2018; 

3. Duração e rotina do módulo presencial com permanência de duas 

semanas sequenciais: 

• atendimentos fonoaudiológicos de segunda a sexta-feira, sendo três 

terapias individuais ao dia, distribuídas em dois períodos (manhã e 

tarde) conforme rendimento da criança e da mãe/avó, com duração 

de 50 minutos, totalizando 30 atendimentos fonoaudiológicos 

individuais em cada módulo para cada criança, sendo necessário 

que a criança e sua mãe/avó participassem de todos os 

atendimentos propostos; 

• grupo de discussão para as mães e avó com duração de 60 minutos, 

totalizando 10 sessões de grupo de discussão para pais e/ou 

responsáveis, sendo necessário que as mães/avó participassem de 

todos os atendimentos propostos;.  

4. Abordagem adotada: Abordagem Aurioral seguindo os preceitos de 

Pollack (1970), atualizados pela AG Bell Academy for Listening and 

Spoken Language (2007) e no Brasil descrito por Bevilacqua e 

Formigoni (1997), e modelo de atendimento centrado na família, 

conforme princípios propostos pela Clínica John Tracy descritos na 

revisão de literatura; 

5. Infraestrutura: salas silenciosas do HRAC/USP para atendimento 

individualizado compostas por mesa e cadeiras adulto e infantil, sendo 

para as crianças menores disponibilizado também o cadeirão, bem 

como salas silenciosas para os atendimentos em grupo de pais/avó 

com número de cadeiras adequado para cinco famílias participantes.  

 

Quanto à estrutura empregada nas intervenções presenciais foi realizado 

um planejamento terapêutico bem como planos terapêuticos diários em que foram 

propostas metas, seguindo os princípios da abordagem adotada direcionadas para o 

perfil e variáveis de cada criança.  
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Os objetivos centrais do plano terapêutico elaborado tiveram como base a 

construção e uso da linguagem oral por meio da função auditiva de forma eficiente, 

permitindo a interação da criança com o meio social. Assim, dentre os objetivos 

gerais destacaram-se: 1. Família; 2. Acompanhamento fonoaudiológico na cidade de 

origem; 3. Construção da linguagem oral por meio da via auditiva.  

Dentre os objetivos específicos dentro do aspecto família destacaram-se: 

 

1. Promover e conscientizar a família para o uso do implante coclear: 

orientação por escrito em linguagem de fácil acesso aos pais/avó 

quanto à importância do uso efetivo do dispositivo para o 

desenvolvimento da audição e da linguagem oral; ao uso, manuseio e 

cuidados com os dispositivos; aos cuidados com o ambiente para 

recepção adequada dos sons; à importância da verificação diária do 

funcionamento do implante coclear e à motivação dos pais quanto ao 

uso e resultados, adequando as expectativas de cada família. 

2. Os pais como facilitadores da comunicação:  orientação quanto às 

atitudes facilitadoras (estratégias e técnicas terapêuticas); à 

identificação das atitudes comunicativas da criança; à importância da 

ênfase na via auditiva para desenvolvimento da linguagem oral 

constantemente; ao entendimento do que a tecnologia é capaz de 

proporcionar e à importância da estimulação neste processo; à 

importância do envolvimento de toda a família e pessoas envolvidas na 

rotina da criança.  

 

Dentre os objetivos específicos dentro do acompanhamento 

fonoaudiológico na cidade de origem destacaram-se: 

 

1. Orientação à fonoaudióloga da cidade de origem: realizado 

monitoramento dos atendimentos e supervisões nos momentos em que 

a fonoaudióloga da cidade de origem verificou necessidade; envio de 

materiais e compartilhamento do planejamento terapêutico para auxiliar 

na continuidade do trabalho iniciado nos módulos presenciais; 

orientação quanto à importância das visitas fonoaudiológicas na escola 
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para conhecimento das propostas de ensino e como essas propostas 

podem ser otimizadas para a criança com deficiência auditiva; 

orientação quanto à importância da parceria entre família, escola e 

fonoaudiólogo.  

 

As metas terapêuticas referentes ao planejamento terapêutico adaptadas 

para cada criança foram estabelecidas de acordo com a abordagem aurioral, 

centrada na família e teoria da mente (FLEXER et al., 2010; RHOADES, 2012), 

assim conforme proposto por Alves (2015) envolveram:  

 

1. Cognição: imitação de expressões, compreensão de situações causa 

e efeito, movimentação de obstáculos para encontrar objetos 

escondidos, antecipação de eventos na rotina familiar, desempenho de 

tarefas com aumento progressivo do grau de complexidade, relacionar 

cenas em simples combinações, interação na contação de histórias, 

desenvolvimento da atenção e memória auditiva para histórias curtas, 

desenvolvimento da memória mediata, relacionar objetos às figuras 

correspondentes, desenvolver vocabulário e conceitos apropriados; 

2. Audição: atenção para sons inesperados e esperados; aumento do 

tempo de atenção auditiva; detecção de sons ambientais e da fala e 

dos mesmos em diferentes distâncias; atenção e atender a músicas; 

discriminação da vocálica, da extensão, das características de vozes e 

prosódicas; reconhecimento auditivo introdutório para onomatopeias, 

para padrão de percepção, para palavras; reconhecimento auditivo em 

conjunto semiaberto; reconhecimento auditivo avançado; compreensão 

de frases cotidianas em conjunto aberto, sequenciamento de dois 

elementos e seguir conversações; 

3. Comunicação: desenvolver a atenção, manter contato visual 

apropriado com aqueles com quem está interagindo e manter o foco 

em um brinquedo ou outro objeto; desenvolver precocemente a 

habilidade de troca de turnos; incentivar o sorriso, riso, as 

vocalizações, enquanto se socializa; requerer a assistência do adulto 

na troca de turnos durante brincadeiras; propiciar evolução nas 

habilidades básicas de troca de turnos; auxiliar a criança a iniciar 
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conversação por meio de recursos verbais; desenvolver habilidades de 

comunicação. 

4. Linguagem receptiva: manter brincadeiras vocais prazerosas com 

familiares, propiciando audibilidade das características prosódicas de 

fala; desenvolver a atenção auditiva para as narrativas de vida que 

provêm dos familiares; começar a relacionar os sons com os objetos 

dos quais provêm; encorajar vocalização para desejos e necessidades; 

incentivar comportamento de chamar e se despedir; vocalizar mais 

frequentemente com a intenção de fazer as ações acontecerem; 

auxiliar a desenvolver habilidades pragmáticas e de linguagem social, 

apreendidas por meio da conversação entre adultos-criança em uma 

variedade de situações; garantir alto nível de conhecimento em 

linguagem rica e interessante. 

5. Linguagem expressiva: vocalizações indiferenciadas, vocalizações 

diferenciadas, aumento do repertório de sons vocálicos, aumento do 

feedback acústico-articulatório, produção de variedade de 

suprassegmentos, encorajar as emissões espontâneas com variedade 

de traços suprassegmentais e segmentais, desenvolver aproximações 

de onomatopeias e vocábulos simples, possibilitar a imitação de frases 

comuns quanto a duração e melhorar a inteligibilidade de fala. 

 

As estratégias terapêuticas adotadas no estudo foram definidas como 

cuidados, atitudes e brincadeiras facilitadoras para a escuta e para a intenção 

comunicativa oral, que devem ser utilizadas na interação com a criança. Já as 

técnicas terapêuticas compreendem um conjunto de práticas específicas no  

trabalho terapêutico que potencializam as estratégias terapêuticas durante as  

brincadeiras selecionadas para estimulação auditiva e de linguagem, tanto na 

terapia formal como nas atividades espontâneas e direcionadas para o ambiente 

domiciliar. Por exemplo: usar a técnica do sinal de escuta durante a estratégia 

terapêutica de dramatização de uma história infantil; usar a técnica de ênfase 

acústica  ao mudar a voz durante a estratégia terapêutica de dramatização de 

uma historia infantil para a percepção dos traços suprassegmentais da voz dos 

personagens (voz amedrontadora, voz que demonstra medo, voz infantil, voz que 

demonstra tristeza ou alegria, entre outras). 
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Dentre as estratégias terapêuticas voltadas as atitudes facilitadoras e 

estratégias de comunicação utilizadas e ensinadas às famílias destacaram-se:  

• usar sistematicamente e efetivamente o dispositivo;  

• testar diariamente e manter funcionamento adequado da 

tecnologia;  

• dar sistematicamente foco contínuo na via auditiva;  

• criar um ambiente agradável e relaxante de escuta;  

• diminuir a reverberação do ambiente e ruídos de fundo;  

• assegurar proximidade e posicionamento ao lado do dispositivo e 

na mesma altura do rosto da criança;  

• chamar o nome da criança com um objetivo;  

• segurar e tocar a criança adequadamente;  

• seguir o interesse da criança;  

• propiciar e ser um agente facilitador e estimulador para a idade, 

envolvendo-a em atividades diárias;  

• estabelecer atenção conjunta e compartilhada;  

• criar clima de expectativa para aumento de atenção; 

• envolver a criança na atividade;  

• falar sobre o que a criança está fazendo, olhando ou 

experimentando;  

• usar primeiro a voz para chamar a atenção da criança para os 

objetos e acontecimentos;  

• usar adequadamente movimentos corporais, toques, gestos para 

chamar a atenção da criança para objetos e acontecimentos;  
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• usar adequadamente expressões e frases apropriadas no que se 

refere à complexidade e extensão;  

• proporcionar pausas após as emissões e encorajar a resposta da 

criança (“tempo de espera”);  

• falar com intensidade, tom e velocidade adequados;  

• usar voz interessante e animada; usar articulação normal, não 

exagerada; usar gestos adequados;  

• evitar o uso de diminutivos;  

• incentivar a percepção musical, a contação de histórias; 

brincadeiras nas situações cotidianas;  

• destacar nomes dos objetos cotidianos; comparar os objetos e as 

ações; mostrar onde estão as coisas, introduzindo preposições;  

• descrever o sequenciamento das ações ajudando a criança a 

compreender e seguir comando simples na sua rotina diária; e 

conferindo se ela compreendeu a mensagem;  

• reconhecer e reforçar as tentativas de comunicação apresentadas  

respondendo as atitudes de comunicação da criança, incluindo 

comentários ou questões, bem como possibilitando outras 

respostas vindas da mesma;  

• propor à criança palavras corretas, aquilo que aparentemente a 

criança quer falar assim como expandir as produções da criança 

semanticamente e/ou gramaticalmente; refrasear;  

• envolver os irmãos e demais familiares nas atividades sempre que 

possível; incentivar o uso do caderno de experiências 

(FORMIGONI; BEVILACQUA, 1997; ALVES, 2015; MELO E 

NOVAES, 2001).  
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As técnicas terapêuticas utilizadas e ensinadas à família envolveram: 

escutar no silêncio, prontidão para escutar, pausa, sussurro, fechar o olho, 

brincadeiras vocais, repetição, aproximação, percepção bimodal, imitação direta, 

destaques acústicos, conjunto fechado, conjunto semiaberto, conjunto aberto, 

sabotagem, less is more (FORMIGONI; BEVILACQUA, 1997; ALVES, 2015).  

As estratégias terapêuticas e atividades realizadas foram variadas 

seguindo o interesse da criança, compatíveis à idade e ao nível de desenvolvimento 

global, motor, cognitivo, de linguagem, fala, audição, comunicação e 

comportamento, e metas concernentes a estas áreas específicas. Considerou-se 

também a demanda familiar quanto a rotina, objetivos, preocupações, estado 

emocional e expectativas. As atividades foram selecionadas dentro de contextos 

significativos, motivadores e divertidos e envolvidos em uma atmosfera de 

brincadeiras. 

Todas as sessões foram iniciadas na sala de espera com o 

estabelecimento da rotina diária nas terapias, por meio da apresentação de 

saudações e comandos verbais simples: “Bom dia!”, “Boa tarde!”, “Abra a porta!”, 

“Acenda a luz.”, “Sente-se na sua cadeira.”, “ O que teremos hoje para brincar? 

Vamos chamar o brinquedo? Vem, vem... O que será que tem aqui? O sapo veio 

brincar!”, entre outras, em intensidade habitual de fala e com diferentes entonações 

adequadas aos comandos e expressões verbais. Em seguida foi realizada a 

checagem do funcionamento dos dispositivos por meio da apresentação dos seis 

sons de Ling- /a/, /i/, /u/, /s/, /ch/ e /m/ sem oferecer pista visual, sem entonação e 

com os sons prolongados durante aproximadamente 4 segundos.  

Para aumentar a adesão da família, encorajando sua participação eram 

discutidas quais atividades seriam realizadas na sessão, quais as metas, estratégias 

e técnicas terapêuticas selecionadas. Assim, a fonoaudióloga iniciava a atividade e 

as mães/avó participavam ativamente continuando a mesma, para então 

aprenderem a como reproduzir em casa e em outros ambientes, bem como, criavam 

suas próprias ideias de como estimular as mesmas habilidades em casa.  

Como estratégias terapêuticas voltadas as atividades e brincadeiras 

utilizadas destacaram-se: 
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• Músicas: “ A cobra não tem pé...” “ Lá vem o trem, piuí, piuí”, “ A roda 

do ônibus roda, roda...”, “Seu Lobato tinha um sítio...”, “ Meu pintinho 

amarelinho...” , “A dona aranha subiu pela parede...”, “Cinco 

macaquinhos pulavam na cama...”, “Cinco patinhos foram passear...”, “ 

Brilha, brilha, estrelinha...”, dentre outras disponíveis no álbum da 

Galinha Pintadinha, Cantigas infantis, e disponíveis on-line no site 

www.youtube.com.br;  

• Diferentes brinquedos sonoros representativos de instrumentos 

musicais (pandeiro, mini bateria, chocalho, teclado, violão, dentre 

outros), microfones;  

•  Para o trabalho com a detecção para sons inesperados foram 

utilizados sons que ocorreram naturalmente durante a sessão, tais 

como alguém batendo na porta, telefone tocando, sons ambientais fora 

do campo visual da criança, batida de palma, entre outras ocorrências 

sonoras;   

•  Jogos de encaixe; bolas para serem jogadas em diferentes recipientes; 

alimentar animais em brincadeiras com miniaturas (dar moscas para o 

sapo, banana para o macaco) conforme as crianças ouviam os 

barulhos ou percebiam que eram diferentes; argolas para jogar nas 

caixas de fósforo ou pescoço da girafa; e outras similares;  

• Massa de modelar, peão, giz de cera, lápis de cor, canetas 

esferográficas coloridas, tinta guache e pinceis, bola de sabão, 

cartolinas, para associar aos jogos e brincadeiras vocálicas;  

• Miniaturas de animais e fazendas, boliche de animais, potes de água 

com animais que vivem ou não na água (“levar animais para nadar”), 

máscaras para introdução de onomatopeias, dominó de animais, 

quebra-cabeças simples de animais, e carimbos; 

• Miniaturas de meios de transporte, pistas, postos de gasolinas, cidades 

para introdução de onomatopeias;  

• Formas (miniaturas, recortes, jogos, associando também aos objetos 

de casa); 

• Vestuário e partes do corpo através de miniaturas, e reais, brinquedos 

(peças de roupa em tecido e em papel para vestir as bonecas e 



4 Material e Métodos 
 

 

64

bonecos) bem como desenhos para pintar, relacionar e recortar. Como 

por exemplo, desenhar a criança na cartolina e recortar no EVA suas 

roupas, diferentes peças para vestir o menino e menina, Sr. Batata e 

Cara Maluca (partes do rosto);  

• Miniaturas de ferramentas, que auxiliou também na estimulação quanto 

a discriminação dos traços suprassegmentais; 

• Miniaturas de primeiros socorros; 

• Caixa surpresa, saco surpresa (que apresentou o objetivo de explorar 

verbalmente os objetos ou brinquedos antes mesmo de serem 

mostrados, de forma que a criança tivesse que antecipar verbalmente o 

que vai aparecer ou acontecer, utilizando da inversão de papéis); 

• Miniaturas da casa e seus cômodos, bem como objetos que pertencem 

a cada cômodo (cama, travesseiro, armário, mesa, cadeira, vasos, 

televisão, tábua e ferro de passar, máquina de lavar, banheira, 

geladeira, liquidificador, micro-ondas, dentre outros) simulando as 

atividades de vida diária (acordar, tomar café, tomar banho, se vestir, 

almoçar, ir para escola, brincar, assistir televisão, estar com a família, 

brincar no quintal, dentre outras); 

• Miniaturas de alimentos (arroz, frango, carne, legumes, verduras, 

frutas, doces, dentre outros) e simulação de situações que envolvem 

os alimentos, como por exemplo, a situação de fazer sucos (com o 

liquidificador/espremedor de frutas e frutas diversas, dentre as quais, 

maçã, banana, uva, limão, laranja), fazer café e chocolate quente 

(miniatura da máquina de fazer café), ir ao supermercado/feira 

(simulação do momento de compra e venda com caixa registradora); e 

ir também a lanchonete, sorveteria, ou seja, ambientes presentes na 

rotina das famílias. Nas atividades de cozinha também 

disponibilizamos miniaturas dos objetos utilizados (panelas, colheres, 

garfos, facas, pratos, copos, alimento); 

• Contação de histórias utilizando livros e fantoches, bem como cartazes 

representativos do cenário das mesmas e/ou montagem junto à criança 

e família com desenhos impressos; 
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• Estratégias disponíveis em inglês e adaptadas para o português do 

programa “The listening room” da empresa Advanced Bionics 

disponibilizadas no site  https://thelisteningroom.com/; 

• Estratégias disponibilizadas pela empresa Med-El, sendo esta a “Lição 

1: Minha casa”;  

• Experiências: fazer massinha; fazer bolas de sabão com cores e 

desenho; fazer instrumentos musicais (diferentes pitches e loudness), 

fazer animais, meios de transporte, dentre outros, utilizando de 

materiais presentes na rotina das famílias, como por exemplo, os 

recicláveis.  

• Atividades práticas: fazer receitas de doces simples, salada de frutas, 

pipocas associando com todo o processo envolvido (colher as frutas, 

ou compra-las no mercado, fazer a receita, vender, dentre outras 

atividades associadas), montar festa junina, carnaval, dentre outras; 

brincadeira no parque com balança, roda-roda, escorregador, casinha; 

roda com músicas e danças; dentre outras.   

• Jogos diversos, como quebra-gelo, cara a cara, boliche, sobra um, pula 

pirata, jogo da memória, dentre outros, adaptados às metas 

trabalhadas, como por exemplo, foram coladas as figuras de animais 

no quebra gelo, solicitando pela onomatopeia qual peça deveria ser 

derrubada.  

• Aplicativos no tablet, celular, bem como sites disponíveis on-line para 

auxiliar as mãos e avó em como utilizar as tecnologias em prol da 

estimulação. Como por exemplo: “Treine o som”, “Primeiras palavras”, 

“Meu celular Educativo”, “Piano Kids”, “Aventuras pré-escolar”, “Animal 

Sounds”, dentre outros. 

• Caderno de experiências: construído e personalizado junto à família e 

criança (MELO; NOVAES, 2001) 

Assim foram utilizadas: 

• atividades de condicionamento para habilidade de detecção e 

discriminação auditivas; 

• jogos e brincadeiras vocálicas trabalhando os traços segmentais e 

suprassegmentais; 
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• introdução de onomatopeias pelas miniaturas e demais brincadeiras 

mencionadas; 

• uso de expressões faciais interessantes dentro do contexto lúdico 

(trabalhando com diferentes entonações e traços segmentais e 

suprassegmentais);  

• brincadeiras e jogos específicos para reconhecimento de onomatopeias 

e palavras relacionados a diferentes vocabulários; 

• ênfase nas brincadeiras envolvendo o cotidiano da criança para serem 

reproduzidas e reformuladas pelas participantes, utilizando de 

diferentes vocabulários como contar, cores, formas, animais, alimentos, 

objetos, verbos/ações, adjetivos e preposições.  

 

As sessões foram filmadas para análise das situações pela equipe, bem 

como pela família, pontuando assim aspectos e comportamentos positivos e aqueles 

a serem modificados e aprimorados.   

Para as sessões de grupo de pais foram utilizadas dinâmicas para 

introduzir conceitos relacionados à deficiência auditiva; aos dispositivos eletrônicos 

para o acesso aos sons de fala; às estratégias e técnicas terapêuticas, brincadeiras 

de estimulação e atitudes facilitadoras a serem inseridas no cotidiano e vivências; ao 

reconhecimento da evolução, capacidade e desempenho da criança; introdução de 

novas metas terapêuticas; além das demandas apresentadas pelas participantes. 

Nas finalizações dos módulos utilizamos do recurso brainstorming, técnica criada 

para testar e explorar a capacidade imaginativa de grupos, com o objetivo de 

retomar os conhecimentos adquiridos, gerar novas ideias e sugestões de como 

favorecer a estimulação nas vivências diárias proporcionando o desenvolvimento 

auditivo e de linguagem da criança.   

 

Estabelecimento do programa intensivo de habilitação auditiva à distância 

 

Ocorreram dois intervalos à distância com duração de seis meses, sendo 

o primeiro após a finalização do módulo 1 e início do módulo 2, e o segundo entre a 

finalização do módulo 2 e início do módulo 3.  
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Em cada um foi realizado o acompanhamento das famílias e 

fonoaudiólogas da cidade de origem mediante a meios eletrônicos (site elaborado 

especificamente para o estudo, e-mail e Skype, quando necessário vídeos on-line ao 

vivo), bem como contato telefônico. Foram disponibilizados por estes meios, à 

família e ao fonoaudiólogo, materiais de apoio sobre como deve ser realizado o 

trabalho com a criança no cotidiano durante estes intervalos.  

O acesso ao site foi disponibilizado via link escutaintensiva.com.br. 

Os materiais de apoio disponibilizados no site foram em parte elaborados 

pela pesquisadora e em parte disponibilizados pelo Curso de Habilitação e 

Reabilitação Auditiva em Crianças: ênfase na faixa etária de 0 a 3 anos de idade da 

Associação Samaritano / Departamento de Fonoaudiologia - FOB/USP / Ministério 

da Saúde Programa da Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS -  SIPAR Nº 

25000.180695/2011-96. 

Os materiais destinados aos pais envolveram os seguintes conteúdos: 

deficiência auditiva (compreendendo a deficiência auditiva), dispositivos (aparelho 

de amplificação sonora individual, implante coclear, uso e cuidados), impactos da 

deficiência (sentimentos vivenciados e como lidar), desenvolvimento infantil 

(desenvolvimento auditivo, de linguagem, afetivo, motor, cognitivo), material do SKI-

HI (WATKINS; TAYLOR; MIKALICH, 2004), habilidades auditivas (hierarquia) e 

estratégias (estratégias e técnicas terapêuticas, guia de brincadeiras, ouvindo os 

seis de Ling, caderno de experiências e “Check list de interação com meu filho”) 

disponíveis no APÊNDICE A.  

Os materiais destinados aos fonoaudiólogos envolveram os seguintes 

conteúdos: a) princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): acesso às portarias 

referentes à deficiência auditiva, ao implante coclear, ao sistema de frequência 

modulada pessoal, e à educação inclusiva, b) diagnóstico audiológico: 

compreendendo a deficiência auditiva e a avaliação necessária, c) dispositivos 

eletrônicos: aparelho de amplificação sonora individual, implante coclear, 

conceituação, terminologias e processo de seleção, adaptação e programação dos 

dispositivos, uso e cuidados, d) família: sentimentos vivenciados e como lidar, 

abordagem centrada na família, roteiro de observações mãe e criança, e) 
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desenvolvimento infantil: desenvolvimento auditivo, de linguagem, afetivo, motor, 

cognitivo, fatores ambientais e crescimento, f) habilidades auditivas:  hierarquia das 

habilidades, neuroplasticidade e desenvolvimento, como ajudar a criança a 

desenvolver estas habilidades, g) terapia fonoaudiológica: estrutura da terapia, 

estratégias e metas terapêuticas, estratégias de comunicação, brincadeiras, lista de 

materiais e leituras recomendados, h) escola: estabelecendo parceria com a escola, 

materiais adicionais para entregar à escola e aos professores, i) avaliação de 

desempenho: testes de percepção da fala e protocolos validados em literatura para 

avaliação da percepção auditiva da fala, qualidade de vida e linguagem, j) 

monitoramento: utilização de marcadores clínicos de evolução das habilidades 

auditivas e da linguagem oral descritos na literatura (ROBBINS, 2005; SILVA-

COMERLATTO, 2016). 

Para acesso ao site cada mãe/avó participante bem como as 

fonoaudiólogas receberam um login e senha específicos.  

As figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ilustram o site confeccionado para o estudo. 

 

 

Figura 1. Sessão inicial personalizada para login 



4 Material e Métodos 
 

 

69

 

Figura 2. Tela inicial explicativa do funcionamento do site e atividades 

 

 

Figura 3. Página de acesso ao conteúdo para pais 

 

 

Figura 4. Página de acesso ao conteúdo para pais e download 
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Figura 5. Página de acesso ao conteúdo para profissionais 

 

 

Figura 6. Página de atividades para os intervalos à distância. 
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Caracterização da evolução da criança  

 

Foram analisados os dados dos prontuários dos pacientes, relacionados 

ao diagnóstico e acompanhamento audiológico bem como da performance auditiva e 

de linguagem, envolvendo os resultados dos exames eletroacústicos, 

eletrofisiológicos e comportamentais, incluindo testes de percepção auditiva da fala 

e questionários, e protocolos de avaliação de linguagem, em quatro momentos 

distintos: 

1. Na ativação do IC;  

2.  Ao início do primeiro módulo presencial; 

3. Ao ínicio do segundo módulo presencial;  

4. Ao final do terceiro módulo presencial. 

 

Os dados coletados envolveram os seguintes procedimentos:   

 

• Audiometria tonal limiar: obtenção dos limiares audiométricos das 

orelhas separadamente nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz por via aérea e via óssea, como também o limiar de detecção 

de fala (LDV).  

• Audiometria tonal limiar em campo livre: obtenção dos limiares 

amplificados com o aparelho de amplificação sonora individual bem 

como com o processador de fala após a ativação do implante coclear, 

obtenção dos níveis mínimos/limiares com o mesmo, utilizando do 

estímulo warble e caixa acústica a um metro de distância do paciente, 

a 90o graus azimute, nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 

4000Hz e LDV.  

• Procedimento de avaliação de percepção da fala em crianças 

deficientes auditivas profundas a partir de cinco anos de idade - GASP 

(BEVILACQUA; TECH, 1996). O teste é composto por 6 provas e 

foram aplicadas as provas 1, 3, 4, 5, 6. Sendo a Prova 1- Detecção dos 

Sons do Ling, Prova 3- Discriminação Vocálica, Prova 4- Discriminação 

da extensão das vogais, Prova 5- Reconhecimento de palavras, Prova 

6- Compreensão de Sentenças. Deve-se destacar que embora este 
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procedimento seja recomendado na literatura para a faixa etária acima 

de cinco anos, as crianças com implante coclear em diversos estudos 

realizados, demonstraram evolução rápida após a ativação do 

dispositivo quanto às habilidades auditivas e de linguagem oral, desta 

forma, podem apresentar as habilidades e capacidade para a 

realização das provas que o teste envolve.  

• Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration Scale (IT-MAIS) 

traduzido e validado para o Português (ZIMMERMAN-PHILLIPS et al., 

1997, CASTIQUINI; BEVILACQUA, 1997): questionário estruturado em 

forma de escala, composto por dez questões, que foram aplicadas aos 

pais em forma de entrevista, observando aspectos relacionados às 

habilidades auditivas (vínculo ao dispositivo auditivo e uso efetivo, 

atenção ao som, discriminação de vozes familiares, reconhecimento do 

nome,  habilidade de atribuir significado aos fenômenos auditivos, 

dentre outras). As respostas foram dadas em uma escala de cinco 

pontos, que mostraram a frequência com que a criança demonstraram 

as habilidades auditivas questionadas, com pontuação de zero a 

quatro, ou seja, 0= nunca, a criança apresenta 0% das habilidades 

auditivas avaliadas; 1= raramente, a criança apresenta 25% das vezes 

a habilidade avaliada; 2= ocasionalmente, a criança apresenta 50% 

das vezes a habilidade avaliada; 3= frequentemente, a crianças 

apresenta 75% das vezes a habilidade avaliada e 4= sempre, a criança 

apresenta 100% das vezes a habilidade avaliada. A pontuação máxima 

alcançada no questionário é de 40 pontos ou 100%. Quanto maior a 

pontuação, melhor o desempenho auditivo da criança, de acordo com a 

opinião dos pais. 

• Questionário LittlEars® traduzido e validado para o português 

(LEANDRO et al., 2016). É um questionário composto por 35 itens, que 

avaliam o desenvolvimento auditivo das crianças durante os primeiros 

dois anos de uso do dispositivo, abordando os aspectos receptivo, 

semântico e expressões de competências linguísticas de crianças 

muito jovens, em resposta à entrada auditiva, frente a avaliação e 

observação dos pais. O questionário foi aplicado em forma de 

entrevista e possuía duas opções de “sim” ou “não”, de acordo com a 
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observação do comportamento questionado. A pontuação total do teste 

se refere a número total de SIM assinalados. Neste estudo para 

interpretação dos resultados foi utilizado dados do manual de instrução 

proposto por MED-EL, 2011 com os valores esperados e mínimos para 

cada idade auditiva.   

• Classificação das habilidades auditivas de acordo com as Categorias 

de Audição propostas por Geers (1994): categoria 0 - não detecta a 

fala em situações de conversação normal (limiar de detecção de fala > 

65 dB); categoria 1 – detecção, ou seja, esta criança detecta a 

presença do sinal de fala; categoria 2 – a criança apresenta padrão de 

percepção, ou seja, é capaz de diferenciar as palavras pelos traços 

suprassegmentais (duração, tonicidade, etc.), categoria 3 – a criança 

está iniciando a identificação de palavras, sendo capaz de diferenciar 

entre palavras em conjunto fechado com base na informação fonética, 

como por exemplo, palavras que são idênticas na duração, mas 

contêm diferenças espectrais múltiplas; categoria 4 – a criança é capaz 

de identificar palavras por meio de reconhecimento da vogal;  categoria 

5 – a criança é capaz de identificar as palavras por meio do 

reconhecimento da consoante, categoria 6 – a criança é capaz de 

reconhecer as palavras em conjunto aberto.  

 

Para avaliação da linguagem oral (receptiva e expressiva) foram 

analisados os dados referentes aos seguintes procedimentos: 

 

• Questionário Meaningful Use of Speech Scales – MUSS (ROBBINS; 

OSBERGER 1990; NASCIMENTO; BEVILACQUA, 1997): obtenção de 

dados quanto a avaliação do desenvolvimento da linguagem oral e o 

seu uso no cotidiano na visão dos pais e/ou responsáveis. É 

estruturado em forma de escala e composto por dez questões, que 

foram aplicadas aos pais em forma de entrevista, para caracterizar a 

linguagem receptiva e expressiva das crianças. As opções de resposta 

variam em uma escala de cinco pontos, que mostram a porcentagem 

que a criança demonstra as habilidades linguísticas questionadas, com 

pontuação de zero a quatro, ou seja, 0= nunca, a criança apresenta 0% 
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da habilidade linguística avaliada; 1= raramente, a criança apresenta 

25% das vezes a habilidade avaliada; 2= ocasionalmente, a criança 

apresenta 50% das vezes a habilidade avaliada; 3= frequentemente, a 

criança apresenta 75% das vezes a habilidade avaliada e 4= sempre, a 

criança apresenta 100% das vezes a habilidade avaliada. A pontuação 

máxima alcançada no questionário é de 40 pontos ou 100%. Quanto 

maior a pontuação, melhor o desempenho auditivo da criança, de 

acordo com a opinião dos pais.  

• Avaliação de Desenvolvimento da Linguagem - ADL (MENEZES, 2003) 

- é um instrumento clínico, brasileiro, padronizado e validado, com 

objetivo de avaliar a linguagem receptiva e expressiva, isto é, o 

conteúdo (semântica) e a estrutura (morfologia e a sintaxe) da criança 

na faixa etária de um ano a seis anos e 11 meses. A escala foi aplicada 

individualmente pelo fonoaudiólogo pesquisador, e foram utilizados os 

materiais propostos de acordo com a faixa etária, e domínios que foram 

avaliados (receptivo e/ou expressivo). A classificação dos níveis de 

linguagem foi baseada na pontuação do Escore Padrão, em que 

escores entre 115 e 85 estão dentro do padrão de normalidade, entre 

84 e 77 apresentam distúrbio leve, entre 76 e 70 apresentam distúrbio 

moderado e pontuação igual ou abaixo de 69, distúrbio severo. 

Realizamos a pontuação comparando a idade cronológica.  

• Categorias de Linguagem Expressiva propostas por Bevilacqua et al. 

(1996). Sendo: 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 de dois ou três 

elementos; categoria 4 - a criança constrói frases de quatro ou cinco 

palavras e inicia o uso de elementos conectivos, categoria 5 - a criança 

constrói frases de mais de cinco palavras, usando elementos 

conectivos, conjugando verbos, usando plurais, assim é fluente na 

linguagem oral.   

 

Tais procedimentos fornecem informações sobre as situações da vida real 

e ajudam a traçar um quadro amplo do nível de atividades da criança e da 

participação em diferentes ambientes sociais. Deve-se destacar que os instrumentos 
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utilizados avaliam as habilidades iniciais de audição e linguagem da criança, tendo 

em vista que a evolução da linguagem receptiva e expressiva bem como das 

habilidades comunicativas ocorrem a longo prazo, e este estudo limitou-se aos 

resultados das crianças nos dois primeiros anos de uso do implante coclear. 

 

Avaliação da satisfação da família quanto ao programa estabelecido 

 

Para avaliar o grau de satisfação da família quanto ao programa de 

habilitação intensiva e abordagens utilizadas foi aplicado o questionário “The 

Measure of Processes of Care”- MPOC (KING, ROSENBAUM, KING, 1995), 

traduzido para o português-brasileiro por Berti, 2018 como “Questionário de 

Procedimentos de Tratamento”. Este tem por objetivo mensurar a experiência dos 

pais de crianças em tratamento de condições adversas de saúde, em especial suas 

percepções quanto aos cuidados e tratamento recebido pelo profissional e pelo 

Centro de Reabilitação (equipe de atendimentos). É composto por 56 questões, 

sendo da questão 1 a 45 referentes ao profissional que acompanha a criança tratado 

no questionário como PESSOAS e da questão 46 a 56 sobre a Instituição (equipe) 

que atende a criança, tratado no questionário como CENTRO. Assim define: 1. 

PESSOAS se referem àqueles indivíduos que trabalham diretamente com você ou 

seu filho; CENTRO: se refere à equipe envolvida diretamente ou não com seu filho, 

assim, além de profissionais da saúde, podem incluir pessoas da equipe de suporte 

(administrativa, de coordenação, de limpeza). 

As participantes avaliaram por meio deste instrumento o Programa 

desenvolvido no estudo, e a Serviço da cidade de origem. Todas as questões foram 

avaliadas em uma escala de 0 a 7, sendo 0 para questões que não se aplicam, 7- 

sempre, 6- quase sempre, 5- muitas vezes, 4- as vezes, 3- poucas vezes, 2- 

raramente, 1- nunca. Este questionário foi respondido diretamente pelas mães/avó, 

com auxílio do profissional nos momentos de questionamentos e dúvidas. Foi 

realizada a porcentagem geral das 56 questões (pontuação máxima de 392), a 

porcentagem específica referente as 45 questões relacionadas a PESSOAS 

(pontuação máxima de 315) e a porcentagem específica referente as 11 questões 

relacionadas ao CENTRO (pontuação máxima de 77).  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 RESULTADOS DOS MÓDULOS PRESENCIAIS 1, 2 E 3  

 

O primeiro módulo foi realizado seguindo a estrutura proposta na 

metodologia, isto é, três sessões de terapia fonoaudiológica individuais por dia, 

sendo distribuídas nos períodos manhã e tarde de acordo com o rendimento da 

criança, bem como uma sessão de grupo de pais no final do dia, concomitante à 

realização de atividade em grupo para as crianças. Na finalização do grupo de pais, 

as mães e avó preencheram um documento com a seguinte questão aberta: “O que 

eu ouvi e aprendi hoje? Como posso trazer esses novos ensinamentos para minha 

rotina diária?”. 

As sessões fonoaudiológicas individuais do primeiro módulo seguindo as 

metas terapêuticas propostas enfocaram: auxiliar a família a reconhecer os 

interesses de sua criança e suas habilidades, potencializando a audição e intenções 

comunicativas; promover e conscientizar o uso efetivo do implante coclear; propiciar 

o desenvolvimento da detecção auditiva auxiliando a criança a ter consciência e 

atenção aos sons; manter o foco em um brinquedo ou objeto, aumentando tempo de 

atenção; localizar os sons apresentados em ambos os lados; propiciar o 

entendimento das saudações e sequenciamento das ações diárias; experimentar e 

explorar suas próprias vocalizações encorajando a brincadeira vocal; imitar 

expressões faciais associando a suas diferentes entonações e traços; aumentar o 

repertório de sons vocálicos; produzir uma variedade de suprassegmentos; 

desenvolver na criança a habilidade de atender a música e perceber o ritmo; iniciar a 

habilidade de discriminação e reconhecimento do nome, de vozes familiares e das 

onomatopeias; possibilitar o aumento do repertório dos sons vocálicos e 

consonantais, introduzir vocalizações; desenvolver o reconhecimento de nomes de 

familiares; imitar padrões inflexionais da fala e alguns sons vocálicos; imitar e emitir 

uma variedade de palavras altamente motivadoras e começar a aproximar frases 

comumente ouvidas; iniciar pequenas conversações. 

Assim, as sessões foram iniciadas com a aplicação dos testes e 

protocolos propostos, bem como, brincadeiras escolhidas de acordo com a idade e 
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interesses das crianças, nível de desenvolvimento global, motor, cognitivo, de 

linguagem, fala, audição, comunicação e comportamento. Considerou-se também a 

demanda familiar quanto à rotina, objetivos, preocupações, estado emocional e 

expectativas, trabalhando junto as estas as estratégias e técnicas terapêuticas. Toda 

sessão teve como início a sala de espera em que o profissional já oferecia 

atividades para manter a atenção e o interesse da criança, de forma a aumentar a 

sua adesão na atividade proposta, além de encorajar e reforçar a participação das 

mães e avó. Antes do início das sessões era realizada a exposição das metas 

terapêuticas e adaptadas de acordo com a solicitação da família, auxiliando em 

como implementar as metas da sessão em casa ou em outros ambientes, sendo 

este momento importante para que os pais criassem suas propostas, atividades e 

brincadeiras, de acordo com sua criatividade, sua capacidade imaginativa e seus 

recursos domiciliares.  Nas sessões terapêuticas dos cinco primeiros dias foram 

utilizadas brincadeiras mais direcionadas ao entendimento das habilidades auditivas, 

já nos demais dias brincadeiras envolvendo as habilidades e linguagem e como 

estimulá-las associadas às vivências cotidianas, reproduzindo momentos como 

acordar, dormir, refeições, escola, banho, escovar os dentes.  

As sessões de grupo de pais abordaram: dúvidas quanto a manipulação 

do processador de fala e acessórios, cuidados diários; atitudes facilitadoras 

(estratégias e técnicas terapêuticas), auxiliando as mães e avó a como tornar a casa 

um ambiente estimulador; importância do brincar com qualidade associado as metas 

terapêuticas, brincadeiras que podem ser utilizadas para trabalhar as habilidades 

auditivas de detecção, discriminação auditiva e início do reconhecimento auditivo, 

brincadeiras para aumentar as produções vocálicas, brincadeiras para atenção 

musical, e retomada dos conhecimentos adquiridos no módulo, realizando um 

brainstorming com as participantes.   

Destacou-se que as sessões de grupo foram experiências ricas quanto à 

troca de experiências e ideias de como colocar em prática os aprendizados 

adquiridos nas vivências diárias. Nestas sessões de grupo constatou-se 

necessidade da participação do profissional da área da psicologia para atender a 

demanda apresentada pelas famílias no que se referiu à dificuldade em lidar com 

comportamentos indesejáveis das crianças, os quais muitas vezes impediram a 

prática efetiva dos ensinamentos adquiridos em cada sessão de terapia. Assim, os 
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resultados destas sessões individuais e em grupo estão descritos no Quadro 4, que 

apresenta o relato das mães/avó quanto aos questionamentos “O que eu ouvi e 

aprendi hoje? Como posso trazer esses novos ensinamentos para minha rotina 

diária?”. 

 

Quadro 4: Vivências apresentadas pela família no primeiro módulo do programa (n=5) 

Mãe/Avó Relatos 

1 Dia 1: “Aprendi a importância de utilizar o aparelho o dia todo e só retirar para dormir e 

tomar banho. Falar próximo a criança, em sua altura e do lado do implante, deixar o 

ambiente silencioso na hora de brincar para evitar ruídos competitivos”. 

Dia 2: “Tirar um pouco da independência e diminuir o uso dos gestos e quando usar 

gestos falar o que significa”. 

Dia 3: “Aprendi a direcionar a atenção do meu filho para os sons, trabalhar a atenção 

esperada e não esperada. Criar situações como, telefone, ligar música, liquidificador para 

mostrar o que é. Sinal de escuta e silêncio, ligar o som ao concreto. E, trabalhar na 

presença e ausência de sons”. 

Dia 4: “Fazer o jogo com os sons das vogais, que ajuda no desenvolvimento da fala. 

Aprendi que preciso buscar a atenção do meu filho para seu nome, usar menos o tocar e 

mais o sinal de escuta, "mamãe tá chamando". 

Dia 5: Trabalhar com músicas para ajudar o meu filho a reconhecer o som e contar 

histórias antes de dormir. 

Dia 6: “Trabalhar com as onomatopeias, sons dos animais, carro, avião, comida, aiai do 

machucado. 

Dia 7: Que é importante que meu filho entenda os comandos simples, acender a luz, 

bater na porta, abrir a porta, mandar beijos, dar tchau. 

Dia 8: Situações da casa, falar em todos os momentos. Nos momentos com meu filho 

chamar a atenção para os afazeres de casa e nomear os objetos. Cantar músicas no 

banho e fazer a coreografia das partes do corpo, ao vestir, ao acordar, cantar músicas. 

Fazer com que ele peça o aparelho antes de tudo. Colocar rotina, as coisas em ordem e 

contexto, como bom dia, boa noite, acender a luz, abrir a janela, vestir roupa. 

Dia 9: A montar caderno de experiência e fazer brincadeiras simples com tudo que o 

cotidiano oferece. 

2 Dia 1: Aprendi a respeito da importância do aparelho, que quanto mais tempo com ele 

melhor. Tirar apenas para o banho e dormir. 

Dia 2: Aprendi o que fazer no dia-dia, por exemplo utilizar as vogais para testar o 

implante. Além disso, aprendi a usar o som como música, bichinhos e fazer som, explicar 

que som é aquele. E, que a expressão também é importante, como também aproveitar 

momentos do cotidiano para ensinar os sons e sempre falar ao lado do implante. 

Dia 3: Hoje aprendi que posso fazer máscara com rostinho dos bichinhos e fazer o som 
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deles. Que toda hora temos a oportunidade de estar fazendo uma atividade com a 

criança, fazer o som ao acender e apagar a luz, a usar a cartolina para colocar figuras. 

Dia 4: Hoje aprendi que dá pra trabalhar com EVA, que com ele é possível criar rostos 

com expressões e explicar depois o que significam. Que podemos ainda usar pratos, 

banheiras, bacias para contar histórias não esquecendo de fazer os sons e a usar tinta 

para ensinar o som de cores longas. 

Dia 5: Aprendi que com os pratinhos de aniversário da pra se fazer uma atividade, como 

por exemplo, tipo papel com fotinhas de pão, entre outras fotos de alimentos, ensinando 

qual é o nome daquele alimento. E, também com os animais fazer o som que os animais 

fazem. 

Dia 6: Aprendi que também com as tintas podemos ensinar o som do a, e, i, ô, u, S, assim 

por diante. E que também podemos usar estes sons para testar o aparelho. Além disso, 

que na hora do banho posso usar os bichinhos para fazer os sons. 

Dia 7: Aprendi que com os bichinhos posso trabalhar com os sons como casinhas com 

bichinhos, algumas frutas com carrinhos e jamais se esquecer da expressão condizente 

com o som. 

Dia 8: Aprendi também hoje que sempre devemos estar repetindo os brinquedos e sons 

para que a criança aprenda. Além disso, que posso ensinar a criança a limpar o que 

sujou, apagar e acender, abrir e fechar, que devemos colocar limites nas crianças, porque 

se ceder uma vez se perde toda a autoridade. 

Dia 9: Eu aprendi a fazer massinha e a importância dos sons e jamais esquecer de falar 

para criança que som é aquele. Que é possível utilizar os próprios brinquedos para criar 

atividades, como nossos afazeres do dia a dia para estimular as crianças. 

3 Dia 1: Aprendi que falar na altura da criança é muito importante. Que nunca é pra ter 

pena quando a criança chora porque quer ir embora. 

Dia 2: Aprendi muito. 

Dia 3: Não foi um bom dia. 

Dia 4: Quarto dia foi muito bem, a forma de falar num tom mais suave, em participar mais 

pra questão auditiva. Na parte da tarde, foi muito bom pra aprender a como fazer as 

atividades, brincadeiras.   

Dia 5: Eu aprendi e compreendi a como dar sentido as coisas com o som da fala e estou 

achando muito interessante. Aprendi também as regras, como usar em casa, falar quando 

vai cozinhar, estiver na sala. 

Dia 6: Aprendi que falar alto nem sempre é bom, melhor é falar num tom de voz normal e 

interessante. Que som dos animais que eu posso sempre falar pra minha filha escutar e 

imitar. 

Dia 7: Aprendi que eu estava sempre com a minha filha e não falava os sons do 

ambiente, o que pode ser muito bem aproveitado, como o som do carro, do liquidificador, 

da máquina de lavar e outros. 

Dia 8: Aprendi a falar sempre que estiver fazendo um bolo, os ingredientes, sempre. 
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Como usar o computador com os ruídos que são educativos se bem usados. 

Dia 9: Aprendi a compreender mais o mundo dos surdos. Estava fazendo muita coisa 

errada quanto a fala e compreensão da minha filha, mas agora muita coisa aprendi. 

Aprendi a ver e entender as dificuldades e a pensar no futuro como no presente para um 

futuro melhor e olhar o passado pra consertar o recente para preparar minha filha para 

um mundo cheio de obstáculos e ela ver que pode ser capaz de ser igual a uma pessoa 

ouvinte. Aprendi também a brincar e a procurar brincadeiras. 

4 Dia 1: Eu aprendi a verificar diariamente se o aparelho está funcionando. 

Dia 2: Aprendi a importância de se trabalhar os tipos de sons e diariamente aproveitar 

todos os momentos. 

Dia 3: Aprendi que se deve falar com a criança perto do implante. Aprendi que se deve ter 

um espaço silencioso para o treinamento auditivo para a criança reconhecer a voz de 

quem está falando com ela. Incorporar na rotina diária todos os momentos audíveis com a 

criança, sinalizando os tipos de sons. Não colocar muitos estímulos, oferecer um a um até 

esgotar primeiro o interesse da criança. 

Dia 4: Hoje a fonoaudióloga falou sobre desenvolver as habilidades auditivas, iniciar a 

estimulação, sempre como localizar os sons. Colocar objetos sonoros e utilizar as 

chamadas estratégias que a criança consiga localizar e associar. Nos objetos não 

sonoros, utilizar sempre de forma oral, usando estratégias que tenham contexto, lógica 

racional. Utilizar em casa, em todos os momentos com a criança na troca de roupa, no 

café da manhã. Utilizar batidas na porta, buzinas do carro, cachorro, etc. Não utilizar 

muitos objetos no momento do treino auditivo até que a criança consiga se condicionar. 

Dia 5: Ouvi e aprendi sobre as estratégias que podem ser diferenciais, atentando-se ao 

que a criança mais se identificar, goste de fazer. Não necessariamente têm que ser uma 

atividade específica de fonoaudiólogo, mas sim que trabalhe o todo, mas sempre 

oralizando para a criança. Aprendi também que a minha filha está na fase de detecção do 

som que é o primeiro estágio do desenvolvimento auditivo, precisa da identificação, 

discriminação e compreensão dos sons, que são fases longas de aquisição, mas com 

treino é possível chegar lá! 

Dia 6: Aprendi que também na terapia, tem rotina, como bater a porta, acender a luz e 

colocar poucos objetos para depois trocar por outros. E em casa também deve seguir 

essa forma de trabalho e colocar a criança na rotina. 

Dia 7: Aprendi hoje sobre atenção auditiva, de como posso trabalhar isto na rotina diária. 

Posso em todos os momentos, por exemplo, no toque da porta, da buzina, etc. 

Lembrando sempre de sinalizar com o dedo em seu ouvido e sinal de escuta. Aproveitar 

todos os momentos da rotina da criança para trabalhar a atenção auditiva. 

Dia 8: Aprendi hoje sobre a importância do caderno da experiência, de fazê-lo 

semanalmente com fotos e atividades realizadas com a criança. Conversamos sobre a 

importância da rotina que me foi entregue e instituir os profissionais com a criança ou 

amigo qualificado. Foi trabalhado também os pais da criança com a intérprete. Os pais ao 
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sair, demonstraram que entenderam a proposta, chegaram e brincaram com ela, a mãe 

até melhorou o humor, estando mais participava com a filha. 

Dia 9: Hoje foi o penúltimo dia da terapia deixando vontade de quero mais. Mesmo a 

criança muito cansada participou da confecção do caderno de experiência, com colagem 

e pintura. Esse caderno vai ser seu portfólio de tudo que vivenciar na semana. Aprendi 

que devem deixar pelo menos uma vez por semana atualizado. Aprendi que a criança 

também tem o tempo de tolerância a cada brincadeira que deve mudar quando perceber 

que a criança está ficando desmotivada 

5 Dia 1: O que aprendi hoje é sobre a importância do uso do implante, que deve ser usado 

sempre, fazer minha filha gostar e ver que é importante, que faz parte da vida dela. 

Dia 2: Hoje aprendi a importância de sempre estar falando na altura e do lado do implante 

para sua voz chegar melhor. E, quando a criança fizer birra para tirar o implante deixar 

ela de castigo. E, também a usar menos os gestos e mais a fala. Eu posso ajudar minha 

filha a entender que o IC é importante na vida dela e fazer ela gostar de ouvir e tirar um 

tempinho para brincar e ajudá-la. 

Dia 3: Hoje minha filha não estava muito afim de realizar as atividades, mas participou um 

pouco. Ouvi sobre o significado das coisas que vou fazer com ela, quando ela for fazer, 

sempre chegar nela na altura do implante e falar sem que ela veja, primeiro sem pistas e 

depois com pistas, sempre falando o que eu for fazer. O grupo de pais me ensinou a 

como fazer em casa, chamar a irmã dela para participar das brincadeiras para que ajude 

ela a entender e falar. Nas horas vagas, no banho, na hora de fazer a comida, até mesmo 

na escola conversar para que os colegas possam ajudá-la. 

Dia 4: Na parte da manhã ouvimos sobre os sons dos animais, carros, que sempre 

devemos pegar ou mostrar animal, carro, tudo, sempre estar falando, o que é que faz 

também. Foi falado também como posso trabalhar em casa, cantar as músicas para ela, 

coisa que não fazia e posso fazer diariamente. Quando for pedir algo ou ela pedir, abaixar 

e fazer ela falar mesmo que não saiam palavras, ela gostou de fazer isso. São coisas 

simples que eu e minha outra filha podemos fazer para ajudá-la em casa. Além disso, 

aprendi a tarde a sempre estar dando significado para as coisas. 

Dia 5: O que eu aprendi hoje é que posso fazer em casa atividades a todo o momento na 

hora das atividades de casa estar chamando ela e sempre fazendo as coisas, falando 

com ela, falando o que é, o que faz para tudo, estar sempre explicando as coisas. 

Dia 6: O que aprendi sempre é chamar primeiro, chegar sem ela ver, chamar por ela e 

falar o que vai fazer e dai se ela não procurar, chegar na frente de dar a pista visual. 

Dia 7: Eu aprendi o que posso fazer em casa com minha filha. Hoje o trabalho foi sobre 

os animais dando as características, o sons dos animais, sempre que ela ver ou ouvir, 

falar pra ela que som foi aquele. Hoje pela primeira vez bateram na porta e ela estava 

distraída e ouviu, fiquei feliz. Aprendi muitas coisas que posso usar no dia a dia tudo o 

que for fazer, estar falando, mostrando, sempre. 

Dia 8: Hoje pela primeira vez eu chamei ela pelo nome e ela entendeu. O que eu posso 
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fazer sempre é estar chamando ela para as atividades seja qual for a atividade sempre 

estar falando explicando o que é o que está acontecendo para ela. Posso estar fazendo 

todas as coisas com ela, falando sempre do lado do implante. 

Dia 9: Hoje o que mais aprendi foi sobre o caderno de experiências, sempre que ela fazer 

alguma coisa colar uma foto alguma coisa, escrever uma frase daquilo que aconteceu, 

para que depois ela possa olhar e lembrar daquilo que aconteceu. Aprendi muita coisa 

pra fazer com ela no dia a dia, pra poder trabalhar com ela, tudo o que for fazer tá sempre 

falando. Foi muito boa a experiência aprendi muito. 

 

Neste primeiro módulo as seguintes dificuldades foram apresentadas 

pelas mães e avó, e fonoaudiólogas envolvidas: 1. Cansaço dos pais com relação a 

realização do grupo de pais diariamente após a realização das três sessões de 

terapia fonoaudiológica individuais; 2. Três sessões ao dia ficaram, segundo os pais 

e terapeutas, cansativo para as crianças, afetando a performance e o tempo de 

atenção, reduzindo o rendimento; 3. As fonoaudiólogas responsáveis pelas terapias 

sugeriram a necessidade de reuniões para troca de experiências.  

Assim para o segundo e terceiro módulo, realizamos uma remodelação da 

estrutura do programa em três reuniões em grupo de pais na semana, e neste 

mesmo horário uma terapia em grupo com as crianças; três sessões de terapia 

fonoaudiológica individual três vezes por semana e duas vezes por semana duas 

sessões de terapia individuais e uma em grupo de crianças. Foram estabelecidas 

reuniões ao final do dia entre a fonoaudióloga pesquisadora e equipe envolvida para 

troca de experiências três vezes durante a semana.  

As sessões de terapia fonoaudiológica individual do segundo e do terceiro 

deram continuidade às metas terapêuticas propostas no primeiro módulo, além de 

propiciar as novas metas: discriminação do padrão de percepção da voz quanto aos 

traços suprassegmentais e segmentais da voz; reconhecimento auditivo introdutório 

para onomatopeias, para padrão de percepção e para palavras; reconhecimento 

auditivo em conjunto semiaberto; compreensão de ordens e comandos simples e 

sequenciamento de ações; desenvolvimento de conceitos gramaticais, como flexão 

verbal, gênero, número, grau (elementos do plano de estruturação frasal); aumento 

do repertório de sons vocálicos; aumento do feedback acústico-articulatório; 

produção de variedade de suprassegmentos; emissões espontâneas com variedade 

de traços suprassegmentais e segmentais; desenvolvimento de aproximações de 
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onomatopeias e vocábulos simples; imitação de frases comuns quanto a duração; 

melhora da inteligibilidade de fala; início de pequenas conversações; 

desenvolvimento da teoria da mente. Especificamente para as mães e a avó as 

principais metas buscaram: incorporar as estratégias terapêuticas e de comunicação 

como parte da rotina diária, bem como tornar o ambiente cotidiano repleto de 

brincadeiras de estimulação auditiva e de linguagem; favorecer, estimular e 

reconhecer as atitudes comunicativas da criança, reforçando-as; atuar positivamente 

frente a comportamentos indesejáveis da criança.  

As sessões foram iniciadas verificando-se o desenvolvimento da criança e 

a evolução da família, por meio da aplicação dos protocolos propostos, bem como 

pelo relato das famílias do que foi realizado em casa.  As sessões de terapia 

mantiveram a mesma estrutura, iniciando na sala de espera com os comandos 

simples, relacionando ao estabelecimento da rotina em terapia, seguido pela 

checagem do dispositivo com a apresentação dos sons de Ling, e então pelas 

brincadeiras propostas de acordo com as metas trabalhadas, estando estas de 

acordo com a idade e interesses das crianças, com o nível de desenvolvimento 

global, motor, cognitivo, de linguagem, fala, audição, comunicação e com o 

comportamento, assim como com a demanda familiar. Ao início de cada sessão 

eram discutidas as metas propostas e adaptadas às necessidades de cada família, 

conforme discutido com as mães e avó. 

As sessões de terapia em grupo de crianças no segundo módulo 

envolveram as seguintes brincadeiras: produção de pipocas (desde seus estágios 

iniciais como simulação de plantar e colher o milho, até sua finalização com a 

pipoqueira e venda); produção de salada de frutas (dramatização do cultivo de 

frutas, da colheita, produção da salada de frutas e dividir com os pais e amigos 

ilustrada na Figura 7); atividade ao ar livre no parque (brincadeiras relacionadas aos 

brinquedos do parque e estratégias como esconder os animais, dirigir os carros e 

motos, dentre outras); atividades musicais (música “ Cinco patinhos...” e “ Ciranda, 

cirandinha” encenação da letra com fantoches e ações, construção de máscaras de 

carnaval e encenação da data).  
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Figura 7. Sessões de terapia em grupo: produzindo salada de frutas 

 

As sessões em grupo de crianças do terceiro módulo envolveram: chefe 

de cozinha (realizou-se a confecção de chapéu de cozinheiro e avental junto às 

crianças para que as mesmas pudessem se trocar para o momento de cozinhar, 

realizaram a receita de brigadeiros, e em seguida a venda dos mesmos para os 

pais); gincana (confecção de um jogo de amarelinhas com figuras dos animais, jogo 

de boliche com imagem das frutas, jogo de basquete com imagens dos meios de 

transportes, jogo de futebol com o gol com imagens em círculo de diferentes cores, 

ilustrados na Figura 8); salão de beleza (simulação de um salão de beleza, 

realizando junto às crianças a criação de diferentes penteados, maquiagens, 

desenhos no rosto, pintura das unhas, e para finalizar fantasias para um desfile de 

moda, ilustrados na Figura 9); trabalho com recicláveis (carrinhos de garrafa plástica 

descartável e cartela de ovos; animais divertidos com cartão colorido e canudos); 

festa junina (organização de uma festa junina com comidas e bebidas bem como 

brincadeiras em especial a pesca e jogo da argola). 
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Figura 8. Sessões de terapia em grupo: gincana 

 

 

Figura 9. Sessões de terapia em grupo: salão de beleza 

 

Os dados referentes a evolução das crianças mediante ao trabalho 

realizado, escolha de brincadeiras, atitudes facilitadoras e orientações, nas sessões 

individuais e em grupo nos três módulos presenciais encontram-se dispostos na 

tabela 2.  

Ao decorrer da segunda etapa do Programa, a criança número quatro foi 

encaminhada para avaliação com neuropediatra e recebeu diagnóstico de 

Transtorno Global do Desenvolvimento (Espectro Autista). 
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As sessões de grupo de pais no segundo módulo envolveram:  

 

1. Retomada com cada família a respeito da evolução da criança neste 

período de seis meses de intervalo quanto aos resultados referentes ao 

desempenho de audição e de linguagem oral. Os principais relatos 

quanto à evolução das crianças neste primeiro intervalo à distância 

foram: 

 

• diminuição do uso de gestos; 

• aumento da intenção comunicativa oral; 

• aumento da atenção auditiva sistemática aos sons da fala e dos 

sons cotidianos; 

• discriminação e reconhecimento do próprio nome e de vozes 

familiares; 

• discriminação de traços suprassegmentais; 

• início de reconhecimento auditivo de sons ambientais e de 

onomatopeias; 

• aumento do feedback acústico articulatório.  

 

2. Reflexão com os pais a respeito das habilidades auditivas para que os 

mesmos identificassem em qual habilidade cada criança estava, e 

juntos pudessem identificar quais seriam os próximos passos quanto à 

estimulação auditiva e de linguagem oral. Como resultado desta 

atividade constatou-se relato de todas as mães e avó sobre: 

 

• dificuldade em como realizar a estimulação da criança aproveitando-

se as rotinas de vida diária; 

• dificuldade em manter o tempo de atenção direcionada da criança 

durantes as atividades propostas; 

• dificuldade em adequar positivamente a utilização de recursos 

tecnológicos do tipo aplicativos de celular, tablet e computador em 

prol da estimulação; 



5 Resultados 
 

 

90

• dificuldade em ajustar o tempo dispensado para as rotinas de 

cuidados com a criança incorporando simultaneamente as atividades 

de estimulação, ou seja, dificuldade em incorporar as atitudes 

facilitadoras em tarefas rotineiras dentro do reduzido tempo que se 

tem. 

 

3. Brainstorming com os pais/avó quanto às habilidades auditivas, 

cognitivas e de linguagem oral que eles acreditavam que as crianças 

possuíam. Foram discutidos os materiais: “Rastreando progressos 

auditivos em crianças com implante coclear” e “Metas de 

desenvolvimento normal com crianças pequenas usuárias de implante 

coclear” (ROBBINS, 2013; HEAVNER, 2013). Os relatos quanto ao 

desempenho auditivo e de linguagem oral foram condizentes com a 

avaliação da fonoaudióloga realizada neste segundo módulo (Tabela 

2). 

 

4. Criação de uma agenda individualizada para organização dos horários 

e atividades da família, de forma a otimizar a estimulação da audição e 

da linguagem oral. Cada família se responsabilizou em seguir a agenda 

proposta no período de seis meses de intervalo entre o segundo e o 

terceiro módulo (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Agenda individualizada para mães/avó para organização da rotina diária 
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Ao final foi realizado o preenchimento do documento “O que eu ouvi e 

aprendi neste módulo? Como posso trazer esses novos ensinamentos para minha 

rotina diária?” Os resultados estão apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Relatos apresentados pelas mães e avó quanto aos aprendizados referentes ao segundo módulo 

(n=5) 

Família Relatos 

1 “Dar mais significado aos gestos que ela faz, variando a entonação. Nas atividades em 

casa dar nomes as refeições, frutas, objetos que utilizar. Falar o nome das roupas, cores, 

perguntar de quem é, por exemplo do irmão, da mãe, da criança. Nomear tudo que for 

vendo, acontecendo. Ter montado em casa tudo que vê nas ruas, animais, carros, ônibus, 

moto e fazer os sons e palavras”. 

2 “Aprendi que devemos sempre chamar a atenção quando for fazer a atividade, não 

devemos fazer gesto sem o som, que devemos fazer menos gestos porque é importante 

falar e usar objetos e explicar o que aquele objeto faz, como usar. Quando limpar a casa 

ensinar ela como limpar, explicar o objeto de limpeza faz, como a vassoura, rodinho, 

pano, etc.”. 

3 “Eu melhorei no aproveitamento do dia-dia, mas preciso utilizar as palavras melhor, 

explicar a brincadeira, falar sempre perto do implante, dar atenção ao som que ela fala. E 

além disso, a dar grande importância ao implante. Vi que corrigi meus erros antes de vir. 

Passei a estimular com as brincadeiras, com os bichos que ela tem, com o ouvido dela 

brincar no dia-dia, fazer comidas com ela, etc.”. 

4 “Ouvi muitas orientações sobre comportamento de minha filha, principalmente relacionada 

as interações e atenção. Aprendi que a atenção deve ser estimulada utilizando recursos 

visuais. Trabalhar os sinais não aceitando que minha filha obtenha tudo que deseja, ser o 

centro das atenções. Aprendi que precisa manter as rotinas: Como posso estimular; 

aproveitar as atividades diárias como arrumar a casa, dar comida para o cachorro, lavar 

louça, cozinhar, banho, etc.; levar na praça, brincar na areia, mostrar as plantas, as 

árvores, etc.; aprendi a trabalhar com temas de animais, sons da voz e diversificar 

atividades com mesmo tema; estimular a discriminação dos sons, do nome, dos sons que 

agora estou trabalhando. Aprendi que devo usar bastante entonação nas atividades 

porque minha filha precisa da atenção focada por exemplo: fazer uma brincadeira de 

onomatopeia com cachorro, gato, dar sons fortes para as brincadeiras”. 

5 “Aprendi a dedicar mais tempo com ela, porque eu não estava trabalhando com ela como 

deveria, aqui vi que tenho que me dedicar mais à ela, ela pode se desenvolver mais e ela 

se desenvolveu bastante, poderia se desenvolver mais ainda com a minha ajuda, mas 

agora vou tirar todos os dias um tempo para ajudar ela no seu desenvolvimento, pois sei 

que ela vai evoluir ainda mais. Aprendi que posso estimular ela em toda tarefa e o que 

mais preciso ajudá-la é com seu nome que ela ainda está com dificuldade em aprender. 
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Aqui vi que ela já mudou alguns sons, ela tenta repetir a fala e muda bastante os sons 

dela. Preciso também diminuir os gestos, porque ainda usamos muito. Houve um tempo 

que fiquei desanimada achando que ela não conseguiria aprender, que não iria dar certo 

mas vendo ela nesta terapia, como ela melhorou, sei que ela tem tudo para desenvolver, 

só preciso me esforçar mais, me dedicar mais e assim tudo irá melhorar. Está sendo 

muito bom para mim esse programa pois me ajudou muito esta segunda etapa porque ela 

já está com 7 meses de uso do implante”. 

 

Deve-se ressaltar que a criança número três não pode participar do 

terceiro módulo do programa devido ao quadro de saúde geral da mesma. Foi 

acometida por linfoma, e o diagnóstico ocorreu no final do segundo módulo. O 

tratamento foi iniciado imediatamente em sua cidade de origem, e não foi possível o 

retorno para o terceiro módulo. Alguns protocolos foram preenchidos por ocasião do 

comparecimento da paciente na rotina de acompanhamento para programação do 

implante coclear após o término do programa.  

As sessões de grupo de pais/avó no terceiro módulo envolveram:  

 

1. Realização de estratégia utilizando-se dois cartazes sendo, um 

referente as atividades de estimulação de habilidades auditivas e de 

linguagem oral realizadas pelos pais/avó neste período de seis meses, 

e o outro referente às dificuldades encontradas e formas de resolução 

(Figura 11). Após a discussão das questões levantadas constatou-se 

como resultados: 

 

• Atividades realizadas: jogos de encaixe e condicionamento para 

checar o funcionamento do dispositivo e trabalhar com as 

habilidades de detecção e discriminação auditivas; jogos vocálicos 

com pintura; brincadeiras com animais de pelúcia, miniaturas, 

figuras, e jogos em aplicativos, brincadeiras como amarelinha, 

boliche enfocando o vocabulário das cores e formas geométricas, 

miniaturas dos meios de transporte e em aplicativos, brincadeiras no 

banho e momento de vestir enfocando as partes do corpo e peças 

de vestuário, brincadeiras de faz de conta de casinha e nos 

momentos de preparar um bolo, ou o almoço, assim como limpar a 
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casa e cuidados com a criança (dar comida por exemplo), para 

trabalho com as habilidades de reconhecimento auditivo e 

compreensão de ordens simples; além do trabalho com percepção 

musical.  

• Dificuldades relatadas: uso de gestos; colocar limites na ocorrência 

de comportamentos indesejáveis e direcionar a atenção da criança; 

dificuldades no ambiente familiar, ou seja, nos demais membros da 

família entenderem e trabalharem adequadamente estimulando a 

criança quanto ao desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

linguagem oral. Estas dificuldades foram relatadas mais 

intensamente pela mãe número 5, em especial, quanto ao uso 

efetivo do dispositivo, quanto ao ambiente familiar e ao uso de 

gestos.  

• Formas de resolução: As mães/avó não apresentaram formas de 

resolução das dificuldades na estratégia realizada. As resoluções 

foram discutidas durante a atividade em grupo, mediadas pela 

fonoaudióloga pesquisadora. As principais formas de resolução 

encontradas foram: uso do sinal de escuta para dar ênfase à via 

auditiva mediante o uso de gestos, diminuindo a apresentação dos 

mesmos pela criança, auto monitoramento para evitar o uso de 

gestos com a criança e uso da a técnica bimodal mais 

frequentemente. 

 

Figura 11. Dinâmica atividades realizadas e dificuldades apresentadas durante o segundo intervalo à distância 
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2. Coletânea contendo o total de 41 estratégias terapêuticas trabalhadas 

com as famílias nas sessões terapêuticas individuais e nas sessões em 

grupo de pais. Para cada estratégia as mães/avó deveriam classificar o 

quanto incorporaram em sua rotina, em uma escala de 0 a 4, sendo o 0 

referente a “nunca usou”, 1 “raramente usou”, 2 “ocasionalmente usou”, 

3 “frequentemente usou” e 4 “sempre usou”. Para sua pontuação 

considerou-se como pontuação máxima (100%) a pontuação 4 para 

todas as estratégias avaliadas assim, o máximo de 164 pontos, e 

realizou-se para cada mãe/avó a soma da frequência atribuída as 

estratégias avaliadas. A Tabela 4 apresenta as estratégias pontuadas, 

frequência de uso de cada uma e porcentagem final de uso das 

estratégias para cada mãe/avó. 

 

3. Oficina de contação de histórias, destacando com as mães/avó a 

importância desta estratégia na estimulação e desenvolvimento de 

habilidades auditivas e de linguagem. Foram impressas duas histórias 

comuns às crianças, “Chapeuzinho Vermelho” e “Os Três Porquinhos”, 

e utilizados espátulas, cola, desenhos para colorir, para confecção de 

fantoches e/ou elaboração de outras estratégias. As mães/avó foram 

divididas em duplas, de forma que uma realizava a contação da história 

e a outra realizava a encenação com os fantoches (Figura 12). Após a 

contação das histórias as mães/avó preencheram uma escala Likert de 

auto avaliação com pontuação variando de 1 a 7, em que 1 é “quase 

não vi” e 7 “vi muitas vezes” para os 22 itens avaliados (COLE, 2012). 

Os resultados desta auto avaliação estão apresentados na Tabela 1. 

Observou-se que a contação de histórias foi um momento difícil, uma 

vez que a maioria dos comportamentos foram pontuados pelas 

mães/avó como 1 ou 2, que significam comportamentos nunca ou 

raramente observados  
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Figura 12. Preparo da oficina de contação de histórias pelas mães/avó participantes 

 

Tabela 1. Auto avaliação da oficina de contação de histórias pelas mães/avó participantes (n=5) 
1 2 3 4 5

Segura e toca a criança adequadamente 2 2 2 1

Brinca e fala seguindo o tempo da criança 1 1 1 1

Segue o interesse da criança na maioria das vezes 1 2 2 1

Propicia e é agente facilitador e estimulador para a idade 1 1 3 1

Reconhece as tentativas de comunicação da criança 2 2 1 1

Responde à atitude de comunicação da criança 1 2 1 1

Responde de forma que inclua comentários ou questões, possibilitando outras respostas da criança 1 2 1 1

Imita as produções da criança 1 2 2 1

Propõe à criança palavras corretas, aquilo que aparentemente a criança quer falar 1 1 2 1

Expande as produções da criança semanticamente e/ou gramaticalmente 1 2 1 2

Envolve a criança na atividade 1 1 2 2

Fala sobre o que a criança está fazendo, olhando ou experimentando 1 2 3 1

Usa primeiro a voz para chamar a atenção da criança para objetos, acontecimentos, etc. 2 2 3 1

Usa adequadamente movimentos corporais, toques, gestos para chamar a atenção da criança para objetos, acontecimentos, etc. 1 2 2 1

Uso adequado de expressões e frases apropriadas no que se refere à complexidade e extensão 1 2 1 1

Proporciona pausas após a emissão, encorajando a resposta da criança 1 1 1 1

Fala com intensidade, tom e velocidade adequados 2 2 2 1

Usa voz interessante e animada 2 2 2 1

Usa articulação normal, não exagerada 2 1 2 7

Uso máximo dos procedimentos auditivos 2 1 1 2

Usa gestos adequados 1 2 1 7

TOTAL (%) 18,2 22,7 23,4 23,4

Comportamentos

 

Na avaliação da fonoaudióloga pesquisadora as principais dificuldades 

das mães/avó foram: 

 

• contar a história sem recorrer à leitura do texto; 

• pouco ou nenhum uso de voz melodiosa; 

• pouco ou nenhum uso dos traços suprassegmentais de entonação, 

mudança de timbre para imitar voz dos personagens, pouca ou 

nenhuma mudança da voz para expressar sentimentos ou emoções. 



5 Resultados 
 

 

96

Na avaliação das mães/avó as principais dificuldades relatadas foram: 

 

• contar a história usando palavras mais simples e mais concretas; 

• contar a história com base apenas na imagem, sem realizar a leitura do 

texto; 

• interagir com a criança ao mesmo tempo em que tinham que mostrar e 

apontar as figuras, fazendo perguntas, dando o tempo de espera, e 

certificando-se que as crianças estavam acompanhando e entendendo 

a história;  

• direcionar a atenção da criança e conter os momentos de distração 

durante a contação da história; 

• lidar com os comportamentos de birra e contestação; 

• transformar a contação de histórias em um momento lúdico e 

prazeroso para a criança. 

 

A atividade de contação de histórias foi finalizada com a orientação às 

mães/avó utilizando-se da própria escala de auto avaliação como referência de 

quais comportamentos são desejáveis e favoráveis para a estimulação e interação 

com a criança em momentos lúdicos, de modo que as mães/avó pudessem ampliar 

o seu repertório de atitudes facilitadoras. 

 

4. Na finalização do terceiro módulo foi elaborado um baú de atividades 

com alguns materiais lúdicos que simbolizassem todo o repertório de 

estratégias terapêuticas vivenciadas ao longo de todo o Programa, 

levando às mães/avó a realizarem uma retomada de todos os 

conhecimentos adquiridos. Desta forma, foram preenchidos dois 

documentos com os seguintes questionamentos: 1. O que eu ouvi, 

aprendi e vivenciei neste módulo? 2. A participação no Programa de 

Escuta Intensiva foi importante para mim e para o desenvolvimento da 

minha filha/neta? Porque? O que trouxe de aprendizados e o que 

mudou em minha rotina diária? Os resultados estão dispostos no 

Quadro 6.  
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Quadro 6: Respostas apresentados pelas mães e avó quanto aos questionamentos 1 e 2 referentes 

ao terceiro módulo (n=5) 

 

Família Relatos 

1 1. “A importância de se falar as palavras, de ter um significado, retorno da minha filha com o 

significado. Além disso, como lidar com seu comportamento, explorar as palavras nas 

atividades do dia-dia, não usar LIBRAS, priorizar a via auditiva. E, também, insistir para que 

ela fale as palavras, até que produza algum som com significado. Notei também que ela 

está tendo um bom avanço com relação aos outros módulos e está vocalizando mais”. 

2. “Foi importante pois aprendi diversas coisas, como posicionar com minha filha nas 

atividades, no dia-dia, modo de falar, os cuidados com o implante, a importância do uso 

diariamente, usar o sinal de escuta. Na minha vida, mudou o modo de pensar, comecei a ver 

que só o implante não faz nada, que tem de ser estimulado em casa e na terapia com 

fonoaudiólogo. Mudei também a forma de me expressar, não uso mais LIBRAS com minha 

filha, quando ela faz o sinal dou o retorno com a palavra”. 

2 1. “Eu ouvi sobre a importância do implante e o que ele faz. Além disso, aprendi a lidar com a 

minha filha e a maneira de trabalhar. E, também neste módulo parece que as atividades 

são iguais, porém não, na verdade há mudanças, como eu perceber a necessidade de dar o 

concreto junto, necessito aprender outras imagens e dar outros sons à ela. Aprendi ainda a 

importância de se bater na mesma tecla, por exemplo: não adianta eu falar 3x cachorro e 

não falar mais achando que ela já entendeu, por isso é preciso estar sempre insistindo, 

também insistindo para ela produzir o som e sempre apresentar aquilo que estou falando”. 

2. “Sim, o programa de escuta intensiva foi sim muito importante para mim por que pude ver 

a diferença entre minha filha durante este programa. Se eu não estivesse participando dele 

não teria aprendido como lidar com ela. Por isso agradeço a toda equipe responsável por 

ter a ideia de colocar em prática esse programa por que aprendi muito, tendo ideias 

comigo de pensar e a forma como trabalhar com minha filha. Hoje vejo as mudanças da 

minha filha e sei que falta muito ainda, mas é muito gratificante ver o desenvolvimento 

dela, porque ela não tinha noção de nada e hoje ela possui noção das coisas, não em tudo 

ainda, mas já possui. Além disso, hoje não faço sinal com minha filha, hoje falo mais frente 

a frente com ela, chamo mais a atenção dela para as atividades. Sei também que o 

implante não é um milagre, mas ele veio para sanar então aprendi a importância da 

estimulação e quanto mais melhor. Lutas sempre teremos, mas creio na vitória lá na frente, 

creio na resposta que terei mais para frente, porque se planto agora em ensinar minha 

filha, vou colher as respostas maravilhosas”. 

3 Criança não participou deste módulo por questões de saúde geral.  
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4 1. “Aprendi que todo momento é momento terapêutico com a criança, e a nos educarmos 

para estar atento as ações diárias com a criança. Aprendi que devemos acreditar mais na 

criança, que ela vai se desenvolver com a estimulação diária. Aprendi que com os jargões, 

as vocalizações, devem ser respeitadas e observadas no contexto pra que consiga 

aproximar a oralidade. Aprendi a não mimar muito e a chamar minha neta pelo nome e 

não outros apelidos. Fazer rotina com a criança, estar atenta as mudanças. Foi muito bom, 

as oficinas com o grupo de mães, os atendimentos com a psicologia, as orientações 

recebidas no grupo”. 

2. “A participação do Programa fez toda diferença no desenvolvimento da minha neta. O 

aprendizado das estratégias faz toda diferença. Através do programa ela melhorou muito, 

com bom desenvolvimento. Os acompanhamentos frequentes propiciaram segurança e 

aprendizado quanto à deficiência. No dia-dia com a criança tem que se lembrar de estar 

nomeando tudo. A participação no programa propiciou a compreensão de dar importância 

a todo comportamento verbal e não verbal da criança. E também o quanto é importante 

estar num grupo de pais iguais no processo terapêutico, nas oficinas, juntamente com seus 

filhos”. 

5 1. “Ouvi sobre o quanto é importante estar sempre explicando o que está fazendo, o que a 

criança está fazendo, sempre nomeando as coisas, objetos, sempre repetindo o principal e 

retirar os gestos. Aprendi muitas coisas para trabalhar com ela, como interagir com 

histórias, músicas, que ela não gosta. Vivenciei muitas coisas boas, como ela evoluiu, como 

ela me chamava gritando e hoje tenta me chamar usando palavras”. 

2. “Para mim mudou tudo, porque nesse programa aprendi mais porque sempre ouvi que o 

implante não faz milagres, mas nesse programa aprendi melhor como trabalhar com ela, 

como ensinar ela no dia-dia. Aprendi o quanto é importante estar usando o implante, 

quanto é importante estar sempre repetindo, falando tudo com ela sobre o que está 

fazendo. Além disso, aprendi o quanto é importante fazer o sinal de escuta, para saber se 

ela está escutando, para ensinar ela dar atenção. Mudou minha vida, porque a primeira 

vez que vim não conseguia chamar ela pelo nome, hoje já a chamo e ela já atende o tempo 

todo. Aprendi que só depende mais de mim para ela melhorar porque vi nesses 3 módulos o 

quanto que ela evoluiu nos dias em que fica em terapia. Este programa foi o melhor que 

aconteceu em nossas vidas para nos ensinar a trabalhar com as crianças, para ver o quanto 

a criança melhorou. 
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Os resultados encontrados da evolução das crianças nas metas terapêuticas quanto à cognição, audição, linguagem 

receptiva e expressiva e comunicação, encontram-se dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Evolução das crianças participantes nas metas terapêuticas propostas (n=5) 

METAS TERAPÊUTICAS

PRE M1 M2 M3 PRE M1 M2 M3 PRE M1 M2 PRE M1 M2 M3 PRE M1 M2 M3

Imitação expressões

Compreensão de situações causa e efeito

Movimentação de obstáculos para encontrar objetos escondidos

Antecipação de eventos na rotina familiar

Desempenho de tarefas com aumento progressivo do grau de complexidade

Relacionar cenas em simples combinações

Interação na contagem de histórias

Desenvolvimento da atenção e memória auditiva para histórias curtas

Desenvolvimento da memória mediata

Relacionar objetos as figuras correspondentes

Desenvolver vocabulário e conceitos apropriados

Atenção para sons inesperados  

Atenção para sons esperados

Aumento do tempo de atenção

Detecção de sons ambientais e fala

Detecção em diferentes distâncias

Discrimiinação extensão vocálica

Atender músicas

Discriminação das características de vozes e prosódicas

Discriminação vocálica

Reconhecimento auditivo introdutório para onomatopéias

Reconhecimento auditivo introdutório para padrão de percepção

Reconhecimento auditivo introdutório para palavras

Compreensão de frases cotidianas em conjunto aberto

Sequenciamento de dois elementos

Seguir conversações

Vocalizações indiferenciadas

Vocalizações diferenciadas 

Aumento repertório sons vocálicos

Aumento do feedback acústico-articulatório

Produção de variedade de suprassegmentos

Encorajar as emissões espontâneas com variedade de traços suprassegmentais e segmentais

Desenvolver aproximações de onomatopéias e vocábulos simples

Possibilitar a imitação de frases comuns quanto a duração

Melhorar a inteligibilidade de fala

CRIANÇAS

1 2 3 4 5

COGNIÇÃO

AUDIÇÃO

LINGUAGEM EXPRESSIVA

 
Continua... 
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...continuação 

 

 
Manter brincadeiras vocais prazerosas com familiares, propiciando audibilidade das características prosódicas de fala

Desenvolver a atenção auditiva para as narrativas de vida que provêm dos familiares

Começar a relacionar os sons com os objetos de que provêm

Encorajar vocalização para desejos e necessidades

Incentivar comportamento de chamar e se despedir

Vocalizar mais frequentemente com a intenção de fazer as ações acontecerem

Auxiliar a desenvolver habilidades pragmáticas e de linguagem social

Garantir alto nível de conhecimento em linguagem rica e interessante

Incentivar vocalizações mais frequentes com intenção de fazer as coisas acontecerem 

Vocalizar para objetos, desejos, e necessidades

Solicitar respostas apropriadas a palavras-chave e a frases simples e comuns

Propiciar conversações entre criança-adulto  para construiir habilidades futuras de alfabetização e vida acadêmica

Ampliar vocabulário básico

Propiciar enriquecimento da morfossintaxe com expansão das estruturas gramaticais em frases gradativamente mais complexas

Promover o desenvolvimento da linguagem no processamento de frases de função significativas

Usar a competência pragmática, substituindo a imitação direta

Desenvolver a atenção

Manter apropriado contato visual com aqueles com quem está interagindo

Manter o foco em um brinquedo ou outro objeto

Desenvolver precocemente a habilidade de troca de turnos

Incentivar o sorriso, riso, as vocalizações, enquanto se socializa

Requerer a assistência do adulto no troca de turnos durante brincadeiras com brinquedos motivantes

Propiciar evolução nas habilidades básicas de troca de turnos

Auxiliar a criança a iniciar conversação por meio de recursos verbais

Desenvolver habilidades de comunicação

LINGUAGEM RECEPTIVA

COMUNICAÇÃO

 

Legenda: Pré: antes do início do Programa, M1: módulo 1 presencial, M2: módulo 2 presencial, M3: módulo 3 presencial.   

 

Os resultados alcançados por cada criança durante os três módulos do Programa, portanto em diferentes idades 

auditivas, quanto ao desempenho voltado às habilidades auditivas, avaliado na perspectiva dos pais por meio dos questionários 

LittleEars® e IT-MAIS, comparados aos marcadores clínicos propostos por Silva-Comerlatto (2016) encontram-se dispostos nos 

Gráficos 1 e 2.   
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Gráfico 1. Resultados apresentados para o questionário LittleEars® durante o desenvolvimento do 
Programa (n=5) 

 

 

Gráfico 2. Resultados apresentados para o questionário IT--MAIS durante o desenvolvimento do 
Programa (n=5) 

 

Quanto ao teste de percepção auditiva GASP, verificou-se pontuação de 

100% na Prova 1 referente à detecção dos seis Sons de Ling para as cinco crianças 

participantes desde o início do primeiro módulo até o final do terceiro módulo. Para a 

prova 3, no módulo 1 com exceção da criança número 3, as demais apresentaram 

pontuação de 0%, sendo que a criança 3 apresentou 60%, 20% e 40% para as 

vogais /a/, /i/, /u/ respectivamente; enquanto que no módulo 3, todas as crianças 

atingiram pontuação de 100% nesta prova. Já para a prova número 4, no módulo 1, 

com exceção da criança número 3, as demais apresentaram pontuação de 0%, 

sendo que a número 3 apresentou 60%, 30% para a vogal /a/ longo e curto 

respectivamente; no módulo 2 todas as crianças com exceção da criança 4 
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apresentaram 100% para esta prova, sendo que no último módulo todas atingiram a 

pontuação de 100%. Quanto à prova número 5 espera-se pelos marcadores clínicos 

propostos por Silva-Comerlatto (2016) que dos 13 aos 18 meses de idade auditiva 

as crianças com implante coclear apresentem pontuação mínima de 55% e média de 

80%, para a idade auditiva entre 19 a 24 meses pontuação mínima de 65% e média 

de 95%. Desta forma, para esta prova nenhuma criança apresentou resultados 

dentro da pontuação esperada. 

Os resultados alcançados por cada criança durante os três módulos do 

Programa, portanto em diferentes idades auditivas, quanto às Categorias de 

audição, comparados aos marcadores clínicos propostos por Silva-Comerlatto 

(2016) encontram-se dispostos no Gráfico 3.   

 

 

Gráfico 3. Resultados apresentados quanto às Categorias de Audição durante o desenvolvimento do 
Programa (n=5) 

 

Os resultados alcançados por cada criança durante os três módulos do 

Programa nas diferentes idades auditivas, quanto à linguagem receptiva e 

expressiva e Categorias de Linguagem, avaliados na perspectiva dos pais por meio 

do questionário MUSS e comparados aos marcadores clínicos propostos por Silva-

Comerlatto (2016) encontram-se dispostos nos Gráficos 4 e 5.   
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Gráfico 4. Resultados apresentados para o Questionário MUSS durante o desenvolvimento do 
Programa (n=5) 

 

 

Gráfico 5. Resultados apresentados quanto às Categorias de Linguagem durante o desenvolvimento 
do Programa (n=5) 

 

Os resultados observados por meio da aplicação do protocolo Avaliação 

de Desenvolvimento de Linguagem (ADL) apontaram distúrbio severo de linguagem 

para todas as crianças participantes, considerando a idade cronológica. Porém, 

deve-se ressaltar que a audição como via principal de acesso aos sons da fala tem 

papel fundamental para o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem 

oral. As crianças deste estudo, por apresentarem deficiência auditiva de grau 

profundo bilateral tiveram acesso aos sons da fala em idade mais avançada, ou seja, 

a partir da ativação do implante coclear. Portanto, há de se considerar neste estudo 

a idade auditiva das crianças participantes, isto é, o tempo em que estas crianças 

iniciaram a experiência sonora de fato, ao invés da idade cronológica. Dessa forma, 
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quando considerada a idade auditiva, as crianças 1, 2, e 3 encontram-se dentro da 

normalidade no protocolo ADL, enquanto que as crianças 4 e 5 mantém o distúrbio 

severo de linguagem.  

 

 

5.2 RESULTADOS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO INTERVALOS À DISTÂNCIA  

 

Participação das mães/avó nas atividades propostas 

 

A comunicação com as mães/avó para orientação quanto às atividades a 

serem realizadas, bem como soluções de questionamentos, orientações e troca de 

experiências durante os intervalos à distância foram realizadas inicialmente via site, 

desenvolvido especificamente para o estudo. Considerando que os dois intervalos 

somaram 12 meses, verificou-se baixa adesão das mães/avó para esta forma de 

comunicação, tendo em vista o reduzido número de acesso. As mães/avó das 

crianças 2, 4 e 5 acessaram o site apenas duas vezes, e as mães das crianças 1 e 3 

apresentaram apenas um acesso. Paralelamente ao site foi realizado contato via e-

mail para envio das atividades, sendo enviado um total de 15 e-mails contendo 

atividades para serem realizadas tanto no primeiro como no segundo intervalos. O 

contato via e-mail também não se mostrou efetivo, uma vez que não houve resposta 

espontânea das famílias para nenhum e-mail, sendo necessário o contato telefônico 

para verificar se as atividades estavam sendo realizadas, bem como se havia 

dúvidas quanto ao que foi proposto. Nestes contatos telefônicos, as mães/avó 

relataram dificuldade de acesso e de manuseio do e-mail. Mediante o exposto, a 

pesquisadora optou pela criação de um contato específico via aplicativo telefônico 

WhatsApp, sendo que por meio deste ocorreu tanto o contato em um grupo das 

mães/avó participantes, como também o contato individual com cada uma delas. Na 

Tabela 3 estão descritos o número de contatos espontâneos e respostas 

apresentadas pelas mães e avó, durante os dois intervalos à distância.  
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Tabela3. Número de contatos espontâneos e solicitados individuais e no grupo do aplicativo 
WhatsApp durante o primeiro e segundo intervalos à distância do Programa (n=5) 

Crianças participantes 1 2 3 4 5

Contatos espontâneos das mães/avó individualmente 11 63 8 53 17

Solicitações da pesquisadora realizadas individualmente 6 6 10 13 12

Vídeos enviados pelas mães/avó individualmente 0 14 0 66 2

Fotos enviadas pelas mães/avó individualmente 0 5 0 24 1

Contatos espontâneos das mães/avó no grupo 10 6 2 11 11

Solicitações da pesquisadora realizadas no grupo 21 21 21 21 21

Respostas recebidas 16 9 4 18 10  

 

Deve-se destacar que a mãe 2 apresentou uma participação mais efetiva 

durante o primeiro intervalo à distância, reduzindo a participação no segundo 

intervalo. O inverso ocorreu para as mães 1 e 5, que inicialmente pouco se 

manifestaram, mas aumentaram sua participação e adesão durante o segundo 

módulo presencial e segundo intervalo à distância. Já a mãe/avó 3 e 4 mantiveram 

participação constante nos dois intervalos. Todas as solicitações da pesquisadora 

para as mães/avó realizadas individualmente foram respondidas. 

Especificamente no primeiro intervalo à distância foram enviadas um total 

de quatro atividades, as quais envolveram, respectivamente, as quatro habilidades 

auditivas de detecção, discriminação, reconhecimento e compreensão em atividades 

cotidianas escolhidas pelas mães/avó, mediante ao roteiro orientador disposto no 

APÊNDICE B. Neste primeiro intervalo houve a participação de 100% das mães/avó, 

somente após a introdução das solicitações realizadas via contato telefônico e pelo 

aplicativo WhatsApp enviados pela pesquisadora.  

No segundo intervalo à distância foi realizada a construção do material 

“Atividades para estimulação auditiva da criança com dispositivos eletrônicos”, 

composto por 32 atividades que envolveram a estimulação das habilidades 

cognitivas, auditivas e de linguagem apresentadas nas metas terapêuticas deste 

estudo. O material completo encontra-se apresentado como APÊNDICE C. Cada 

atividade foi constituída por um roteiro explicativo e anexo com imagens. A proposta 

inicial foi o envio de duas atividades semanais durante quatro meses do segundo 

intervalo. Constatou-se a necessidade de redução das atividades mediante 

dificuldades apresentadas pelas participantes referentes à rotina de vida diária 

agitada, com tempo reduzido para a realização das mesmas. Desta forma, foi 
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enviado o total de 16 atividades (uma atividade por semana em quatro meses). 

Novamente, somente após a introdução das solicitações realizadas via contato 

telefônico e pelo aplicativo WhatsApp enviados pela pesquisadora foram obtidos os 

seguintes resultados: a participante 4 realizou 100% das atividades, as participantes 

1, 2 e 5 realizaram 62,5% das atividades enviadas. A participante 3, por motivos de 

quadro de saúde geral da criança, realizou apenas as três primeiras atividades 

enviadas. Todas as participantes enviaram e compartilharam no grupo do aplicativo 

WhatsApp vídeos, áudios e fotos das atividades realizadas, o que auxiliou a 

pesquisadora na escolha das orientações necessárias.  

A frequência de uso das estratégias terapêuticas pelas famílias foi 

avaliada por meio de uma escala de Likert, com pontuação de 0 a 4 em que 0 

simbolizava “nunca” e 4 “sempre” (Tabela 4). Tanto as mães/avó como a 

fonoaudióloga pesquisadora preencheram a escala. 

 



5 Resultados 
 

 

107 

Tabela4. Frequência de uso das estratégias terapêuticas nas atividades de estimulação diárias e direcionadas, avaliadas na visão das mães/avó e 

fonoaudióloga pesquisadora (n=5) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Usar sistematicamente e efetivamente o dispositivo 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3

Testar diariamente e manter funcionamento adequado da tecnologia 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4

Dar sistematicamente foco contínuo na via auditiva 3 4 2 4 1 4 4 2 4 0

Criar um ambiente agradável e relaxante de escuta 3 4 2 4 2 4 4 4 3 2

Diminuir a reverberação do ambiente e ruídos de fundo 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2

Proximidade com a criança, ao lado do dispositivo e na mesma altura do rosto da criança 3 4 1 4 4 4 4 2 4 4

Apontar para o ouvido como um sinal de escuta, para focar a atenção da criança para os sons 4 4 1 4 2 4 4 4 3 2

Chamar o nome da criança com um objetivo 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

Segurar e tocar a criança adequadamente 3 4 2 3 2 4 4 3 4 1

Seguir o interesse da criança na maioria das vezes 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2

Propiciar e ser um agente facilitador e estimulador para a idade, envolvendo-a em atividades diárias 3 4 2 4 1 4 4 3 3 1

Estabelecer atenção conjunta e compartilhada 3 4 2 3 2 3 3 4 3 1

Criar clima de expectativa para aumento de atenção 3 4 4 4 1 3 3 4 4 2

Envolver a criança na atividade 3 4 4 4 2 3 4 4 4 1

Fale sobre o que a criança está fazendo, olhando ou experimentando 3 4 2 4 2 3 4 3 4 2

Usar primeiro a voz para chamar a atenção da criança para os objetos e acontecimentos 3 4 2 4 1 4 4 3 4 2

Usar adequadamente movimentos corporais, toques, gestos para chamar a atenção da criança para objetos e acontecimentos 3 4 2 4 2 3 4 3 4 1

Usar adequadamente expressões e frases apropriadas no que se refere à complexidade e extensão 3 4 2 4 2 3 4 3 3 1

Proporcionar pausas após as emissões, encorajando a resposta da criança. Dê um tempo de "espera" 3 3 2 2 1 3 4 2 3 0

Falar com intensidade, tom e velocidade adequada 2 4 2 3 2 3 4 2 4 1

Usar voz interessante e animada 2 4 4 3 2 3 3 2 4 1

Usar articulação normal, não exagerada 4 4 4 4 4 3 3 4 4 0

Usar gestos adequados 3 4 2 4 1 4 3 3 3 1

Evitar o uso de diminutivos 4 2 4 3 4 4 2 4 3 1

Incentivar a percepção musical 2 4 2 4 1 1 4 3 4 0

Incentivar a contação de histórias 2 3 2 3 1 1 3 3 4 0

Incentivar brincadeiras nas situações cotidianas 3 4 3 4 1 3 4 3 4 1

Destacar nomes dos objetos cotidianos 3 4 2 3 1 4 4 3 4 1

Comparar os objetos e as ações 3 3 2 3 1 3 3 3 4 1

Mostrar onde estão as coisas, introduzindo preposições 3 3 3 2 1 3 2 3 4 0

Descrever a criança sequenciamento das ações 3 3 3 2 1 3 1 3 4 1

Ajudar a criança a compreender e seguir comando simples na sua rotina diária 3 3 3 3 0 4 4 3 4 1

Conferir se a criança compreendeu a mensagem 2 3 2 2 0 4 3 3 4 1

Reconhecer e reforçar as tentativas de comunicação da criança 3 4 2 4 1 4 3 3 4 1

Responder a atitude de comunicação da criança 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2

Responder acriança, incluindo comentários ou questões, possibilitando outras respostas da criança 2 4 2 3 1 4 3 3 4 1

Propor à criança palavras corretas, aquilo que aparentemente a criança quer falar 3 4 2 3 1 4 4 4 4 1

Expandir as produções da criança semanticamente e/ou gramaticalmente 2 3 2 2 1 3 3 3 3 1

Refrasear, imitar as vocalizações ou palavras que a criança diz e em seguida dar o modelo correto 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3

Envolver os irmãos e demais familiares nas atividades sempre que possível 2 2 1 2 1 3 4 4 4 1

Incentivar o uso do caderno de experiências 2 2 1 3 1 3 3 2 3 1

Total (%) 86,6 86 79,3 92,7 34,1 84,7 86 79,6 92,7 34,1

Estratégias Terapêuticas
Visão Fonoaudióloga Visão Mães / Avó
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A avaliação da fonoaudióloga pesquisadora quanto ao uso das técnicas 

terapêuticas nas atividades direcionadas por cada participante encontra-se disposta 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Avaliação da fonoaudióloga quanto ao uso das técnicas terapêuticas pelas mães e avó nas 
atividades direcionadas a distância (n=5) 

 

Técnicas Terapêuticas

 
1 2 3 4 5

Destaques acústicos

Escutar no silêncio

Pausa

Sussurro

Fechar o olho

Brincadeiras vocais

Repetição

Aproximação

Percepção bimodal

Imitação direta

Conjunto fechado

Conjunto intermediário

Conjunto aberto

Sabotagem

Less is more

Visão fonoaudióloga

 

 

As dificuldades encontradas pelas mães/avó durante a execução de todo 

o Programa, incluindo seus três módulos presenciais e os dois intervalos à distância 

encontram-se dispostas na Tabela 6.  
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Tabela 6. Dificuldades vivenciadas pelas mães/avó durante o Programa (n=5) 

1 2 3 4 5

Manipulação, funcionamento e cuidados com os dispositivos eletrônicos

Lidar com o comportamento indesejáveis da criança

Lidar com o comportamento de desinteresse da criança 

Falta de motivação das mães/avó

Cansaço e desânimo das mães/avó

Saudades e preocupações com os familiares na cidade de origem

Alteração da rotina familiar (alimentação, hospedagem, transporte)

Estabelecer interação positiva entre mãe e criança

Expectativas condizentes ao potencial de desenvolvimento da criança

Criar brincadeiras nas atividades diárias e realizá-las

Aplicar as técnicas terapêuticas

Aplicar as estratégias terapêuticas

Aproveitar os recursos tecnológicos para estimulação

Realização das atividades propostas (tempo, entendimento, disposição)

Colocar em prática os ensinamentos aprendidos

Ajustar os afazeres da rotina diária ao trabalho de estimulação constante 

Terapia fonoaudiológica na cidade de origem

Expectativas condizentes ao potencial de desenvolvimento da criança

Mães / Avó
Técnicas Terapêuticas

MÓDULOS

PRESENCIAIS

INTERVALOS À

DISTÂNCIA

 

 

Participação das fonoaudiólogas das cidades de origem nas atividades propostas 

 

Quanto à adesão das fonoaudiólogas das cidades de origem das crianças 

e a comunicação com as mesmas durante os módulos presenciais e intervalos à 

distância, deve-se destacar que os contatos foram planejados inicialmente via site 

com a disponibilização dos materiais para dúvidas e questionamentos, bem como 

para orientação quanto ao planejamento e abordagem terapêutica com o objetivo de 

manter-se a mesma abordagem desenvolvida pela pesquisadora, dando assim 

continuidade ao trabalho iniciado no Programa.  

• Fonoaudiólogas da criança 1: 
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As fonoaudiólogas responsáveis pela criança 1 não aceitaram participar 

do estudo, e optaram por não realizar contato com a pesquisadora mediante a 

justificativa de trabalhar com a abordagem bilíngue, sendo realizadas duas sessões 

semanais em uma instituição sem fins lucrativos com duração de 45 minutos por 

sessão em dupla, e duas sessões semanais em uma instituição credenciada no 

Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER).  

 

• Fonoaudiólogas da criança 2: 

As fonoaudiólogas responsáveis pela criança 2 aceitaram participar do 

estudo, sendo realizadas duas sessões semanais na APAE com duração de 30 

minutos cada sessão, e duas sessões em um serviço da prefeitura da cidade de 

origem com duração de 30 minutos cada. Na análise do contato via site e e-mail foi 

observado: 

 

o total de 4 acessos; 

o ausência de download dos materiais; 

o ausência de contatos espontâneos; 

o ausência de respostas às solicitações via e-mails enviados pela 

pesquisadora, bem como ausência de contatos espontâneos; 

o ausência do envio do planejamento terapêutico. 

 

Desta forma, foi necessário a pesquisadora entrar em contato telefônico 

com as fonoaudiólogas para verificar se havia dúvidas, bem como para trocar 

experiências quanto ao trabalho que estava sendo realizado e averiguar a 

participação da família em terapia na cidade de origem. Devido à baixa adesão de 

ambas fonoaudiólogas pelos meios de comunicação propostos introduzimos o 

aplicativo WhatsApp, e notou-se maior aceitabilidade, tendo em vista que todos os 

questionamentos e solicitações da pesquisadora foram respondidos. Ainda assim 

notou-se a ausência de contatos espontâneos das fonoaudiólogas. 



5 Resultados 
 

 

111

 

• Fonoaudióloga da criança 3: 

A fonoaudióloga responsável pela criança 3 aceitou participar do estudo. 

A criança realizava duas sessões semanais em um serviço de saúde credenciado 

como CER, com duração de 30 minutos cada sessão com profissional com pouca 

experiência na área da deficiência auditiva, conforme relato da própria 

fonoaudióloga. Na análise do contato via site e e-mail foi observado: 

 

o total de 2 acessos ao site; 

o realizado o download do material; 

o resposta a 40% dos e-mails enviados pela pesquisadora; 

o contatos telefônicos esporádicos ou via WhatsApp para questões 

especificas. 

o ausência do envio do planejamento terapêutico. 

 

• Fonoaudióloga da criança 4: 

A fonoaudióloga responsável pela criança 4 aceitou participar do estudo. 

A criança realizava duas sessões semanais em instituição filantrópica especializada 

em habilitação e reabilitação auditivas com duração de 45 minutos cada sessão. Na 

análise do contato via site e e-mail foi observado: 

 

o total de 2 acessos; 

o realizado o download de todos os materiais; 

o ausência de contatos espontâneos; 

o ausência de respostas às solicitações via e-mails enviados pela 

pesquisadora, bem como ausência de contatos espontâneos; 

o ausência do envio do planejamento terapêutico. 

 

Desta forma, foi necessário a pesquisadora entrar em contato telefônico 

com a fonoaudióloga para verificar se havia dúvidas, bem como para trocar 

experiências quanto ao trabalho que estava sendo realizado e averiguar a 

participação da família em terapia na cidade de origem. Devido à baixa adesão da 

fonoaudióloga via e-mail introduzimos o aplicativo WhatsApp, e notou-se maior 

aceitabilidade, tendo em vista que todos os questionamentos e solicitações da 
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pesquisadora foram respondidos, bem como a realização de contatos espontâneos 

da fonoaudióloga. 

 

• Fonoaudiólogas da criança 5: 

As fonoaudiólogas responsáveis pela criança 5 aceitaram participar do 

estudo, sendo uma sessão de terapia semanal pela APAE com duração de 45 

minutos, e uma sessão em clínica privada com profissional especializada em 

habilitação e reabilitação auditivas, com duração de 45 minutos. Na análise do 

contato via site e e-mail foi observado: 

 

o total de 2 acessos cada fonoaudióloga; 

o realizado o download de todos os materiais; 

o presença de contatos espontâneos; 

o presença de respostas às solicitações via e-mails enviados pela 

pesquisadora; 

o necessidade de contatos telefônicos esporádicos ou via WhatsApp 

para questões especificas; 

o envio espontâneo e sistemático do planejamento terapêutico e dos 

planos diários semanais à pesquisadora.  

Embora a participação das fonoaudiólogas da criança 5 tenha sido 

efetiva, ambas relataram baixa assiduidade da criança em terapia e baixa 

participação da mãe no processo terapêutico, em especial no primeiro intervalo à 

distância do Programa. No decorrer do segundo intervalo a mãe e a criança 

passaram a residir em outra cidade, e as terapias fonoaudiológicas foram 

interrompidas.  

Deve-se ressaltar que a pesquisadora realizou o envio do planejamento 

terapêutico e resultados apresentados em cada módulo presencial para 

fonoaudióloga da cidade de origem.  
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Avaliação da satisfação das mães/avó  

 

A avaliação da satisfação das mães/avó foi realizada tanto em relação ao 

Programa desenvolvido neste estudo como também das terapias fonoaudiológicas 

realizadas na cidade de origem. Na Tabela 7 encontram-se os resultados desta 

avaliação.  

 

Tabela 7. Avaliação da satisfação das mães/avó quanto ao atendimento prestado no Programa e nas 
terapias fonoaudiológicas da cidade de origem (n=5) 

Total Pessoas Centro Total Pessoas Centro

1 98,14% 99,67% 91,42% 54,71% 60,13% 31,42%

2 97,61% 100% 88,31% 29,30% 32,40% 18,18%

3 89,03% 87,61% 94,80% 68,87% 76,82% 36,36%

4 100% 100% 100% 16,58% 16,50% 16,88%

5 95,81% 95,34% 98,41% 21,15% 21,92% 17,46%

Sujeito

Programa de Escuta Intens iva Atendimento na cidade de origem
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Ampliar a oferta e aperfeiçoar as ações voltadas para o processo de 

habilitação e reabilitação de crianças com deficiência auditiva logo nos primeiros 

anos de vida tem sido preocupação atual de gestores dos serviços de saúde e de 

pesquisadores, tanto no cenário nacional quanto internacional. Ainda que nos 

últimos anos esteja ocorrendo uma expansão do acesso da população infantil aos 

serviços de saúde auditiva ocasionada pelo aumento na oferta de serviços no País, 

observa-se que a rede de cuidados para a pessoa com deficiência auditiva ainda 

não está totalmente estruturada, e muitas vezes o acesso assegura o diagnóstico, a 

concessão e a adaptação dos dispositivos eletrônicos, mas não assegura a terapia 

fonoaudiológica, ora pela ausência de profissional especializado, ora por não haver 

fonoaudiólogo contratado no serviço para realizar terapias fonoaudiológicas 

(ZABEU, 2012; STELLA, 2013).  

Quando se trata da população infantil com deficiência auditiva, a base da 

intervenção é a família, visto que a criança pequena é totalmente dependente de 

seus pais e/ou cuidadores, e o dispositivo eletrônico por si só não conduz a criança 

ao desempenho de audição e linguagem esperados. A abordagem centrada na 

família propõe a participação ativa da mesma nas terapias junto à fonoaudióloga, 

estabelecendo uma parceria quanto ao desenvolvimento das metas e planejamento 

terapêutico (BRENNAN-JONES et al., 2014). A participação dos pais no processo de 

habilitação de seus filhos favorece o desenvolvimento da linguagem e a 

comunicação (WATKIN, 2007). Neste sentido, a busca por propostas e estratégias 

que auxiliem no aumento da adesão e participação dos pais de forma efetiva no 

processo terapêutico especializado de crianças usuárias de dispositivos eletrônicos, 

em especial os implantes cocleares, vem sendo cada vez mais frequente.   

Como proposta frente a estas dificuldades e analisando os aspectos 

positivos e os que merecem aprimoramento nas propostas existentes e 

disponibilizadas na literatura, propôs-se neste projeto a elaboração de um programa 

intensivo de habilitação auditiva para crianças e suas famílias junto à rotina de 

acompanhamento em um serviço de implante coclear, com o objetivo principal de 

capacitar e empoderar os pais como principais agentes modificadores da evolução e 
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desenvolvimento de seus filhos em um trabalho de estimulação com o apoio da 

fonoaudióloga da cidade de origem, bem como com a fonoaudióloga do centro de 

referência, estabelecendo uma parceria na rede de cuidados.  

Seguindo o objetivo principal deste estudo em propor um modelo de 

intervenção em habilitação e reabilitação auditivas para crianças e suas famílias em 

serviços públicos de implante coclear, alguns aspectos merecem destaque não 

somente para viabilizar a reprodutibilidade desta proposta, mas principalmente para 

promover impacto relevante em políticas públicas de saúde auditiva que 

transcendam os benefícios das crianças e das famílias contempladas no Programa.  

O primeiro aspecto refere-se a compartilhar com os participantes qual o 

tempo de permanência real e possível para a participação no Programa. Durante a 

elaboração da proposta foi realizada uma investigação informal junto às famílias 

sobre o tempo de permanência viável nos módulos presenciais considerando os 

custos da estadia e demais aspectos envolvidos, como por exemplo, as questões 

relacionadas ao trabalho. Estabeleceu-se que três módulos de duas semanas 

sequencias, totalizando seis semanas ao longo de um ano seria possível para as 

famílias, que apontaram como dificuldades as questões financeiras relacionadas à 

estadia, ao  deslocamento e à disponibilidade de se ausentar do trabalho na cidade 

de origem, aspectos estes encontrados em outros programas, como no Grupo de 

Adesão Familiar  (YOUSSEF, 2017). 

Outro aspecto relevante a ser considerado em propostas como esta, foi a 

possibilidade de remodelar a estrutura do Programa de forma dinâmica à medida em 

que o mesmo foi se desenvolvendo, e sobretudo, em conformidade com a devolutiva 

das mães/avó participante e avaliação da pesquisadora quanto ao rendimento das 

famílias e das crianças nas atividades propostas, de forma a garantir o melhor 

aproveitamento. 

O terceiro aspecto importante ressaltado na literatura é compor a equipe 

com profissionais capacitados, especializados e local com infraestrutura para 

acolhimento e desenvolvimento do Programa, sendo estes fatores fundamentais 

para a adesão das famílias e consequente evolução na performance das crianças 

(DORNAN et al., 2010). Estes aspectos foram cuidados para que as famílias e as 
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crianças recebessem uma intervenção acolhedora e eficiente, com equipe 

capacitada e ambiente adequado. Ao final do último módulo estes aspectos foram 

devidamente abordados e avaliados positivamente pelas famílias por meio do 

questionário de satisfação (Tabela 7). 

O quarto aspecto refere-se à capacidade máxima do número de famílias 

atendidas por fonoaudiólogo. Observou-se no desenvolvimento deste Programa que 

um fonoaudiólogo é capaz de atender duas crianças por módulo. Considerando um 

ano funcional de trabalho de 11 meses com aproximadamente 44 semanas, um 

fonoaudiólogo será capaz de atender cerca de 14 crianças e suas famílias. No 

entanto, a relevância desta proposta não reside no quantitativo de crianças e 

famílias atendidas em um ano, mas sim na possibilidade e no potencial para auxiliar 

a estruturação e funcionamento da rede de cuidados da criança com deficiência 

auditiva dada à capacitação e empoderamento de famílias que residem em locais de 

difícil acesso ao serviço especializado em habilitação e reabilitação auditivas. Ou 

seja, não se pretendeu com esta proposta capacitar os pais no processo terapêutico 

para isentar a criança da terapia fonoaudiológica em sua cidade de origem. Ao 

contrário disto, o que se espera como resultados futuros deste estudo é que os pais 

com maior conhecimento sobre o que fazer e como fazer para que a criança 

desenvolva as habilidades auditivas e adquira a linguagem oral possam modificar 

positivamente não somente seus filhos, como também possam mobilizar uma 

mudança na estruturação de rede de cuidados em saúde auditiva de sua cidade.  

O Programa de Escuta Intensiva foi desenvolvido em especial para 

atender, sobretudo, crianças e famílias que moram em regiões com pouco ou 

nenhum acesso à terapia fonoaudiológica especializada, como as crianças 

participantes deste estudo, com a perspectiva de que após a cirurgia do implante 

coclear os pais sejam capazes de promover a evolução da criança enquanto o 

serviço da cidade de origem se estruture para ofertar atendimento especializado, 

bem como possam contribuir para esta estruturação. É importante ressaltar que não 

se trata de propor um Programa desta natureza para indicar o implante coclear para 

crianças sem acesso à intervenção especializada, mas sim de investir em famílias e 

em regiões com carência de atendimento especializado para que possam se 

desenvolver e se estruturar com base no seu aprendizado, possibilitando que as 

crianças possam ser beneficiadas com esta tecnologia. 
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Intrigante o resultado inicial deste estudo sobre a baixa adesão das 

fonoaudiólogas das cidades de origem das crianças. Verificou-se dificuldade no 

estabelecimento na troca de informações para o planejamento terapêutico individual 

de cada criança, visto que as fonoaudiólogas não fizeram contatos espontâneos e se 

restringiram a apenas responder as dúvidas e solicitações apresentadas pela 

pesquisadora. Não houve a manutenção de um diálogo contínuo e efetivo ao longo 

do desenvolvimento do estudo, comprometendo a proposta de intervenção em 

parceria, representando o que literatura traz quanto à dificuldade no estabelecimento 

e funcionamento da rede de cuidados (STELLA, 2013; ZABEU, 2012). Verificou-se 

também baixa satisfação das famílias quanto ao atendimento na cidade de origem 

(Tabela 7), ressaltando a necessidade do entendimento dos profissionais acerca da 

complexidade da abordagem centrada no paciente e família, visando uma atuação 

mais efetiva em equipe, de modo que os serviços se organizem para isso (LIMA et 

al., 2007).  

A medida que os módulos foram ocorrendo e que as mães/avó 

compreenderam melhor o que buscar na cidade de origem como intervenção 

especializada houve discreta melhora na adesão das fonoaudiólogas, em especial 

no segundo intervalo à distância, como resultado da mobilização das mães em 

aproximar as fonoaudiólogas às atividades propostas pelo Programa. Acredita-se 

que este resultado, ainda que discreto, possa refletir no futuro outros 

desdobramentos positivos quanto à consolidação de serviços de terapia 

fonoaudiológica especializada em saúde auditiva em regiões carentes de tais 

serviços, favorecendo a rede de referência e contrarreferência. 

Isto posto, o detalhamento das ações do Programa e a análise dos seus 

resultados possibilitarão que outras equipes e serviços possam ajustar este modelo 

para suas realidades, assim, as análises apresentadas a seguir poderão subsidiar 

novas ações e propostas. 

Embora o atendimento intensivo deste Programa foi estruturado para as 

crianças, as famílias foram o foco principal, por terem papel fundamental sobre o 

desenvolvimento auditivo e de linguagem da criança. Dessa forma, verificou-se 

durante o Programa uma modificação positiva e crescente importante no 

comportamento das mães/avó (comparação entre os Quadros 4, 5, e 6) e 
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consequentemente uma mudança quanto ao desempenho e comportamento das 

crianças (Tabela 2, Gráficos 1, 2, 3, 4 e 5). Assim, como todo o processo de 

evolução, em especial quando se trata de um processo terapêutico, as dificuldades 

são manifestadas e por conseguinte as soluções são elaboradas, e a Tabela 6 e o 

relato do grupo de pais apresentaram detalhadamente o quanto as mães/avó 

manifestaram dificuldades em auxiliar as crianças tanto nos módulos presenciais 

como intervalos à distância. 

 As dificuldades apresentadas nos módulos presenciais não se 

restringiram ao uso e manuseio dos dispositivos, mas revelaram também o quanto 

as mães/avó se sentiram cansadas e desmotivadas para incorporarem as atitudes 

facilitadoras em suas rotinas de vida diária, principalmente pelo fato de que os 

resultados das crianças em ouvir e falar não são imediatos (SILVA-COMERLATTO, 

2016; ROBBINS, 2013), e em geral não correspondem às expectativas das famílias, 

ainda que recebam orientações constantes sobre esta questão. Soma-se a isto o 

relato da sobrecarga das demandas cotidianas desvinculadas à criança. Este 

cansaço e muitas vezes sobrecarga foram manifestados pelas mães principalmente 

no início do último módulo mediante a solicitação em diminuir sua participação nas 

sessões, ao contrário dos objetivos do Programa de Escuta Intensiva que requereu 

100% da presença dos pais durante as sessões de terapia para que pudessem 

incorporar naturalmente as atitudes facilitadoras executadas com a criança 

juntamente ao profissional. Da mesma forma como ocorreu nos módulos 

presenciais, as mães/avó do presente estudo continuaram a apresentar as mesmas 

dificuldades durante os intervalos à distância, principalmente em incorporar as 

atitudes facilitadoras em sua vivência e realizar as atividades propostas neste 

segundo intervalo.  

Outros programas centrados na família também apresentaram 

dificuldades semelhantes às citadas. Pankowska e colaboradores (2010) verificaram 

na prática clínica a dificuldade e a insegurança dos pais e/ou responsáveis em 

realizar as atividades principalmente em casa, ou seja, em tornar a rotina diária e os 

ambientes que a criança está inserida altamente estimuladores quanto à audição e 

linguagem (receptiva e expressiva). Constataram o desânimo, o cansaço e a 

impotência dos pais quanto ao processo terapêutico, frente a não visualização de 

resultados imediatos, trazendo como consequência a não participação e muitas 
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vezes desistência do processo, deixando de realizar as atividades. Para tanto, os 

autores ressaltaram a importância do trabalho em conjunto com o terapeuta, e 

aconselhamento durante todo o processo, além da construção de materiais de 

auxílio e guia para realização das atividades terapêuticas, como os elaborados neste 

estudo (Material Complementar). Outros autores também destacaram a importância 

destes materiais de orientação quanto aos aspectos básicos relacionados ao 

conhecimento da deficiência auditiva e formas de reabilitação para aumentar o 

empoderamento e a adesão das famílias, especialmente via tecnologia de 

informação (BLASCA et al., 2014).  

Ressaltando a importância da modificação positiva e crescente do 

comportamento das mães/avó participantes, pela Tabela 4 e 5 foi possível notar o 

quanto as mesmas incorporaram as atitudes facilitadoras ao longo do Programa, em 

que a análise da frequência de uso das estratégias terapêuticas (Tabela 4) foi 

semelhante entre a avaliação realizada pelas mães/avó e pela pesquisadora, sendo 

que para quatro famílias o uso foi incorporado no cotidiano por estarem sendo 

utilizadas sempre ou quase sempre, e para uma família ainda não havia se tornado 

uma prática diária, sendo necessária a manutenção das orientações, bem como a 

troca e o compartilhamento destas informações com a fonoaudióloga da cidade de 

origem consolidando a rede de cuidados. O mesmo ocorreu para as técnicas 

terapêuticas (Tabela 5). 

Neste contexto, reitera-se que a participação dos pais neste processo de 

habilitação e reabilitação auditivas é um dos fatores mais importantes que interferem 

no desenvolvimento da criança com implante coclear. E é também o mais difícil de 

avaliar e mensurar, em especial avaliar características como motivação, 

expectativas, compromisso, recursos, visto a importância dos mesmos neste 

processo, o seu envolvimento e consistência em aplicar as técnicas e estratégias 

terapêuticas em casa, ou seja, em estimular a criança (JACKSON; 

SCHATSCHNEIDER, 2014). Por este motivo a avaliação funcional dos pais deve ser 

padronizada, por meio de inventários, questionários, vídeos e outros recursos 

sistematizados, pelos quais o profissional terá recortes dos momentos cotidianos da 

criança relatados pelos pais e/ou cuidadores com mais fidedignidade.  



6 Discussão 

 

123

Assim, o envolvimento dos profissionais também é importante neste 

processo, e portanto, estes precisam estabelecer uma parceria com a família de 

modo a considerar e disponibilizar condições apropriadas para os pais 

desempenharem todas as tarefas de forma satisfatória e aplicáveis em suas vidas. 

Devem considerar também que logo após o diagnóstico os pais não têm experiência 

e precisam deste apoio para se ajustar nesta nova fase, assim como logo após a 

ativação do IC, e ao longo do crescimento da criança, tendo em vista que durante 

todo o processo terapêutico existem novas metas a serem alcançadas. Yamanaka e 

colaboradores (2010) destacam a importância de que os profissionais tenham 

sensibilidade de entender a fase que os pais estão passando e confiança para 

transmitir as informações de maneira gradativa, ajustando as expectativas quanto 

aos benefícios e bem como após a cirurgia, como eles devem entender o processo 

terapêutico e a importância de sua participação. Assim verifica-se a importância do 

profissional saber atuar em programas centrados na família.  

Desta forma, essa parceria assegura o envolvimento dos pais em garantir 

o uso efetivo e funcionamento adequado dos dispositivos eletrônicos favorecendo 

acesso contínuo aos sons da fala, tornando os ambientes ricos em estimulação 

auditiva e de linguagem, estimulando a produção da fala e as habilidades 

comunicativas, trabalhando em conjunto com o terapeuta e a escola (MOELLER, 

2000). Para tanto, reforça-se a necessidade do fornecimento de informações e do 

suporte emocional aos pais, realizados no Programa de Escuta Intensiva de forma 

contínua, individualmente e em sessões de grupo. As estratégias adotadas e 

dinâmicas realizadas juntamente aos materiais elaborados trouxeram a participação 

e a atenção das mães/avó. Os temas abordados também despertaram o interesse e 

a atenção ao mesmo tempo em que foram ao encontro do proposto na literatura, que 

apresentam informações sobre a perda de audição, sobre o IC, os riscos e restrições 

que envolvem o IC; os benefícios do IC; as expectativas antes e após a criança 

receber o IC, as expectativas para o futuro, as opções de comunicação, os serviços 

de intervenção, as opções educacionais, as oportunidades futuras para seus filhos, a 

produção de fala e de linguagem; as alterações de comportamentos  (STROEBEL et 

al., 2014).  

Um dos principais desafios do Programa de Escuta Intensiva foi 

desenvolver nas mães/avó a percepção de sua própria atuação e do seu 



6 Discussão 

 

124 

aprendizado, e sobretudo, qual impacto foi gerado nos resultados das crianças. 

Ainda que nos módulos presenciais tenha sido solicitado o registro por escrito do 

conhecimento adquirido (Quadros 4, 5 e 6), houve muita dificuldade das mães/avó 

em saber o que registrar. Por se tratar de crianças em fase inicial de uso do IC (três 

crianças no primeiro ano de uso e duas crianças no segundo ano de uso), o 

desempenho das mesmas era basicamente habilidades auditivas incipientes, que se 

manifestavam mais na recepção da linguagem oral, e em menor número na 

expressão, a qual é a maior expectativa dos pais e o mais fácil de ser observado 

pelos mesmos. Foi comum observar entre as mães/avó o desapontamento sobre a 

expressão da linguagem oral ocorrer discretamente, com o sentimento de que se a 

criança não fala não há um resultado. Neste contexto foi um aprendizado valioso 

para as mães/avó o fato de que pequenas mudanças no cotidiano aumentariam as 

chances da criança apresentar uma intenção comunicativa mais avançada e 

progredir na expressão oral.  

As sessões em grupo auxiliaram para que as mães/ avó percebessem 

essas pequenas nuanças, visto a troca de experiências e possibilidade de uma 

motivar a outra, e modificarem seus comportamentos positivamente. A importância 

das reuniões em grupo foram destacadas pelas mães/avós em seus relatos de 

vivências no Programa, o que vem ao encontro com o observado por Rezende, 

Morettin, Yamada (2016) que verificaram que os grupos de apoio às famílias de 

crianças e pacientes com implante coclear é uma ferramenta importante para auxiliar 

o enfretamento de situações difíceis do cotidiano, permitindo a troca de 

experiências, reflexões, amenizando o estresse e ansiedade gerados, em especial 

do primeiro ano de uso do dispositivo.  

Nos quadros 4, 5, e 6, especialmente no Quadro 6, referente ao terceiro 

módulo, percebeu-se o quanto as pequenas mudanças no comportamento das 

mães/avó evidenciaram a contribuição do Programa para que as mesmas 

incorporassem no cotidiano simples atitudes facilitadoras, além do aprendizado em 

valorizar nuanças no comportamento auditivo e comunicativo das crianças como 

resultado da sua própria atuação. Huttunen e Vãlimaa (2010) realizaram um estudo 

prospectivo qualitativo com 17 famílias finlandesas com crianças que realizaram o IC 

unilateral para explorar as expectativas parentais cinco anos após a implantação, 

comparando as expectativas iniciais e buscando informações quanto à rotina diária, 
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à escola, em especial voltados ao modo de comunicação da criança e pessoas ao 

redor. No estudo, os pais classificaram o IC como um facilitador para o 

desenvolvimento de linguagem à medida que aumenta o tempo de uso. Nos 

primeiros anos de uso as principais melhorias relacionadas foram: a não 

necessidade de tocar a criança e sim chamá-la pelo nome, a diminuição das pistas 

visuais, a diminuição da necessidade da leitura orofacial; a possibilidade de chamar 

e conversar com a criança em cômodos diferentes, a não necessidade de uso de 

sinais, a compreensão e execução de comandos verbais apenas pela audição, a 

melhora da vida social em termos de interação com o outro, dentre outros. 

Certamente estas melhorias não estão relacionadas somente ao uso da tecnologia, 

uma vez que toda a literatura destaca que a tecnologia dos dispositivos eletrônicos 

tem potencial para restaurar a audição, mas as habilidades auditivas desenvolvidas 

só serão revertidas para a aquisição da linguagem oral se houver a interação 

linguística com qualidade (GORDON et al., 2011; FLEXER et al., 2010; MORET; 

BEVILACQUA; COSTA, 2007; ANGELO; BEVILACQUA; MORET, 2010). 

A percepção destas nuanças pelas mães/avó ao final do Programa foi um 

fator de extrema importância, tendo em vista que podendo identificá-las, foi possível 

autorreconhecer-se como agentes modificadores e portanto, com papel fundamental 

no processo de habilitação de suas crianças, minimizando o sentimento de 

impotência, desmotivação e desânimo, evitando expectativas irreais, e 

principalmente entendendo a importância do trabalho em conjunto com 

fonoaudióloga, retirando o conceito inicial de que apenas a terapia fonoaudiológica 

desvinculada do trabalho da família seria suficiente (Quadro 6). Motti (2005) também 

observou estes aspectos ao realizar um programa a distância com 30 famílias de 

crianças com deficiência auditiva. O programa desenvolvido foi composto por quatro 

unidades de conteúdos teóricos em que foram abordados desde temas básicos até 

atividades práticas. Os resultados também foram significativos para a estimulação na 

rotina diária e desenvolvimento das crianças, visto que auxiliou as famílias 

participantes a sentirem-se responsáveis, seguras e capazes, desempenhando 

papel ativo no processo de habilitação e reabilitação de seus filhos.    

Os dados e relatos mostraram o quanto positivamente o Programa 

influenciou a rotina diária das mães/avó, modificando o seu modo de agir, os seus 

comportamentos, de modo a favorecer o desenvolvimento das crianças em especial 
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para audição e linguagem, representando, dessa forma, ser de impacto positivo para 

a compreensão de que a família envolvida no processo terapêutico tem papel 

fundamental no desenvolvimento e benefícios esperados (CUNNINGHAM; 

ROSENBAUM, 2014).    

Este impacto positivo ocorreu de forma diferente para cada mãe/avó, e foi 

relacionado ao quanto cada uma participou efetivamente do Programa tanto nos 

módulos presenciais nas sessões individuais e em grupo, quanto no primeiro e 

segundo intervalos à distância. No módulo presencial verificou-se 100% de adesão e 

participação efetiva das mesmas, porém nos intervalos à distância constatou-se 

baixa adesão ao site e e-mail, porém aumento da adesão ao inserir o aplicativo 

WhastApp. Por este aplicativo destacou-se um maior número de contatos individuais 

com a pesquisadora responsável, comparado com os contatos realizados no grupo, 

para questionamentos, dúvidas e para verificar se as atividades estavam sendo 

realizadas adequadamente, assim, notou-se que as participantes apresentaram leve 

insegurança para compartilhar os dados de evolução e dúvidas quanto as suas 

crianças (tabela 3).  Foi interessante notar que duas mães mantiveram sua 

participação nestes intervalos e duas aumentaram, o que reflete a mudança no 

comportamento das mães frente à percepção da evolução das crianças.  

Porém, uma das mães diminuiu sua participação, assim é importante 

retomar o quanto as expectativas traçadas pelos pais antes da ativação do 

dispositivo são importantes e influenciam no processo terapêutico, visto a busca de 

resultados imediatos voltados especialmente à linguagem oral. Por isso, é 

necessário durante todo o processo de reabilitação ajustar e adequar as 

perspectivas e as expetativas das famílias (STEFANINI et al., 2014).   

Desta forma, a participação efetiva das mães/avó foi fundamental para os 

dados obtidos quanto à evolução das crianças (tabela 2 e gráficos 1, 2, 3, 4, 5), e 

quanto a alcançar êxito nas metas terapêuticas propostas (tabela 2). Watkin e 

colaboradores (2007) verificaram que a relação entre os resultados de linguagem e 

fala estão fortemente relacionados à participação das famílias, assim para as 

famílias em que a taxa de participação foi alta os resultados de fala e linguagem 

foram melhores, sendo o mesmo observado neste estudo.  
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Nos protocolos de audição bem como de linguagem verificou-se evolução 

durante o Programa para todas as crianças estudadas (Tabela 2, Gráficos 1, 2 3, 4, 

e 5), porém cada criança atingiu uma pontuação diferente. Os resultados diferentes 

com relação ao desenvolvimento de cada criança envolvida no mesmo programa de 

habilitação auditiva com a abordagem centrada na família podem estar relacionados 

a diversas variáveis, sendo estas especialmente relacionadas à idade do diagnóstico 

e início do processo de habilitação e reabilitação, ao tempo de privação sensorial 

auditiva, à idade na ativação do implante coclear, à participação e grau de 

envolvimento da família no processo terapêutico, e ainda ao desenvolvimento global 

da criança (COSETTI; WALTZMAN, 2012).  

 Pode-se observar que as crianças 1 e 2 apresentaram um desempenho 

crescente de acordo com o esperado para a idade auditiva de acordo com as 

habilidades iniciais de audição e linguagem, ficando aquém apenas para a 

habilidade de reconhecimento auditivo. Verificou-se que o desempenho alcançado 

pelas mesmas foi semelhante ao encontrado por Huttunen e Vãlimaa (2010), em que 

as crianças analisadas longitudinalmente começaram a reconhecer os sons 

cotidianos com aproximadamente dois meses de idade auditiva, percebendo o ritmo 

musical com três meses e o nome e outras palavras com quatro meses, a 

compreensão de comandos com 12 meses, bem como intensificaram as 

vocalizações com dois meses, produção de onomatopeias aos cinco meses, e 

palavras com uma ou duas silabas com seis meses de idade auditiva. 

A criança 3 embora tenha apresentado maior dificuldade no primeiro 

módulo também apresentou evolução em seu desempenho atingindo as pontuações 

esperadas nas habilidades auditivas iniciais avaliadas no segundo módulo, ficando 

aquém para reconhecimento auditivo e principalmente no processo de 

desenvolvimento e aquisição de linguagem. Este caso, mostrou a importância da 

modificação da família e participação no Programa com a inserção na abordagem 

aurioral para início de sua evolução. Porém, com a intercorrência quanto ao quadro 

de saúde geral verificou-se diminuição nas atividades do segundo intervalo à 

distância e terceiro módulo presencial que podem estar relacionada a estes 

resultados.  
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A criança 4 ficou aquém da pontuação mínima esperada em todos os 

módulos, o que pode estar relacionado aos comprometimentos associados. Ainda 

assim, mesmo mediante o seu quadro de comorbidade destacaram-se melhoras nas 

habilidades sociais e interacionais, visualizadas pelo aumento do contato ocular, 

brincar compartilhado, busca pelo outro e vocalizações com intenção comunicativa. 

Também observou-se aumento do tempo de atenção auditiva, reconhecimento do 

nome e respostas para músicas. Nasralla et al (2018) verificaram resultados 

semelhantes, tendo em vista a melhora nas habilidades sócio- emocionais com o 

acesso aos sons, reconhecimento do nome em 56% das crianças estudadas, 

desenvolvimento do contato ocular em 28%, além de outros benefícios como a 

atenção e apreciação da música, aumento da atenção e participação nas sessões e 

nas atividades da escola com melhor adaptação a rotina e interação com as demais 

crianças.   

A criança número 5 também ficou aquém da pontuação mínima esperada. 

Dois fatores principais podem estar relacionados a este resultado: a faixa etária 

avançada no momento da ativação e o tempo considerável de privação sensorial 

auditiva (VLASTARAKOS et al., 2010; COLLETI et al., 2011; SHARMA; NASHA; 

DORMAN, 2009) além dos protocolos de avaliação da mãe terem revelado baixa 

participação.  

Quando analisados os dados discutidos anteriormente pode-se verificar 

que a mãe da criança número 5 foi a que mais apresentou dificuldade quanto à 

incorporar as atitudes facilitadoras no cotidiano (tabela 4), bem como a que referiu 

maior dificuldade em conseguir modificar o comportamento da família, diminuir o 

número de  gestos e aumentar os comportamentos favoráveis da criança. Também 

foi o caso que apresentou baixa adesão à terapia fonoaudiológica na cidade de 

origem segundo relato das fonoaudiólogas da cidade, e participação reduzida nas 

etapas à distância, em especial no primeiro intervalo, aumentando assim a 

participação no segundo intervalo.  

Com relação ao tempo de privação sensorial e sua influência no 

desenvolvimento da criança com deficiência auditiva considera-se na literatura que o 

período sensível vai até os 42 meses e é considerado o período ideal para que a 

ocorra à intervenção, portanto é importante que a deficiência auditiva seja 
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identificada aos três meses de idade assim como a intervenção iniciada aos seis 

meses, pois o cérebro possui maior capacidade de se reorganizar, criando novas 

sinapses. Esta neuroplasticidade é um dos fatores determinantes para se obter um 

desempenho funcional da criança em percepção auditiva da fala e aquisição da 

linguagem oral (JOINT COMMITTEE OF INFANT HEARING, 2000; DETTMAN et al., 

2007; ANDERSON.; LAZARD; HARTLEY, 2017; RUBEN, 1997).  

Porém, neste estudo verificou-se que apenas duas crianças seguiram 

estas recomendações, visto que três crianças foram diagnosticadas acima dos 12 

meses de idade, e o processo de habilitação iniciado com uma idade superior a 20 

meses (Quadro 3). Este fato vêm ocorrendo em todo o território nacional, em que há 

dados de que apenas 31,8% dos bebês realizam a TANU, início do processo de 

identificação, além de haver uma distribuição desigual dentro do território nacional, 

ou seja, regiões em que o procedimento não é realizado (PASCHOAL et al., 2017).  

Assim, a relação entre acesso aos sons e desenvolvimento das vias 

auditivas é proporcional e dependente dos estímulos que a criança recebe, portanto 

se houver a ausência do input auditivo desde o nascimento, isso afetará o 

crescimento e as conectividades necessárias para formar um sistema sensorial 

funcional, alterando assim o campo da linguagem oral. Com a estimulação precoce 

por meio da habilitação e reabilitação com o IC, que estimula diretamente as fibras 

do nervo auditivo, e por conseguinte as vias centrais, os efeitos de deterioração da 

privação sensorial é amenizado ou dificultado (KRAL; SHARMA, 2012). O mesmo é 

defendido por Flexer e colaboradores (2010) que destaca que a criança escuta com 

o cérebro, e portanto, quanto maior o número de exposições e possibilidades de 

aprendizado incidental maior o número de conexões formadas e assim, um 

desenvolvimento auditivo e de linguagem significativo, tendo os pais neste momento 

papel fundamental em proporcionar  ambientes altamente estimuladores, para que 

as crianças façam o uso destas vias e consigam reorganizar as áreas auditivas a 

suas devidas funções aumentando a maturidade das vias.   

Fulcher e colaboradores (2012) controlando as variáveis envolvidas, em 

especial o processo de habilitação auditiva (mesmo local e abordagem terapêutica), 

verificaram que quando o diagnóstico ocorre aos três meses e o processo de 

intervenção aos seis meses com abordagem aurioral e participação efetiva da 
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família, as crianças são capazes de atingir habilidades auditivas e de linguagem 

semelhantes ao de seu pares em idade cronológica ouvintes, sendo que aos cinco 

anos de idade todas as crianças alcançaram desenvolvimento típico de linguagem, e 

96% atingiram fala adequada a idade. Desta forma justifica-se o desempenho e 

evolução crescente da criança 2.   

Já nas idades em que as crianças 1, 3 e 5 (Quadro 1) iniciaram a 

habilitação auditiva e realizaram a ativação do dispositivo,  verificou-se uma 

variabilidade de achados quanto ao desempenho e evolução das habilidades 

auditivas e de linguagem, visto os dados de plasticidades e respostas corticais 

(CAMPBELL; SHARMA et al., 2016), estando os resultados intimamente 

relacionados ao desenvolvimento global da criança, estimulação e participação da 

família no processo terapêutico e terapia fonoaudiológica para que ocorra a 

estimulação e reorganização cros-modal de áreas secundárias a área auditiva como 

compensação a deficiência difícil de ser revertida e reorganizada com a estimulação 

com o implante coclear em uma idade já avançada (SHARMA; NASH; DORMAN, 

2009; KRAL; SHARMA, 2012). Portanto, a evolução apresentada pelas crianças 2, 3 

e 5 teve relação direta com a participação efetiva da mãe tanto nos módulos 

presenciais quanto nos intervalos à distância, bem como com a modificação do 

comportamento das mesmas, que se refletiu na modificação do comportamento das 

crianças.  

Wie (2010) pela análise dos resultados obtidos no questionário Little 

Ears®, sem realizar o controle da variável processo de habilitação auditiva, verificou 

que conforme o tempo de uso do IC as crianças com menor tempo de privação 

podem alcançar o desempenho de seus pares ouvintes. Em seu estudo as crianças 

com nove meses de uso do IC bilateral conseguiram alcançar os mesmos escores 

que seus pares em idade cronológica ouvintes, mantendo desempenho semelhante 

também aos 12 meses de uso, ressaltando que as crianças que realizaram a cirurgia 

mais novas tiveram melhor desempenho. Quanto a linguagem receptiva maior atraso 

comparado com seus pares até 24 meses de idade auditiva, diminuindo esta 

diferença conforme o tempo de uso, deixando de ser significante aos 36 e 48 meses, 

já para a linguagem expressiva foi verificado atraso dos 6 aos 48 meses quando 

comparado a seus pares ouvintes, deixando a partir desta idade de ser significativa 

a diferença.  
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Quanto a linguagem oral também foi verificada por outros autores esta 

variabilidade de resultados de acordo com a idade na ativação do dispositivo. Cuda 

e colaboradores (2014) destacaram que a idade e o tempo de privação são 

importantes pois com o restabelecimento do feedback acústico articulatório precoce 

é possível favorecer o desenvolvimento das habilidades pré-verbais e vocais, 

precursores essenciais da comunicação oral.   

May-Mederake (2011) em seu estudo envolvendo 28 crianças na 

Alemanha observaram que aquelas que receberam o IC antes dos dois anos, em 

períodos diferentes de acompanhamento (com três a seis anos, portanto diferentes 

tempos de uso) tiveram resultados iguais ou melhores que seus pares ouvintes em 

relação à fala e ao desenvolvimento gramatical, destacando que a compreensão de 

palavras foi significativamente melhor nas crianças com IC comparadas aos pares 

ouvintes, enquanto que a memória de trabalho fonológica para palavras sem sentido 

foi pior e as demais habilidades semelhantes (compreensão de sentenças, produção 

de palavras e sentenças, relações semânticas , sintáticas e morfológicas).   

Já os autores Van Wieringen e Wouters (2015) em estudo realizado na 

Holanda compararam o desempenho das crianças quanto à linguagem expressiva e 

receptiva mensuradas pela Escala Reynell com relação a idade em que receberam o 

IC verificando que aquelas que o receberam antes dos dois anos tem desempenho 

significativamente melhor que aquelas que o receberam entre dois aos cinco anos, 

sendo que para as crianças com IC bilateral sequencial nota-se que a idade em que 

é feito o primeiro lado é o que determina este prognóstico. Quando comparado 

ambos os grupos aos pares ouvintes, verificou-se dificuldade quanto às regras 

morfológicas e sintáticas bem como habilidades de narrativa ineficientes. Boons e 

colaboradores (2013) em estudo multicêntrico que envolveu serviços na Bélgica e 

Holanda puderam verificar que a linguagem como um todo ao longo de cinco anos 

de uso estava similar aos pares ouvintes, especialmente para o domínio vocabulário 

(não houve diferença significativas) já para os demais domínios como morfologia, 

sintaxe, narrativa houve alta porcentagem de erro para uso de plural, diminutivos, 

flexão verbal (passado irregular), pronomes e adjetivos comparativos e superlativos, 

pronomes demonstrativos, artigos; erros no uso das palavras, verbos, advérbios e 

preposições nas frases, mesmo para as crianças com melhor performance com o 

dispositivo.  
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Neste Programa verificou-se dificuldade quanto a evolução relacionada a 

linguagem em seu todo, os mesmos dados foram encontrados por Soleymani, 

Mahmoodabadi e Nouri (2016) que identificaram dificuldade das crianças persas 

com IC  submetidas  à reabilitação com a abordagem aurioral quanto aos domínios 

da linguagem (semântica,  sintática, receptiva, linguagem falada, organização do 

discurso e fala), e habilidades linguísticas e metalinguísticas estando todas estas 

relacionadas a consciência fonológica importante posteriormente para linguagem 

escrita. Os autores ressaltaram a exposição precoce a língua como um fator 

importante para o desenvolvimento, especialmente para desenvolver as 

representações fonológicas da fala, e o IC auxilia neste ponto visto que favorece o 

aprendizado incidental. 

Assim, considerando os benefícios e resultados encontrados quanto as 

habilidades auditivas e de linguagem neste estudo e comparando ao desempenho 

encontrado na literatura, verifica-se a variabilidade de achados, os quais estão 

diretamente relacionados a presença de outras dificuldades, idade cronológica, 

etiologia, idade da cirurgia, tempo de uso, estimulação contralateral, abordagem de 

reabilitação, modo de comunicação e número de línguas faladas pela família, tipo de 

escola, envolvimento dos pais no processo de reabilitação, e classificação 

socioeconômica (BOONS et al., 2013; CUDA et al., 2014).  

Portanto, estratégias para minimizar estas dificuldades, controlando estas 

variáveis, quando possível, são muito importantes. Além do tempo de privação 

sensorial e idade na cirurgia e ativação do dispositivo, uma das variáveis que é 

possível aprimorar com estratégias voltadas à saúde pública seria a melhor 

abordagem e opção terapêutica para desenvolvimento destas crianças, analisadas 

caso a caso.  

 Este estudo buscou controlar a variável abordagem e opção terapêutica, 

destacando a opção pela abordagem aurioral. Esta escolha foi feita, pois dentre as 

abordagens consolidadas em literatura para crianças com implante coclear com o 

objetivo de desenvolver as habilidades auditivas e de linguagem destaca-se a 

escolha por esta abordagem, em especial para as crianças pequenas. Propostas 

voltadas ao uso desta abordagem na habilitação e reabilitação auditivas 

demonstraram que crianças que receberam o implante coclear antes dos 5 anos de 
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idade, em diferentes períodos, quando inseridas em um programa de reabilitação 

intensiva puderam atingir uma linguagem receptiva, especialmente voltado ao 

vocabulário, semelhante aos seus pares ouvintes, visto que as crianças estudadas 

estavam aquém a sua idade cronológica e com a intervenção alcançaram o mesmo 

desempenho no teste Peadbody de seus pares ouvintes. O estudo ressaltou que 

outros fatores podem influenciar no processo terapêutico, como nível de educação 

dos pais, inteligência não verbal, resíduo auditivo antes da cirurgia, idade na cirurgia, 

tempo de privação (HAYES et al., 2009).  

Fairgray, Purday e Smart (2010) também verificaram a evolução quanto à 

fala e linguagem de sete crianças da Nova Zelândia em idades escolares (de cinco a 

17 anos com diagnóstico realizado entre um a quatro anos, adequadamente 

reabilitadas com dispositivos eletrônicos com acesso aos sons de fala) após serem 

submetidas a um programa de terapia intensivo enfocado na abordagem aurioral. O 

programa consistiu em terapias semanais (média de dez meses) com duração de 60 

minutos e com profissional especializado (25 anos atuante na área) e com atividades 

semanais para prática em casa de 20 minutos. Quanto à estrutura do programa 

proposto pelos autores destacaram-se: a) sessões iniciadas pela checagem do 

dispositivo mediante a apresentação dos seis sons de Ling; b) apresentação do 

tema selecionado de acordo com o vocabulário que se pretendia trabalhar 

relacionando as demais metas terapêuticas, as quais estavam voltadas a linguagem 

expressiva, receptiva, articulação, e cognição, reforçando os conceitos de 

linguagem; c) repertório de brincadeiras diversificado (brinquedos, fotos, imagens, 

livros), sempre introduzindo novos vocabulários, com técnicas de ênfase acústica na 

produção das consoantes, pensando também na estimulação de palavras, verbos e 

adjetivos relacionados ao tema;  d) participação ativa dos pais e/ou cuidadores para 

auxiliar e para aprender a como dar continuidade em casa; e) monitoramento das 

famílias analisando o grau de envolvimento por meio do relato dos pais a respeito do 

que haviam conseguido alcançar na semana. Os autores se preocuparam em todos 

os momentos em atingir os dez princípios propostos pela abordagem, checando 

cada um durante todo o desenvolvimento do programa. Verificaram evolução das 

crianças participantes especialmente quanto a linguagem receptiva, fonologia, 

articulação e escuta no ruído competitivo.   
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Pode-se verificar que os dados deste estudo citado vieram ao encontro 

dos dados encontrados em nossa pesquisa, tendo em vista à estrutura das sessões 

quanto à organização voltada ao tema e metas terapêuticas, e aplicação dos dez 

princípios, que resultou em uma evolução importante quanto as habilidades 

auditivas, de linguagem e comunicativas das crianças; assim como modificação no 

comportamento das famílias que demonstraram maior envolvimento e 

reconhecimento de seu papel como agente modificador na evolução da performance 

de seus filhos.  

Outras estratégias relacionadas à esta abordagem também são propostas 

na literatura, dentre as quais, estratégias baseadas na ciência cognitiva, trabalhando 

as habilidades da memória de trabalho e fonológica por meio de rimas, mistura de 

sons, discriminação dos sons, e  exercícios específicos de memória de trabalho 

auditiva para ter impacto direto sobre o desenvolvimento de linguagem (INGVALSO; 

YOUNG; WONG, 2014); além de outras estratégias como “Sound in Hands” que 

estimula identificação, discriminação, análise da cena auditiva, e memória auditiva,  

transferindo para aprendizagem da discriminação fonética e melhor desempenho na 

linguagem oral (ROMAN et al., 2016).  

A preocupação quanto à dificuldade de acesso aos serviços de terapia 

especializados também se mantém na literatura. Verificou-se a criação de um 

programa independente no Reino Unido chamado “Reach Out” (HOGAN; STOKES; 

WELLER, 2010) para oferecer acesso à terapia voltada à habilitação e reabilitação 

auditivas para crianças com dificuldade de acesso devido à baixa renda, com 

objetivo de verificar se a renda familiar é uma variável significativa na obtenção de 

resultados consistentes nesta abordagem, sendo o financiamento realizado pelas 

próprias famílias, autoridades locais e fundos de caridade. Para mensurar os 

resultados foi utilizada a escala RDL, e comparada com o estudo desenvolvido em 

2008. A média da intervenção foi de 21 meses, e pode-se verificar no início do 

programa uma média de 0,59, variando entre 0,2-1,2; e após o programa uma 

diferença altamente significante 1,36, variando entre 0,7-2,00, demonstrando que o 

programa foi aplicável para famílias de diferentes rendas, sendo realmente a família 

o ponto chave e primário dentro do processo de habilitação e reabilitação, por isso a 

importância do seu envolvimento efetivo.  
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Visto seus resultados em todo o mundo, a abordagem aurioral nos últimos 

vinte anos vem se difundindo em muitos países como uma prática de habilitação e 

reabilitação auditivas, porém geralmente devido a necessidade de especialização e 

programas estruturados disponíveis, geralmente vem sendo implementados em 

serviços privados, assim menos acessível à população com menor renda, sendo 

portanto, outras opções educacionais por vezes mais acessíveis pelo baixo ou 

nenhum custo para família, como o bilinguismo, a língua de sinais. Assim, 

programas que enfoquem a abordagem aurioral seguindo os dez princípios 

norteadores, financiados pelo estado, tornam-se a maior meta, e uma questão muito 

importante quanto a saúde pública, visto que com este método as crianças têm 

maior chance de integração junto a maior parte da comunidade formada por ouvintes 

(RHOADES, 2006).  

Finalizando, o presente estudo, mesmo diante de todas as dificuldades 

que permeiam o processo terapêutico das crianças com deficiência auditiva, e suas 

variáveis, conseguiu-se estruturar um programa viável e replicável com resultados 

importantes quanto à evolução das famílias e crianças, de habilitação auditiva 

voltado a abordagem aurioral de acordo com os dez princípios norteadores, 

enfocando principalmente a abordagem centrada na família, que trouxe o 

empoderamento das mesmas frente ao processo terapêutico de seus filhos para que 

os mesmos conseguissem evoluir quanto às habilidades auditivas e de linguagem a 

fim de alcançar a independência comunicativa.  

Deve-se destacar que este Programa pode ser reproduzido em estrutura 

e metodologia de funcionamento em demais Serviços de Saúde Auditiva no Sistema 

Único de Saúde especializados para direcionamento das famílias em todo o território 

brasileiro, buscando o melhor desempenho das crianças, empoderamento de suas 

famílias no processo terapêutico e aproveitamento com os maiores benefícios que 

esta tecnologia de alto custo, o implante coclear, já disponibilizado pelo SUS, possa 

oferecer. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com este estudo foi possível concluir que:  

 

• O modelo de intervenção intensiva baseado em terapias condensadas 

em um curto período de tempo centrado na família de crianças com 

deficiência auditiva usuárias de implante coclear é realizável e viável de 

ser reproduzido em centros de referência em implante coclear, ajustado 

para outros contextos clínicos; 

• Observou-se 100% de adesão de quatro participantes no Programa de 

Escuta Intensiva, e 66,7% de adesão de uma participante, 

considerando como adesão a participação nos três módulos 

presenciais e nos intervalos entre os módulos.  

• Observou-se aparecimento das habilidades iniciais de audição nas 

crianças participantes, representadas pela detecção, discriminação e 

reconhecimento auditivos em conjunto fechado. 

• Observou-se habilidades iniciais de linguagem oral nas crianças 

participantes, representadas pelo uso da voz com intencionalidade 

comunicativa e aparecimento de primeiras palavras.   

• Observou-se que todas as mães/avó participantes respeitando suas 

individualidades e contextos clínicos distintos, incorporaram 

parcialmente o uso das técnicas e estratégias, com mínimo de 34,1% e 

máximo de 92,7%.  

• A partir da observação que houve dificuldade no estabelecimento de 

parcerias com a maior parte das fonoaudiólogas das cidades de origem 

frente as diferentes formas de contato, verificou-se necessidade de 

maior investimento em estratégias para aumentar a adesão do 

fonoaudiólogo da cidade de origem da criança.  
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APÊNDICE A – Programa de Escuta Intensiva. Material instrucional: conceitos 

fundamentais no processo terapêutico da deficiência auditiva em 

crianças (disposto em formato PDF em CD) 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Viemos por este documento convidá-lo (a) a participar voluntariamente da 

pesquisa “Programa intensivo de habilitação auditiva para famílias de crianças 

usuárias de implante coclear” desenvolvida pela Fga Ms Julia Speranza Zabeu, do 

Centro de Pesquisas Audiológicas- Seção de Implante Coclear do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, Faculdade 

de Odontologia de Bauru, com a orientação da Profa Dra Adriane Lima Mortari 

Moret.  

O objetivo deste estudo é descrever os resultados de um programa de 

habilitação e reabilitação auditivas para crianças usuárias de implante coclear, 

presencial e condensado baseado na abordagem centrada na família.  

Ressalta-se a importância da participação deste estudo para viabilizarmos 

um programa intensivo de habilitação auditiva para crianças com deficiência 

auditiva, favorecendo o desenvolvimento global da mesma, assim como o 

acolhimento e orientação da família.  

Espera-se com o estudo otimizar o processo terapêutico, minimizando as 

consequências da deficiência auditiva na infância, e a longo prazo auxiliar no 

aprimoramento das políticas públicas existentes quanto a estes aspectos.  

Neste estudo, serão convidadas a participar famílias cujo filho (a) realizou 

a cirurgia e ativação do implante coclear na Seção de Implante Coclear do HRAC/ 

USP- campus Bauru. Caso concorde em participar do estudo, autorizando a 

participação de seu filho, vocês serão convidados (as) a participar de um programa 

de habilitação intensiva com duração de 12 meses, composto de três etapas 

presenciais, sendo cada uma com duração de um mês, e as demais à distância.  

Os custos quanto à alimentação e hospedagem serão de 

responsabilidade do participante, não havendo ressarcimento quanto a estes custos.  

Em cada etapa presencial serão oferecidos três atendimentos 

terapêuticos por dia para com a criança e sua família, apresentando estes, duração 

de 50 minutos cada. Estes atendimentos ocorrerão nas salas silenciosas da Seção 

de Implante Coclear e no Centro Educacional do Deficiente Auditivo (CEDAU) do 



Anexos 

 

470 

Serviço de Educação e Terapia Ocupacional do Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (Seção IC-CPA/HRAC/USP) 

e serão compostos por momentos ricos de aprendizagem por meio de ferramentas 

lúdicas com o objetivo de manter a atenção da criança e evitar o cansaço. No início 

e final do programa a criança passará por testes para avaliação das habilidades de 

linguagem oral e percepção auditiva, bem como os pais ao final do programa serão 

solicitados a preencher um questionário cujo objetivo é avaliar a satisfação com o 

mesmo. Com a finalidade de complementar os dados do estudo, serão consultadas 

algumas informações adicionais obtidas no prontuário, tais como, resultados de 

avaliações audiológicas e dados do (a) paciente. A respeito dos procedimentos aqui 

citados, destacamos como possíveis riscos ao participante, cansaço durante a 

aplicação do questionário e/ou constrangimento em se posicionar frente a questões 

avaliadas.  

Porém, é importante destacar que todas as informações são 

CONFIDENCIAIS, podendo ser publicadas apenas para fins científicos, portanto, 

sem identificação do individuo, como nome e endereço.  

Ressaltamos que sua participação no estudo é inteiramente voluntária. A 

não aceitação em participar do mesmo, sem a necessidade de expor as razões, 

assim como, a desistência da participação em qualquer momento, não ocasionará 

prejuízos de nenhuma espécie.  

Caso o (a) senhor (a) queira apresentar reclamações em relação a sua 

participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisas em Seres Humanos, da HRAC-USP, pelo endereço: Rua Sílvio 

Marchione, 3-20, Vila Universitária, Bauru-SP (sala no prédio da Biblioteca, HRAC-

USP), de segunda à sexta das 8 às 18 h, ou pelo telefone (14) 3235-8421, e-mail: 

cep@centrinho.usp.br. Cabe informar que o direito a indenização diante de 

eventuais danos decorrentes da pesquisa está previsto ao participante. Dúvidas em 

relação à pesquisa entrar em contato com o pesquisador responsável pelo 

desenvolvimento da pesquisa, Julia Speranza Zabeu, pelo telefone (14) 32358433, 

ou pelo email julia.zabeu@usp.br. O endereço para contato é Rua Sílvio Marchione, 

3-20, Vila Universitária, Bauru-SP, procurar pelo Centro de Pesquisas Audiológicas, 

Seção de Implante Coclear. Pelo presente instrumento que atende às exigências 

legais, o Sr. (a) ________________________________________________,portador 

(a) da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das 
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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 sujeito da pesquisa, 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 (Art. 29o do Código de Ética do 

Fonoaudiólogo). Por fim, como pesquisador responsável pela pesquisa, 

comprometo-me a cumprir todas as exigências contidas no item IV.3 da resolução 

do CNS/MS n. 466 de dezembro de 2012, publicada em 13 de junho de 2013. Por 

estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias (uma via para o 

sujeito da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as 

suas páginas e assinadas ao seu término.  

Bauru, SP, ________ de ______________________ de ________.  

 ____________________________                    ____________________________  

Assinatura do Responsável/ Participante                   Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO B- Termo de Assentimento  

 

TERMO DO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Julia Speranza Zabeu, eu sou fonoaudióloga. Gostaria de te 

convidar para participar da minha pesquisa “Programa intensivo de habilitação 

auditiva para famílias de crianças usuárias de implante coclear” seus pais e/ou 

responsáveis permitiram que você participasse, mas se você não quiser participar, 

iremos respeitar sua escolha.  

Queremos te convidar a participar de três encontros com duração de um 

mês durante um ano, assim vamos nos ver três meses do ano. Neste um mês 

ficaremos juntos três vezes por dia durante uma hora e faremos algumas atividades 

de brincadeira. Você vai ficar sentado nesta cadeira e mesa, eu ficarei ao seu lado, 

vou te ensinar algumas brincadeiras divertidas de escutar e entender os sons.  

Caso você não goste ou fique cansado iremos parar o teste.  

Vamos contar só para você e para seus pais como você foi nos testes!  
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Você pode escolher participar ou não.  

 

 

Acompanhei a explicação que foi feita à criança sobre a pesquisa 

............................................................. e o(a) mesmo(a) concordou em participar. 

Assinatura dos pais/responsáveis: .............................................................  

Assinatura do pesquisador: ........................................................................  

Data: ........./.........../............ 
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