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RESUMO 

 

Santos FP. Efeitos do treinamento auditivo formal nas funções auditivas de 

crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos e com distúrbio de 

processamento auditivo [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

Introdução: Os maus-tratos infantis são uma grande problemática em termos de 

saúde pública no Brasil e no mundo. Crianças vítimas de maus-tratos 

desenvolvem uma série de alterações físicas, emocionais e, consequentemente, 

sociais. A importância do entendimento e reabilitação da função auditiva tem 

sido amplamente estudada, no entanto, nesta população específica de crianças 

vítimas de maus-tratos, ainda há carência de pesquisas neste sentido. Objetivo: 

Verificar o efeito do treinamento auditivo formal nas funções auditivas de 

crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos e com Distúrbio de 

Processamento Auditivo. Método: Participaram do estudo 34 sujeitos com idade 

entre 8 e 16 anos, vítimas de maus-tratos, atendidos em um programa de 

atendimento global e multidisciplinar direcionado a esta população, o Programa 

Equilíbrio (Programa do Departamento e Instituto de Psiquiatria da Faculdade de 

Medicina da USP em parceria com a Prefeitura de São Paulo). Os sujeitos foram 

divididos em quatro grupos (G1, G2, G3I e G3II). Todos os grupos realizaram 

uma avaliação de processamento auditivo inicial. Após esta avaliação inicial, G1 

foi, imediatamente, submetido a Treinamento auditivo Formal (TAF) por 3 meses 

e reavaliado após conclusão desta intervenção; o grupo G2 foi utilizado como 

controle, tendo sido reavaliado, também, após 3 meses, porém sem a realização 



 

 

 

de TAF; o grupo G3 foi, inicialmente, utilizado como controle – G3I; tendo sido, a 

exemplo do grupo 2, reavaliado após 3 meses sem realização de TAF no 

período. Em seguida a esta segunda avaliação, o G3 foi submetido ao TAF e, 

novamente, reavaliado após a conclusão desta intervenção, funcionando, agora, 

também como grupo estudo – G3II. Com relação à intervenção, essa se 

consistiu em 12 sessões de treinamento auditivo formal, realizadas 

semanalmente (1 vez por semana), as quais foram estruturadas baseando-se 

em pesquisas anteriores, mas adaptadas, levando em consideração as 

particularidades da população estudada. Resultados: Foi evidenciada melhora 

significante nas habilidades auditivas treinadas que puderam ser visualizadas 

nos resultados da maioria dos testes aplicados nos grupos G1 (Estudo) e G3II 

após o treinamento auditivo formal. Por outro lado, não houve mudança 

significante nos resultados dos testes aplicados nas avaliações 1 e 2 dos grupos 

G2 (Controle) e G3I realizadas com espaçamento de três meses sem realização 

de TAF no período. Ainda foi possível visualizar correlação entre aderência, 

gênero e idade, e o resultado final da intervenção, e também correlação entre 

aderência e tipo de diagnóstico psiquiátrico. Conclusão: O Programa de TAF de 

12 sessões foi eficiente para esta população no que diz respeito à melhora das 

habilidades auditivas avaliadas e treinadas. Houve influência na melhora das 

variáveis: gênero (feminino), aderência (maior aderência apresentando melhora 

mais acentuada) e idade (crianças menores). Além disto, a variável aderência 

apresentou correlação com o tipo de diagnóstico psiquiátrico, sendo vista piora 

na presença de, pelo menos, um diagnóstico do tipo internalizante. 

 



 

 

 

Descritores: Problemas sociais; Transtornos da percepção auditiva; Cognição; 

Criança; Adolescente; Maus-tratos infantis. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Santos FP. Effects of formal auditory training on auditory function in children and 

adolescent victims of maltreatment and with auditory processing disorder 

[Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 

2014. 

Introduction: Child abuse is a big issue in terms of public health in Brazil and 

worldwide. Children and adolescents maltreatments develop a range of physical, 

emotional and social changes accordingly. The importance of understanding and 

rehabilitation of auditory function has been widely studied, however this specific 

population, there is still lack of research in this direction. Objective: To 

investigate the effect of formal auditory training on auditory function in children 

and adolescents who are victims of abuse and Auditory Processing Disorder. 

Method: The study included 33 subjects aged between 8 and 16 years, victims of 

abuse, enrolled in a program of comprehensive multidisciplinary care for this 

population, the Balance Program (Program of the Department and Institute of 

Psychiatry, Faculty of Medicine USP in partnership with the Municipality of São 

Paulo). The subjects were divided into four groups (G1, G2, and G3i G3II). All 

groups performed an initial evaluation of auditory processing. After this initial 

assessment, G1 was immediately subjected to Formal auditory training (FAT) for 

3 months and reevaluated after completion of the intervention; G2 was used as 

control and was also re-evaluated after 3 months but without conducting FAT; G3 

group was initially used as a control - G3i; being, such as group 2, reevaluated 

after 3 months without performing the FAT period. Following this second 

evaluation, the G3 was submitted to the FAT and again reassessed after  



 

 

 

completion of the intervention, now also working as a study group - G3II. With 

regard to intervention, it consisted of 12 sessions of formal auditory training held 

weekly (1 weekly), which were structured on the basis of previous research, but 

adapted, taking into account the particularities of the studied population. 

Results: Was evidenced significant improvement in auditory skills trained that 

could be visualized in the results of most tests used in G1 (Study) and G3II after 

formal auditory training. On the other hand, no significant change in test results 

applied in assessments 1 and 2 of G2 (Control) and G3i groups conducted with 

spacing of three months without performing the TAF period. Yet been possible to 

visualize the correlation between adherence, gender and age and the outcome of 

the intervention and also correlation between adherence and type of psychiatric 

diagnosis. Conclusion: The FAT program of 12 sessions was effective for this 

population regarding the improvement of the evaluated and trained listening 

skills. No influence on the improvement of the variables: gender (female), 

adherence (Increased grip featuring a more pronounced improvement) and age 

(younger children). Furthermore, the adherence variable correlated with the type 

of psychiatric diagnosis, worsening the presence of at least one diagnosis of 

internalizing type being viewed. 

 

Descriptors: Auditory perceptual disorders; Cognition; Social problems; Child; 

Adolescents; Child abuse. 
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1. Introdução 

 

A violência contra a criança e o adolescente tem sido uma problemática 

de grande evidência tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em 

desenvolvimento, sendo tratada desde as décadas de 60 e 70 como problema 

de saúde pública (Minayo e Souza, 1999).  

Dados do Ministério da Saúde de 2002 revelaram que as agressões são 

consideradas as primeiras responsáveis pelas mortes de crianças e 

adolescentes entre 5 e 19 anos de idade (Ministério da Saúde, 2002). Os dados 

são ainda mais alarmantes quando equiparados a um levantamento que reúne 

informações sobre a violência infantil no período de 1980 a 2010 no Brasil, 

segundo o qual, em 2010, 73,2% das mortes dos jovens no país se deram por 

causas externas (aquelas consideradas evitáveis, como violências e acidentes) 

contra 10% nos “não jovens” (Waiselfisz, 2011). 

Estudos mostram que crianças vítimas de maus-tratos apresentam uma 

frequência elevada de estressores sociais (abusos/violências físicas, 

psicológicas e/ou sexuais, abrigamentos, rejeição, morte de familiares, uso de 

drogas por familiares) (Poletto et al., 2009). Essas condições adversas de 

desenvolvimento favorecem o surgimento de transtornos nas mais diversas 

áreas, tais como: saúde física (maior susceptibilidade a doenças 

desencadeadas por baixas condições de saneamento, doenças relacionadas a 

traumas consequentes de violência física como fraturas, traumatismos); saúde 

emocional (estresse pós-traumático, depressão, transtornos de conduta); 
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aspectos cognitivos (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; rebaixamento 

intelectual); e também transtornos da aprendizagem e da comunicação, 

envolvendo, entre outros problemas, alterações no desenvolvimento da 

linguagem e o distúrbio de processamento auditivo (central) – DPA(C) (Whitman 

et al., 1990; Burg, 1994; Weinreb et al., 1998; Loss et al., 1999; O’Neil-Pirozzi, 

2003; Castanho e Blascovi-Assis, 2004; Fishbein et al., 2006; Herrenkohl et al., 

2008; Stivanin et al., 2008; Picoli et al., 2010; Silva et al., 2010; Oliveira et al., 

2010; Murphy et al., 2012; Oliveira et al., 2012 e McDonald et al., 2013).  

O processamento auditivo foi definido por Katz et al. em 1992 como sendo 

“aquilo que fazemos com o que ouvimos” (Katz et al., 1992). É imprescindível ao 

desenvolvimento de aspectos da aprendizagem, de interação social e de 

desenvolvimento da fala e da linguagem. Sua alteração, caracterizada como 

distúrbio de processamento auditivo, tem sido estudada com maior foco desde 

1990 (Musiek e Chermak, 2006). 

Pesquisas nos mostram, como consequência dessa alteração, 

comprometimentos nas áreas relacionadas ao seu bom funcionamento: como 

aprendizagem, relacionamentos sociais e desenvolvimento da fala e linguagem. 

Apesar da relevância do tema, um levantamento realizado em bases de dados 

fundamentadas, tais como Scielo, Bireme e Medline, mostrou estudos 

insuficientes a respeito da função auditiva central de crianças vítimas de 

maus-tratos, bem como a respeito de formas de intervenção. 

Com o objetivo de diminuir as alterações causadas pelo distúrbio de 

processamento auditivo, têm se intensificado as pesquisas em busca da 

formulação e/ou validação de programas de treinamento auditivo (TA). 
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Anteriormente, a definição que tínhamos de treinamento auditivo era a de 

estratégias que professores e fonoaudiólogos criavam para ajudar crianças com 

deficiência auditiva a adquirir as habilidades de percepção auditiva – que 

crianças com audição normal adquiriam naturalmente (Erber, 1982). Alguns 

anos depois, com o conhecimento a respeito da neuroplasticidade, 

especialmente a neuroplasticidade auditiva, foi possível associar o TA à melhora 

das habilidades auditivas, desvinculando essa forma de intervenção da audição 

periférica e vinculando-a a função auditiva central. Nessa nova visão, em 2007, 

Musiek et al. definiram o TA como sendo um conjunto de estratégias que 

possuem o objetivo de ativar o sistema auditivo e sistemas associados, gerando 

alterações benéficas no comportamento auditivo e no sistema nervoso auditivo 

central (SNAC). Em 2004, Schochat abordou o TA em duas vertentes: 

treinamento auditivo formal (TAF) e treinamento auditivo informal (TAI). O 

primeiro, o qual utilizaremos nesta pesquisa, foi definido como o programa de 

intervenção que envolve o uso de equipamentos eletroacústicos ou programas 

de computador; o segundo compreende aquelas estratégias realizadas em 

terapia, sem a necessidade do uso de equipamentos eletrônicos (Schochat, 

2004). 

Murphy et al., em 2012, chamaram a atenção para a necessidade de 

elaboração de um programa de intervenção para as habilidades auditivas 

direcionado a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, levando-se em 

consideração as características particulares presentes nessa população, ou 

seja, a alta prevalência de DPA(C) nos mesmos, bem como os 

comprometimentos globais que uma alteração na comunicação pode acarretar 
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em uma criança/adolescente (Murphy et al., 2012). 

Assim, visando os dados alarmantes de crescimento do número de 

crianças submetidas à violência, o impacto global que as consequências desses 

traumas geram em suas vidas e a escassez de estudos sobre o tema, o presente 

trabalho procurou verificar a eficácia de um programa de tratamento das 

habilidades auditivas, estruturado e elaborado com o intuito de atender crianças 

e adolescentes vítimas de maus-tratos. A hipótese é de que haja melhora das 

habilidades auditivas dessa população.
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2. Objetivos 

2.1. Geral 

O objetivo deste estudo foi o de verificar o efeito do treinamento auditivo 

formal nas funções auditivas de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos 

e com distúrbio de processamento auditivo. 

2.2. Específicos: 

Analisar e comparar funções auditivas antes e após o treinamento 

auditivo formal no grupo-estudo comparando a um grupo-controle. 

Verificar a influência da aderência, idade, gênero, número de faltas, 

quociente de inteligência e funcionamento global, nos resultados da reavaliação 

após a intervenção. 

Verificar a associação entre a aderência e tipo e número de diagnósticos 

psiquiátricos. 
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3. Revisão da literatura 

        O estudo de determinados temas foi essencial para a elaboração e 

fundamentação teórica deste trabalho, sendo eles: conhecimento da 

problemática dos maus-tratos no Brasil e no mundo; consequência dos 

maus-tratos no desenvolvimento e funcionamento da criança; função auditiva 

central, e, por fim, reabilitação da função auditiva central. Esses temas estão 

divididos em subitens a serem explanados a seguir, seguindo, quando possível, 

a ordem cronológica dos fatos ou raciocínio de ideias.  

3.1. Maus-tratos 

3.1.1. Definição e dados de prevalência 

        Define-se maus-tratos infantis como sendo o “abuso e/ou negligência 

que ocorre em indivíduos com menos de 18 anos de idade, incluindo todos os 

tipos de violência física e/ou emocional, exploração, maus-tratos, abuso sexual 

ou negligência, que resulte em dano real ou potencial para a saúde da criança, 

sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade, no contexto de uma relação 

de responsabilidade, confiança ou poder. Em algumas situações, pode também 

ser considerada a violência causada por parceiro íntimo que seja visualizada 

pela criança.” (Organização Mundial da Saúde – OMS, 2006). 

Ainda de acordo com a OMS (2006), os maus-tratos podem ser divididos 

em quatro subtipos: 

 Abuso físico: uso intencional da força física contra uma 

criança/adolescente que resulta em alta probabilidade de danos para a 
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saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade. Isso inclui bater, 

chutar, sacudir, morder, estrangular, queimar, envenenar e sufocar;  

 Abuso sexual: envolvimento de uma criança/adolescente em atividades 

sexuais em que não é capaz de compreender plenamente e de dar 

consentimento informado, ou então para os quais a criança/adolescente 

não é fisicamente ou psicologicamente preparada. Essas atividades 

sexuais violam as leis ou costumes sociais e o abuso pode ser cometido 

por adultos e outras crianças que estão, em virtude da sua idade ou 

estágio de desenvolvimento, em uma posição de responsabilidade, 

confiança ou poder sobre a vítima;  

 Abuso emocional: envolve tanto incidentes isolados quanto um padrão de 

falha ao longo do tempo por parte dos pais ou responsáveis por fornecer 

um ambiente inadequado para o desenvolvimento emocional. Abusos 

deste tipo incluem depreciações, ameaças, discriminações, atribuições 

de culpa inadequadas, ridicularizações ou outras formas não físicas de 

rejeição ou tratamento hostil; 

 Negligência: inclui tanto incidentes isolados quanto um padrão de falha ao 

longo do tempo por parte dos pais ou responsáveis para assegurar o 

desenvolvimento e bem-estar da criança/adolescente, nas áreas da 

saúde, educação, nutrição, abrigo e condições seguras de vida. Os pais 

de crianças negligenciadas não apresentam necessariamente 

dificuldades financeiras, ou seja, podem fazer mau uso dos recursos que 

possuem. 

A OMS também aponta que aproximadamente 20% das mulheres e 
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5-10% dos homens relatam já terem sido abusados sexualmente quando 

crianças, enquanto 25-50% de todas as crianças relatam já terem sido agredidas 

fisicamente. Cerca de 31.000 crianças e adolescentes menores de 15 anos são 

vítimas de homicídio todos os anos no mundo, além de dados que não são 

contabilizados devido às mortes serem erroneamente atribuídas a quedas, 

queimaduras, afogamentos e outras causas (OMS, 2006). 

No Brasil, dados do UNICEF, em um cálculo realizado com base nas 

taxas de homicídio de adolescentes no ano de 2010, revelaram que a cada mil 

pessoas com 12 anos de idade, 2,98 seriam vítimas de homicídio. Realizando-se 

ainda um comparativo dos dados de 2009 e 2010 (que apresentou aumento 

desse índice), estimou-se que 36.735 adolescentes seriam vítimas de homicídio 

até o ano de 2016 (UNICEF, 2012a). 

3.1.2. Histórico da violência contra a criança e o adolescente: 

Apesar de a problemática ser encontrada na literatura em relatos desde 

os fins do século XIX, apenas por volta da década de 60 é que o tema passou a 

ser tratado como um problema de saúde pública, com o reconhecimento da 

“síndrome da criança espancada” como entidade clínica (Miziara et al., 1988). 

Na década de 70, programas de prevenção e centrais de denúncia 

passaram a ser criados nos Estados Unidos da América, impulsionando estudos 

sobre violência e o impacto da mesma na saúde da criança. Em meados da 

década de 80, um inquérito apontou que 62% dos pais utilizavam a agressão, 

materializada em empurrões, tapas e até uso de armas no tratamento com os 

filhos (NCCAPR, 1992).  
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No Brasil, no século XX, foi criado o primeiro juizado de menores e o 

código de menores, entre os anos 1923 e 1927. Eles possuíam conteúdo 

assistencialista à criança e ao adolescente, mas ainda assim muito restrito; cada 

caso era visto separadamente e a criança ou adolescente ainda não eram 

tratados em seus direitos como cidadãos adultos. Já a criação de políticas 

públicas no Brasil ocorre bem mais tarde, em meados da década de 80, quando 

a criança/adolescente passa a ter proteção integral e não é mais vista apenas 

como dependente da decisão da família ou do Estado. Pouco depois, na Oitava 

Conferência Nacional de Saúde (1986), deliberou-se que: “saúde é a resultante 

das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, 

trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra e 

acesso a serviços de saúde”.  Finalmente, em 1988, com a formulação da 

Constituição brasileira, que visava abranger todos os brasileiros, um artigo 

específico (277) foi criado, garantindo a crianças e adolescentes, os “direitos 

fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal e social, e integridade 

física, psicológica e moral, além de protegê-los através de dispositivos legais 

diferenciados contra negligência, maus-tratos, violência, exploração, crueldade 

e opressão”. Com base nesse artigo, em 1990 criou-se a lei 8069 com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), garantindo também política de atendimento 

por parte das três esferas públicas: políticas sociais básicas; programas de 

assistência social e programa de proteção especial e jurídica (Vieira et al., 2012). 

A partir de então outros órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar, 

foram criados. O Ministério da Saúde, visando realizar um enfrentamento da 

violência no âmbito da saúde, criou uma série de políticas próprias de âmbito 
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nacional, tais como:  

 Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências (Portaria nº 737/2001); 

 Política Nacional de Promoção da Saúde (Portaria nº 687/2006);  

 Notificação de violência contra crianças e adolescentes na rede do SUS 

(Portaria nº1968/2001).  

No entanto, mesmo com a ampliação de medidas, o que ainda vemos é 

uma crescente prevalência dos maus-tratos infantis. As causas de morte por 

violência na década de 60 ocupavam o quarto lugar nas estatísticas, tendo 

avançado para segundo nas décadas de 80 e 90, e com carência de estudos 

atuais, dados que nos remetem à preocupação quanto ao avanço desta 

problemática (Minayo e Souza, 1999; Azevedo, 2003; Pires e Miyasaki, 2005 e 

Vieira et al., 2012). 

3.1.3. Consequências da violência – aspectos da saúde e 

desenvolvimento: 

Sabendo-se que o sistema nervoso infantil encontra-se em 

desenvolvimento e que a combinação entre os fatores genéticos e ambientais 

influenciará esse desenvolvimento, podemos concluir que as experiências de 

início de vida influenciam diretamente os padrões de comportamentos 

posteriormente apresentados (Landre et al., 2005). 

 Uma vez que o cérebro reage às ações sofridas, a não estimulação ou 

estimulação inadequada dos mecanismos sensoriais pode repercutir em falhas 

severas no desenvolvimento global da criança. 
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Um estudo realizado pelo UNICEF em 2012b, com base em dados e 

estudos realizados na Ásia, contabilizou consequências nas mais diversas áreas 

em crianças/adolescentes vítimas de maus-tratos, dividindo-as em categorias: 

saúde mental e saúde física. 

Como exemplos de comprometimentos na saúde mental, são 

mencionados distúrbios e sintomas como: somatização; paranoia; psicoticismo; 

depressão; ansiedade; culpa excessiva; transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH); ideação suicida; automutilação; transtorno de estresse 

pós-traumático (TEPT); transtorno de humor; transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC); perda de memória; dissociação; raiva; medo; desesperança e 

transtornos do impulso. Cabe, ainda, destacarmos impactos evidenciados na 

educação como evasões escolares, não assiduidade e distúrbios da 

aprendizagem. 

 No que diz respeito ao comprometimento da saúde física, são citados: 

transtornos alimentares; distúrbios da dor; síndrome do intestino irritável; dor de 

estômago; falta de ar; dor no peito; tonturas; abuso de medicação; abuso e uso 

precoce de drogas; falta de apetite; alterações genitais ou urinárias; baixo peso; 

atividade sexual precoce; alto número de parceiros sexuais; parceiros 

simultâneos; doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e abortos 

(UNICEF, 2012b). 

Castanho e Blascovi-Assis, em estudo de 2004 realizado com crianças de 

0 a 18 meses institucionalizadas, constatou que 97% tinham sinais de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), fator que foi justificado pela falta de 

estimulação e possível influência do ambiente. Um estudo realizado no Brasil 
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(Torquato et al., 2011) verificou a presença de atraso no DNPM em decorrência 

de situações adversas de desenvolvimento infantil, observando a influência das 

privações sensoriais em crianças institucionalizadas e a influência do motivo da 

institucionalização no desenvolvimento. O motivo de institucionalização de maior 

impacto sobre o DNPM da criança foi a ocorrência de maus-tratos. Castanho e 

Blascovis Assis, em 2004, também apontaram o abandono e os maus-tratos 

infantis como o fator com maior impacto dentre as causas para o atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças institucionalizadas. 

Em 2010, Oliveira et al., em uma revisão de literatura, apontaram que 

87,5% dos estudos verificados apresentavam correlações entre situações de 

abandono, abuso físico, sexual e negligência, e alteração de desenvolvimento 

cognitivo. As áreas mais afetadas no desenvolvimento cognitivo foram: 

funcionamento cognitivo em geral, inteligência, atenção, funcionamento 

sensório-motor e linguagem (Oliveira et al., 2010). 

A mesma pesquisadora, em 2012, em uma carta ao editor, mostrou dados 

preliminares de crianças vítimas de maus-tratos atendidas em um serviço 

multidisciplinar especializado (Programa Equilíbrio), evidenciando a associação 

de exposição a maus-tratos e desempenho intelectual. No estudo, foram 

avaliadas 150 crianças por meio do teste de vocabulário Cubos do WISC III, a 

fim de medir o quociente de inteligência (QI) estimado. Os resultados mostraram 

um desempenho intelectual abaixo do esperado para a população vitimizada em 

comparação à população não vitimizada de mesma faixa etária (Oliveira et al., 

2012).  

Diversos autores (Bergman et al., 1997; Beers e De Bellis, 2002, 
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Thompson e Tabone, 2010) apontaram para a correlação entre maus-tratos 

infantis e diminuição da atenção e do controle inibitório, ou seja, características 

do TDAH. São encontradas duas hipóteses para esse fator, a de que alterações 

de estruturas cerebrais nesses sujeitos poderiam acarretar nos sintomas 

hiperativos e desatentos ou o inverso, isso é, esses sujeitos, por conta de suas 

características, gerariam demasiado estresse no ambiente familiar e 

consequentemente maior incidência de ocorrência de maus-tratos. A literatura 

aponta evidências para ambas as hipóteses (Abidin et al., 1992; Abramovitch, 

2008). 

Outro diagnóstico psiquiátrico bastante citado na literatura é o transtorno 

depressivo, comumente esperado em crianças vítimas de maus-tratos (San 

Augustin et al., 1999). 

Dentre os déficits na comunicação, estudos apontam os distúrbios de 

linguagem (Whitman et al., 1990; O'Neil-Pirozzi, 2003; Stivanin et al., 2008a ; 

Stivanin et al., 2008b e McDonald JL et al., 2013) e alterações da função auditiva 

(Picoli et al., 2010 e Murphy et al., 2012). 

Oliveira et al., em 2010, na revisão de literatura já citada, identificaram 

também estudos que abordaram alterações anatômicas associadas a 

maus-tratos (abuso físico, sexual, emocional, negligência). Os principais 

achados foram: atrofia de corpo caloso, lobo frontal e lobo temporal, núcleo 

caudado, hipocampo e córtex cingulado anterior (Oliveira et al., 2010).  

Em 2005, um estudo de avaliação cognitiva e de neuroimagem de 

pré-escolares vítimas de maus-tratos encontrou no subgrupo de crianças com 
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histórico de abuso físico alterações na ressonância magnética indicando atrofia 

de corpo caloso, lobo frontal, temporal, regiões parietais, frontoparietais 

bilaterais, além de discreto aumento dos ventrículos laterais (Prasad et al., 

2005). 

Teicher et al., em 2004, realizaram uma análise dos exames de imagem 

(ressonância magnética) de 51 crianças internadas no setor psiquiátrico, sendo 

28 delas com histórico de negligência ou abuso, e comparou os resultados com o 

de crianças sem histórico psiquiátrico. Como resultado, encontrou corpo caloso 

17% menor em comparação aos sujeitos sem diagnóstico psiquiátrico, e também 

reduzido (11% menor) em comparação aos sujeitos com diagnóstico 

psiquiátrico, mas sem histórico de negligência/abuso (Teicher et al., 2004). 

Resultados semelhantes foram também encontrados em estudo com 

animais submetidos a privação. Sanchez et al., em 1998, evidenciaram 

diminuição do tamanho do corpo caloso em um grupo de macacos separados da 

mãe (Sanchez et al., 1998).  

Twardosz e Lutzker, em um artigo de revisão de 2010, relacionam essa 

diminuição do tamanho do corpo caloso à elevada produção de hormônios 

associados ao estresse, presente nesses sujeitos. Esses hormônios causariam 

uma supressão nas células gliais (que produzem a mielina), tornando os axônios 

menos eficientes na condução dos impulsos nervosos. 

3.2. Função auditiva central: 

3.2.1. Neuroplasticidade: 

Para discorrer sobre a função auditiva central, uma pequena revisão 
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sobre neuroplasticidade e neuroplasticidade auditiva se faz necessária. 

Durante grande parte do século XX, acreditava-se na premissa de que 

uma lesão em um tecido nervoso não era passível de regeneração. Cajal, em 

1913, no livro Test Book of Regeneration and Degeneration, disse: “... o tecido 

nervoso não é capaz de se regenerar...” (Scorza, 2009).  

Um século depois, sabemos que a capacidade regenerativa do tecido 

nervoso é realmente limitada; no entanto, sabemos agora que eles são capazes 

de realizar substituições, adaptações e modificações funcionais, ou seja, 

possuem a capacidade de plasticidade (Scorza, 2009; Almeida, 2010). 

 Willian James, já em 1890, muito antes de pensarmos no cérebro como 

uma estrutura passível de modificações, definiu plasticidade como sendo “uma 

estrutura débil o bastante para ceder a uma influência, mas forte o bastante para 

não ceder tudo de uma só vez”, em seu livro The principles of psychology 

(James, 1890). 

Pascual et al., em 2005, definiram plasticidade neural como sendo “a 

capacidade de o Sistema Nervoso Central-SNC de se adaptar, tendo habilidade 

para modificar sua organização estrutural e funcional; é a propriedade intrínseca 

do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em 

resposta à experiência e às modificações do ambiente” (Pascual et al., 2005). 

Antes disso, em 2002, Musiek et al. definiram neuroplasticidade auditiva 

como “Uma alteração das células nervosas, que ocorre como consequência de 

uma imediata influência ambiental, sendo frequentemente acompanhada de 

uma mudança comportamental” (Musiek et al., 2002). 
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Os mesmos autores também descreveram três tipos de plasticidade que 

ocorreriam no sistema nervoso auditivo (Musiek et al., 2002):  

1. Plasticidade do desenvolvimento; 

2. Plasticidade compensatória;  

3. Plasticidade relacionada ao aprendizado. 

Musiek et al. (2007) referiu-se a Long Term Potentiation (LTP) 

(potenciação de longo prazo) como um tipo de plasticidade. Essa plasticidade, 

do tipo sináptica, seria capaz de ocasionar uma reorganização cognitiva em 

função de repetidas estimulações. 

Dentre os tipos de plasticidades citadas, a que se relaciona com a 

reabilitação da função auditiva é aquela referente ao aprendizado, como por 

exemplo o LTP. Paradiso et al., em 2007, definiram LTP como sendo um 

aumento na força sináptica após uma estimulação frequente (Paradiso et al., 

2007). 

Terje Lomo iniciou seus estudos com LTP em 1966, quando “descobriu” o 

fenômeno durante um estudo com coelhos; desde então o tema é amplamente 

estudado em associação com pesquisas sobre aprendizagem e memória (Lomo, 

2003). 

Kappel et al. publicaram em 2011 uma revisão da literatura com o objetivo 

de buscar maiores informações sobre a capacidade e a possibilidade do sistema 

auditivo desenvolver respostas plásticas, além de buscar estudos que 

evidenciassem a plasticidade auditiva. Para tal, foram analisadas 24 publicações 
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de 1990 a 2011 e, com base na literatura consultada, foram propostas 

subdivisões da neuroplasticidade auditiva: primária, secundária e condicionada 

(Kappel et al., 2011).  

A primeira trataria das modificações anatômicas ou fisiológicas do 

sistema auditivo central que fossem induzidas por uma perda auditiva 

neurossensorial. A segunda trataria da modificação ocorrida por uma 

reintrodução de um estímulo auditivo como uma amplificação sonora por 

aparelho auditivo. A terceira estaria relacionada ao condicionamento, como o 

treino de habilidades auditivas por meio do treinamento auditivo. 

3.2.2. Distúrbio do processamento auditivo (central) 

Desde 1990 os estudos envolvendo o processamento auditivo têm 

ganhado maior visibilidade (Musiek e Chermak, 2006). Sua associação com 

outros transtornos tem sido cada vez mais estudada. No entanto, como já 

mencionado, poucos estudos verificaram sua correlação com situações 

adversas de vida, como a ocorrência de maus-tratos. Apesar da carência de 

literatura, um levantamento foi realizado, encontrando alguns estudos recentes, 

mencionados nesta revisão de literatura.   

Para introdução do tema, fazem-se necessárias algumas definições: A 

ASHA (American Speech-language-Hearing Association), em uma publicação 

de atualização em 2005, definiu processamento auditivo (central) como sendo “a 

eficácia e eficiência através da qual o sistema nervoso central (SNC) utiliza a 

informação auditiva [...] incluindo os mecanismos auditivos que fundamentam as 

seguintes habilidades ou competências: localização e lateralização do som, 
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discriminação auditiva; reconhecimento de padrões auditivos, aspectos 

temporais da audição, incluindo a integração temporal, discriminação temporal 

(por exemplo, detecção de gap temporal), ordenação temporal, e mascaramento 

temporal; desempenho auditivo na competição de sinais acústicos (incluindo a 

escuta dicótica), e desempenho auditivo com sinais acústicos degradados”. 

Nessa mesma publicação, definiu distúrbio de processamento auditivo (central) 

(DPA(C)) como “dificuldades no processamento perceptual da informação 

auditiva no sistema nervoso central, demonstrado por um fraco desempenho em 

uma ou mais das habilidades citadas.”  

Chermak e Musiek, em 1997, caracterizaram o DPA(C) como sendo a alteração 

em duas ou mais habilidades auditivas.  

Em 2012, Murphy et al., em um estudo longitudinal, avaliaram a audição 

de 27 crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos por meio de uma bateria 

de testes comportamentais do processamento auditivo e um método objetivo de 

avaliação da integridade da via auditiva, o teste eletrofisiológico, ABR (Auditory 

brainstem response). Como resultado, constatou-se que a via auditiva 

encontrava-se íntegra, mostrando que apesar das situações adversas oriundas 

dos maus-tratos pelas quais esses sujeitos haviam passado durante seu período 

de desenvolvimento, elas não influenciaram a ponto de gerar danos 

neuroanatômicos, o que pôde ser constatado pela normalidade nos traçados do 

ABR. Os autores frisam esse fato como curioso, uma vez que estudos revelam 

que o sadio desenvolvimento dessas estruturas depende diretamente de fatores 

como estimulação, genética e boa saúde em geral. Com relação aos resultados 

nos testes comportamentais de DPA(C), nos quais a via auditiva é avaliada 
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funcionalmente, os resultados foram opostos: 26 das 27 crianças/adolescentes 

avaliadas apresentaram distúrbio de processamento auditivo. Esse fato é 

discutido pelos autores como estando possivelmente relacionado à maturação 

tardia, podendo ser evidenciado por meio dos testes alterados e corroborando 

dados da literatura. Essa imaturidade estaria relacionada às condições adversas 

pelas quais esses indivíduos passaram durante seu desenvolvimento, tais como 

a carência de estimulações e privações geradas, por exemplo, por otites de 

repetição e traumas. Outras possibilidades também citadas foram as possíveis 

alterações cognitivas que podem estar presentes nessa população, aspectos 

atencionais e queixas de aprendizagem que poderiam influenciar nas respostas 

dos testes. No entanto, esses aspectos são controversos, uma vez que outro 

estudo citado apontou um desempenho similar nos testes não verbais entre 

crianças em situação de rua e crianças domiciliadas mostrando aspectos 

neuropsicológicos semelhantes nas duas populações (Rubin, 1996;  Murphy et 

al., 2012).  

Stacks et al., em um estudo longitudinal de 2011, analisaram aspectos da 

comunicação por meio da escala The Preschool Language Scale-3, uma escala 

para avaliação do desenvolvimento da linguagem em crianças com idade entre 2 

semanas e 6 anos de idade (PLS-3; Zimmerman, Steiner, & Pond, 1991), tais 

como: linguagem, habilidades comunicativas auditivas e expressivas. Foram 

estudadas 963 crianças com histórico de maus-tratos e menos de 69 meses de 

vida até o fim do estudo. Variáveis como a tutela da criança, pais biológicos, 

adotivos ou em custódia do Estado foram analisados, assim como o nível de 

estimulação cognitiva no ambiente em que estavam vivendo. Além desses, 
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também foram analisados dados demográficos do cuidador e da criança e 

fatores de predisposição, como alterações neurológicas e atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor. Como conclusão, foi possível constatar que 

as crianças estavam abaixo da média da população geral em todas as variáveis 

analisadas (Stacks et al., 2011). 

Scarpari et al., em 2012, realizaram uma avaliação multidisciplinar 

(avaliação neuropsicológica, avaliação de processamento auditivo (central) e 

avaliação do funcionamento global) de crianças e adolescentes vítimas de 

maus-tratos, buscando uma correlação entre estes aspectos. Foram avaliadas 

32 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, com histórico de maus-tratos, sem 

presença de retardo mental e em acompanhamento em um serviço 

multidisciplinar especializado. Como resultado foi evidenciado que a amostra 

apresentava alta prevalência de DPA(C) (71,9%). Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes com relação ao funcionamento global 

entre os sujeitos com e sem DPA(C). Com relação à avaliação neuropsicológica, 

não foram encontradas diferenças significantes quanto ao QI entre os grupos. 

No teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) foi evidenciado um 

grande número de ocorrências de intrusões (p<0,001) nos sujeitos com DPA(C), 

fato que indica impacto negativo deste distúrbio na capacidade de aprendizagem 

desses sujeitos. O impacto na aprendizagem ocorre porque a presença de 

intrusões está relacionada ao componente executivo da memória e da 

aprendizagem, e, consequentemente, ao processo de atenção e funcionamento 

executivo, relacionado à capacidade de organização mental das informações 

(Scarpari et al., 2012).   
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Abdo et al., em 2010, chamaram a atenção para comorbidades entre 

transtorno de processamento auditivo, déficit de atenção e hiperatividade e 

dislexia.  Foram avaliadas 30 crianças dividas em três grupos: crianças com 

TDAH, crianças com dislexia e crianças sem estes diagnósticos (Controle). Este 

estudo evidenciou uma correlação entre habilidades temporais e dislexia além 

de uma forte influência de aspectos atencionais na avaliação de processamento 

auditivo. O estudo sugere a necessidade de outros estudos que verifiquem as 

habilidades auditivas mais influenciadas por outros transtornos (Abdo et al., 

2010).  

Outro estudo a respeito de comorbidades mostrou resultado semelhante 

na avaliação comportamental de processamento auditivo entre crianças e 

adolescentes com TDAH (desde que sem transtorno de aprendizagem 

associado) e um grupo-controle. Os indivíduos com TDAH apresentaram 

melhora no desempenho após uso de medicação (metilfenidato). Crianças com 

transtorno de aprendizagem apresentaram pior desempenho, mostrando maior 

relação deste diagnóstico com pior desempenho em tarefas auditivas (Cavadas 

et al., 2007).  

3.3. Reabilitação da função auditiva central 

3.3.1. Treinamento auditivo formal 

Como já abordado anteriormente, o sistema nervoso auditivo central, 

devido à sua plasticidade, é capaz de uma reorganização cortical em 

consequência de experiências e estimulações. O treinamento auditivo, 

intervenção para tratamento do DPA(C), é composto por exercícios periódicos 
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para as habilidades auditivas, promovendo estas estimulações de forma 

constante o suficiente para gerar mudanças (Bamford, 1981). 

Musiek et al. definiram  o  treinamento auditivo como  um  conjunto de 

condições e/ou tarefas designadas para a ativação do sistema auditivo e dos 

sistemas associados, para que haja alterações benéficas  no  comportamento  

auditivo  e  no sistema nervoso auditivo central  (Musiek et al., 2007). 

Em 2004, Schochat diferenciou dois tipos básicos de treinamento 

auditivo: o formal e o informal. O treinamento formal envolve o uso de 

equipamentos eletroacústicos ou programas de computador, enquanto o 

informal envolve estratégias que podem ser realizadas em casa ou ambiente de 

terapia, sem a utilização de equipamentos sofisticados (Schochat, 2004).  

Zalcman e Schochat (2007) verificaram a eficácia de um programa de 

treinamento auditivo formal em crianças de 8 a 16 anos. O estudo foi realizado 

com 30 sujeitos que foram submetidos à avaliação comportamental do 

processamento auditivo, pré e pós-TAF. O programa foi realizado em 8 sessões 

de 50 minutos, sendo realizadas uma vez por semana e em cabine acústica. 

Como resultado, após a intervenção, 63,33% dos sujeitos apresentaram todos 

os testes avaliados dentro dos padrões de normalidade. Mesmo não se obtendo 

normalidade em 100% da amostra, houve melhora significante da média de 

todos os testes aplicados, comprovando a eficácia do programa (Zalcman e 

Schochat, 2007). 

Alonso e Schochat (2009) verificaram a eficácia de um programa de 

treinamento auditivo formal por meio de avaliação e reavaliação comportamental 
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e eletrofisiológica da audição. O estudo foi realizado com 29 crianças e 

adolescentes com idade entre 8 e 16 anos, que tiveram suas habilidades 

auditivas avaliadas por meio de uma bateria de testes comportamentais e 

submetidos a avaliação eletrofisiológica com o potencial de longa latência P300. 

Nesse estudo, as autoras citam como referência o estudo de Kraus et al., de 

1995, que aborda a eficácia do uso de Potenciais Evocados Auditivos de Longa 

Latência (PEALL), para a verificação e monitoramento das mudanças na 

neurofisiologia do sistema nervoso auditivo após TA (Kraus et al., 1995). Citam 

também um estudo de Jirsa de 2002, que fala sobre a eficácia da utilização de 

Potenciais Evocados Auditivos (PEA), no acompanhamento das mudanças 

neurofisiológicas após TA, uma vez que estas ocorreriam anteriormente às 

mudanças comportamentais (Jirsa, 2002). Alonso e Schochat puderam verificar 

a eficácia do programa de treinamento auditivo por meio da reavaliação 

comportamental do processamento auditivo. No trabalho, evidenciou-se melhora 

das habilidades auditivas, que foram também monitoradas por meio do teste 

P300, que se mostrou eficiente neste acompanhamento, assim como nos outros 

estudos utilizados como referência (Jirsa, 1992; Kraus et al., 1995; Menning et 

al., 2000; Gil, 2006 eTremblay et al., 2007) pelas autoras a respeito da eficiência 

dos potenciais evocados auditivos no acompanhamento das mudanças 

neurofisiológicas no SNAC após intervenções como o TAF (Alonso e Schochat, 

2009). 

Pinheiro e Capellini, em 2010, comprovaram a eficácia de um programa 

de treinamento auditivo realizado em escolares (do ensino público) com distúrbio 

de aprendizagem. Os sujeitos, crianças/adolescentes de 8 a 14 anos, foram 
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submetidos a 18 sessões de TAF (utilizando-se o software Audio Training), 

realizadas duas vezes por semana. Na avaliação de processamento auditivo 

após o programa, os dois grupos submetidos às sessões (com e sem distúrbio 

de aprendizagem) apresentaram melhora significante das habilidades auditivas, 

diferentemente do grupo-controle que não foi submetido ao TAF, comprovando a 

eficiência do método de treino com softwares (Pinheiro e Capellini, 2010). 
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4. Método 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de ética para análise de 

projetos de pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), em sessão 

de 19 de outubro de 2011, sob o protocolo de pesquisa número 328/11. 

O estudo foi realizado no Programa Equilíbrio, serviço multidisciplinar 

especializado no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 

maus-tratos, que faz parte do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 

(FMUSP) em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com implantação 

municipal realizada por meio do Decreto Municipal no 48.141, de 14 de fevereiro 

de 2007 (Scivoletto et al., 2010). Os pacientes são atendidos de forma periódica 

após avaliação inicial nas áreas de: psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, psicopedagogia, psicologia, artes e serviço social e posterior 

inserção nos atendimentos pertinentes. As crianças e adolescentes são 

encaminhados pelas Varas da infância e juventude, Conselhos tutelares e 

abrigos, apresentando queixas de sintomas psiquiátricos e/ou comportamentais 

e dificuldades socioeconômicas.  

O objetivo primordial do programa é promover a reintegração sociofamiliar 

dos sujeitos. 

4.1. Casuística: 

No início do estudo, participaram 44 sujeitos e 34 permanecerem até a 

sua conclusão. Os sujeitos que não concluíram a pesquisa (n=10), 

abandonaram o tratamento na Instituição onde foi realizada a coleta, em função 
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de fatores relacionados com a dinâmica da população estudada 

(desacolhimento/adoções, transferência de serviços ou simplesmente não 

aderência) e também, aos sujeitos que realizaram a avaliação de QI após início 

no programa e nos quais foi constatado rebaixamento intelectual.  

Os sujeitos tinham idades entre 8 e 16 anos, atendidos no Programa 

Equilíbrio, e de ambos os gêneros. 

Foram formados três grupos: G1, G2 e G3, nos quais, G1 representou os 

sujeitos do grupo-estudo (composto por 14 indivíduos), G2 os sujeitos do 

grupo-controle (composto por 10 indivíduos) e G3 composto por sujeitos que 

foram analisados como grupo-controle (G3I) e posteriormente como 

grupo-estudo (G3II) (10 Indivíduos). Os grupos G1 e G3 foram submetidos a 

treinamento auditivo formal (TAF): G1, imediatamente após a primeira avaliação 

comportamental do processamento auditivo; G3, após a segunda avaliação que 

foi realizada três meses após a primeira, sem ter sido realizado TAF. O grupo G2 

teve apenas os dados de avaliação e reavaliação (sem TAF) utilizados. Dessa 

forma, G1 e G2 participaram da pesquisa por cerca de três meses e G3 por cerca 

de seis meses, (os períodos que variaram foram devido a faltas, feriados e 

demais intercorrências que ocorreram durante o processo de Treinamento 

auditivo). As crianças dos três grupos foram equiparadas quanto a idade e QI, 

além de informações sociodemográficas que foram verificadas em prontuário. 

Os sujeitos do grupo G2 receberiam o tratamento indicado (TAF) ao fim 

do estudo, no entanto, por motivos diversos (abandono de tratamento, 

transferência de serviço, não aderência etc.), não permaneceram no Programa 

Equilíbrio para conclusão do trabalho. 
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Para caracterização da amostra, considerou-se a presença de 

diagnósticos sociais, diagnósticos psiquiátricos e o funcionamento global dos 

sujeitos, dados levantados nos prontuários. Os seguintes diagnósticos sociais 

(de acordo com CID-10) foram encontrados: Z55.3 – Maus resultados escolares; 

Z59 – Problemas relacionados com a habitação e com as condições 

econômicas; Z59.8 – Outros problemas relacionados com a habitação e com as 

circunstâncias econômicas; Z60.0 – Problemas de adaptação às transições do 

ciclo de vida; Z60.1 – Situação parental atípica; Z60.4 – Exclusão e rejeição 

sociais; Z60.5 – Objeto de discriminação e perseguição percebidas; Z61.0 – 

Perda de relação afetiva na infância; Z61.1 – Remoção do lar na infância; Z61.2 

– Padrão alterado de relações familiares na infância; Z61.3 – Eventos que 

originam perda de auto-estima na infância; Z61.4 – Problemas relacionados com 

abuso sexual alegado de uma criança por uma pessoa de dentro do seu grupo; 

Z61.6 – Problemas relacionados com abuso físico alegado da criança; Z61.7 – 

Experiência pessoal amedrontadora na infância; Z61.8 – Outros eventos da vida 

pessoal negativos na infância; Z62.0 – Supervisão e controle inadequado por 

parte dos pais; Z62.2 – Educação numa instituição; Z62.4 – Negligência 

emocional da criança; Z62.5 – Outros problemas relacionados com negligência 

na educação dos filhos; Z62.6 – Pressões não apropriadas por parte dos pais e 

outras falhas da educação; Z63.2 – Suporte familiar inadequado; Z63.3 – 

Ausência de um dos membros da família; Z63.4 – Desaparecimento ou 

falecimento de um membro da família; Z63.5 – Rompimento da família por 

separação ou divórcio; Z63.6 – Parente dependente de cuidados, residente no 

domicílio; Z63.7 – Outros acontecimentos difíceis com incidência na família ou 

no lar; Z63.8 – Outros problemas especificados relacionados com o grupo 
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primário de suporte; Z63.9 – Problema não especificado relacionado com o 

grupo primário de suporte; Z64.1 – Problemas relacionados com multiparidade; 

Z81.0 – História familiar de retardo mental; Z81.1 – História familiar de abuso de 

álcool; Z81.2 – História familiar de abuso de fumo; Z81.3 – História familiar de 

abuso de outra substância psicoativa; Z81.8 – História familiar de outros 

transtornos mentais e comportamentais; Z82.4 – História familiar de doença 

isquêmica do coração e outras doenças do aparelho circulatório; Z83.0 – História 

familiar de doença pelo vírus da imunodeficiência humana e  Z83.6 – História 

familiar de doenças do aparelho respiratório; 

Os diagnósticos psiquiátricos levantados foram: F43.1 – Estado de 

estresse pós-traumático; F98.0 – Enurese de origem não orgânica ; F31 – 

Transtorno afetivo bipolar; F32.0 – Episódio depressivo leve; F90.0 – Distúrbio 

da atividade e da atenção; F91.3 – Distúrbio desafiador e de oposição; F93.8 – 

Outros transtornos emocionais da infância; F94.2 – Transtorno de fixação da 

infância com desinibição; F43.2 – Transtornos de adaptação; F34.1 – Distimia; 

F32.1 – Episódio depressivo moderado e F63.0 – Transtornos do hábito e do 

impulso. 

Em virtude do número elevado de diagnósticos, para melhor visualização 

da distribuição dos mesmos na amostra, foram elaborados dois quadros: um em 

que constam todos os diagnósticos sociais que estivessem presentes em 50% 

ou mais da população estudada e o número de sujeitos que os apresentassem; 

outro com todos os diagnósticos psiquiátricos que se repetiram ao menos uma 

vez: 
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Quadro 1- Distribuição dos diagnósticos sociais entre os sujeitos 

Diagnósticos 
sociais 

Z61.0 Z61.1 Z62.0 Z62.2 Z62.4 Z63.2 Z81.3 

Número de 
sujeitos 

22 32 18 28 25 28 18 

 

Legenda: Z61.0 – Perda de relação afetiva na infância; Z61.1 – Remoção 
do lar na infância; Z62.0 – Supervisão e controle inadequado por parte dos pais; 
Z62.2 – Educação numa instituição; Z62.4 – Negligência emocional da criança; 
Z63.2 – Suporte familiar inadequado; Z81.3 – História familiar de abuso de outra 
substância psicoativa. 

 

  



Método  34 

 

 

Quadro 2- Distribuição dos diagnósticos psiquiátricos entre os sujeitos 

Diagnósticos 
psiquiátricos 

F31 F32.0 F43.1 F90.0 F91.3 F98.0 

Número de 
sujeitos 

3 11 3 10 7 4 

 

Legenda: F31 – Transtorno afetivo bipolar; F32.0 – Episódio depressivo 
leve; F43.1 – Estado de estresse pós-traumático; F90.0 – Distúrbio da atividade 
e da atenção; F91.3 – Distúrbio desafiador e de oposição; F98.0 – Enurese de 
origem não orgânica.  

 

Com relação aos diagnósticos psiquiátricos, para que fosse possível uma 

diminuição do número de variáveis, possibilitando uma análise estatística em 

função do número de sujeitos, foi realizada a classificação dos mesmos 

utilizando um modelo proposto por Krueger em 1999, que divide esses 

diagnósticos em duas categorias: Internalizantes e Externalizantes; sendo a 

primeira categoria caracterizada por propensão em expressar angústia 

internamente, como ocorre, por exemplo, em transtornos como a depressão; e a 

segunda categoria, como a propensão em expressar angústia por meio do 

comportamento, como ocorre em transtornos como déficit de atenção e 

hiperatividade (Cosgrov et al., 2011). 

Assim, de acordo com os diagnósticos apresentados, obtivemos a 

seguinte distribuição: 
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Quadro 3- Distribuição dos sujeitos (por grupo) em função do tipo de diagnóstico 

psiquiátrico 

 Internalizante Externalizante Ambos Nenhum 

G1 5 2 3 4 

G2 5 2 2 1 

G3 5 4 1 0 

Total 15 8 6 5 

 

 

Tabela 1- Taxa de ocorrência de cada categoria de diagnóstico psiquiátrico por 
grupo 

Grupo   G1   G2   G3 

Variável N Taxa de ocorrência N Taxa de ocorrência N Taxa de ocorrência 

Só externalizante 14 0,14 10 0,2 10 0,4 

Só internalizante 14 0,29 10 0,5 10 0,5 

Internalizante e externalizante 
simultaneamente 14 0,21 10 0,2 10 0,1 

Pelo menos um diagnóstico 
externalizante 14 0,36 10 0,4 10 0,5 

Pelo menos um diagnóstico 
internalizante 14 0,5 10 0,7 10 0,6 

Nenhum diagnóstico 14 0,29 10 0,1 10 0 

 

Os sujeitos foram ainda caracterizados quanto ao seu funcionamento 

global; todos foram submetidos à aplicação de um protocolo de avaliação 

perceptiva subjetiva desse funcionamento, a escala Global Assessment Scale 

(CGAS) (Shaffer et al., 1983). Esse instrumento consiste em pontuações em um 

intervalo de 0-100 (sendo sugestivo e alterações do funcionamento, pontuações 

variando entre 61-70 pontos segundo Deady, 2009 dividido em faixas de 10 em 

10 pontos as quais representam características do funcionamento global da 
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criança/adolescente (ANEXO 1). 

A escala foi aplicada na inserção do sujeito na pesquisa e a cada três 

meses, sendo da seguinte forma, entre os grupos: G1 – antes e após a 

intervenção; G2 – Na avaliação 1 e na  avaliação 2; G3 – Na avaliação 1, antes 

da avaliação 2 e após a intervenção. 

Abaixo, segue um quadro com a distribuição dos sujeitos por grupo, nas 

faixas de funcionamento da escala: 

 

Quadro 4- Descritiva da escala CGAS por grupos 

Grupo Variável N Mínimo Média Desvio padrão Máximo 

G1 CGAS-1 14 41 62,8 14,6 85 

  CGAS-2 14 40 64,1 15,2 85 

G2 CGAS-1 10 41 59,5 11,9 71 

  CGAS-2 10 45 61,1 12,3 80 

G3 CGAS-1 10 45 60,8 11,9 77 

  CGAS-2 10 45 62,3 12,1 80 

  CGAS-3 10 45 64,4 11,3 80 

 

Por fim, foi realizada uma avaliação subjetiva da aderência dos sujeitos na 

intervenção. Para tal, por meio de uma análise observacional (levando em 

consideração aspectos como: motivação, entendimento da necessidade da 

intervenção, disponibilidade), a terapeuta atribui aos sujeitos, ao fim do 

programa TAF, uma nota correspondente a ao quesito aderência. Essas notas 

foram organizadas da seguinte maneira: 1 – Boa aderência; 2 – Aderência 

regular e 3 – Má aderência. 

4.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 
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Para participar da pesquisa, os sujeitos dos três grupos deveriam ter: 

 Diagnóstico de distúrbio de processamento auditivo; 

 Idade superior a 7 anos;  

 QI igual ou superior a 80 (inteligência dentro da normalidade) de 

acordo com Spreen e Strauss, 1998; 

 Autorização e assinatura do responsável no termo de 

consentimento. 

 Foram excluídos aqueles que apresentassem: 

 Patologia clínica ou psiquiátrica (comprometimento orgânico ou 

psiquiátrico moderado ou grave), que necessitassem de internação 

em hospital geral ou psiquiátrico para tratamento ou investigação 

diagnóstica (dado fornecido pelo médico responsável pelo caso 

e/ou coletado em prontuário);  

 Perda auditiva periférica (limiar auditivo superior a 25dB- Lloyd e 

Kaplan, 1978).  

 

4.3. Materiais e procedimentos 

4.3.1. Termo de Consentimento 

Foi elaborado e aplicado um termo de consentimento livre esclarecido, o 

qual explanava sobre o trabalho a ser realizado. O mesmo foi entregue e 

explicado aos responsáveis (coordenadores dos abrigos em casos de crianças 

abrigadas ou pais/responsáveis em casos de crianças desabrigadas) das 



Método  38 

 

 

crianças e adolescentes, e aos próprios adolescentes no caso daqueles com 

idade superior a 12 anos, os quais deveriam assinar caso estivessem de acordo. 

(Anexo 3) 

4.3.2. Avaliação da audição 

 Para avaliação da audição (periférica e comportamental) foram 

utilizados os materiais descritos: 

 Audiômetro modelo AC33, cuja faixa de frequência é de 125Hz a 

8KHz, e que, por via aérea, o tom puro varia de 0 dB a 100 dB para 

as frequências de 300Hz a 6KHz, 0 dB a 90 dB para 250Hz e 0 dB 

a 80 dB para 8KHz. A calibração está de acordo com os padrões 

ANSI S3, 6-1989; ANSI S3, 43-1992; IEC 645-1 (1992); IEC 645-2 

(1993); ISSO 389; UL 544 (Russo, 1999). O fone utilizado foi o 

modelo TDH-39; 

 Cabine acústica São Luiz, aferida de acordo com a norma ANSI S3 

1- 1991;  

 CDs anexos do livro: Manual de Avaliação do Processamento 

auditivo, Pereira e Schochat, 1997;  

 Otoscópio modelo Mini Heinne;  

 Instrumentos musicais (coco, agogô, guizo e sino). 

Audiometria tonal foi realizada previamente e avaliou as frequências de 

250Hz a 8KHz em ambas as orelhas e vocal (Limiar de reconhecimento de fala 

(LRF) e Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF)). 

O indivíduo que apresentou perda auditiva (limiar auditivo superior a 25dB 
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– Lloyd e Kaplan, 1978), foi descartado da amostra. Não foi realizada 

imitanciometria devido a não possuirmos o equipamento no local de atendimento 

e por haver dificuldade de deslocamento das crianças para outros serviços, no 

entanto todas as crianças/adolescentes realizaram avaliação clínica pediátrica 

prévia que incluía otoscopia, excluindo-se, assim, patologias auditivas. 

Para avaliação comportamental do processamento auditivo, foram 

utilizados dois testes monóticos, dois testes dicóticos e um teste temporal, sendo 

eles: teste pediátrico de identificação de sentenças (PSI), teste de fala com 

ruído, teste dicótico de dígitos, teste dicótico não verbal (Pereira e Schochat, 

1997) e teste temporal de padrão de frequência (Auditec, 1997), 

respectivamente.  

O teste PSI foi realizado com mensagem competitiva, aplicado na 

modalidade ipsilateral. O mesmo consiste em instruir o indivíduo a localizar e 

apontar em um cartaz a figura correspondente à sentença ouvida em detrimento 

de uma mensagem competitiva (história). O teste foi iniciado com relação 

sinal/ruído de 0 dB, ou seja, sentença e mensagem competitiva estavam na 

mesma intensidade e posteriormente essa relação foi modificada, passando 

para -10dB e chegando a -15dB (ou seja, mensagem competitiva mais alta do 

que as sentenças), intensidade na qual o teste é realizado e contabilizado. Esse 

teste avaliou a habilidade de figura-fundo para sons linguísticos com associação 

entre estímulos auditivos e visuais. 

Com relação ao teste de fala com ruído, o mesmo consiste na 

apresentação de uma lista de palavras monossilábicas apresentadas 

simultaneamente à presença de um ruído competitivo com relação sinal-ruído 
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constante de +20 dB (ou seja, o ruído encontra-se 20 dB mais baixo que as 

palavras). O indivíduo é instruído a repetir essas palavras e não prestar atenção 

no ruído de fundo. A habilidade avaliada é fechamento auditivo.  

O teste dicótico de dígitos consiste na apresentação de quatro números 

(dissílabos: quatro, cinco, sete, oito ou nove) apresentados competitivamente 

nas duas orelhas aos pares. O indivíduo é instruído a repetir os quatro números, 

sem necessidade de manter qualquer ordem de apresentação. A habilidade 

auditiva avaliada é figura-fundo para sons linguísticos e integração binaural. 

O teste dicótico não verbal de escuta direcionada consiste na 

apresentação de sons não verbais (porta batendo, trovão, cachorro latindo, galo 

cantando, gato miando e sino da igreja) apresentados competitivamente nas 

duas orelhas. O indivíduo é instruído sobre qual orelha deverá atentar-se e então 

apontar em um cartaz a figura correspondente ao som que ouviu. A habilidade 

avaliada é figura-fundo para sons não linguísticos e separação binaural.   

Por fim, o teste temporal de padrão de frequência consiste na 

apresentação de sequências de três estímulos distintos em duas frequências 

(grave e agudo). O indivíduo é instruído a discriminar e posteriormente ordenar 

esses sons. As habilidades auditivas avaliadas são discriminação, ordenação 

temporal e transferência inter-hemisférica.   

Para caracterizar o distúrbio de processamento auditivo, foi considerada a 

presença de alteração em dois ou mais testes auditivos (Chermak e Musiek 

1997). 

A avaliação de processamento auditivo foi realizada pré e pós-TAF nos 
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grupos G1 e G3 e não foi realizado TAF no G2, realizando-se duas avaliações 

com intervalo de três meses entre elas. O grupo-estudo, G1, foi submetido a TAF 

durante 12 semanas logo após a realização da avaliação de processamento 

auditivo 1. O grupo-controle G2 não foi submetido a TAF, como já citado, e 

realizou avaliação de processamento auditivo 1 e avaliação de processamento 

auditivo 2 após 12 semanas de pausa sem realização de TAF. Por fim, o grupo 

que funcionou como controle e estudo, o G3, realizou avaliação de 

processamento auditivo 1, aguardou 12 semanas de pausa sem realização de 

TAF, e ao fim dessas semanas realizou avaliação de processamento auditivo 2 

sendo então inserido em programa de TAF, e, ao fim do mesmo (após 12 

semanas), realizou nova avaliação de processamento auditivo, sendo então a 

avaliação 3 (pós-TAF). Segue abaixo organograma: 
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4.3.3. Treinamento auditivo formal 

Foram 12 sessões realizadas em cabina acústica e computador, sendo 

uma por semana, com duração média de 45 minutos cada. 

Foram utilizados audiômetro modelo AC33, cabine acústica marca São 

Luiz, CDs anexos do livro Manual de Avaliação do Processamento auditivo 

(Pereira e Schochat, 1997 e 2011), exercícios de processamento auditivo 

(Schettini, Rocha e Almeida, 2007) e do livro Processando Sons (Rodrigues, 

2007); instrumentos musicais (coco, agogô, guizo e sino), software de 
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treinamento auditivo temporal (Murphy, 2008) e microcomputador marca AOC.  

Todos os indivíduos foram treinados em todas as habilidades auditivas. 

As sessões foram compostas por atividades diversas, que trabalharam as 

habilidades alteradas (verificadas na avaliação) e também as que estavam 

dentro da normalidade, em busca de melhores resultados.  

Um programa era montado para cada sessão e para cada paciente, 

baseado em procedimentos propostos e validados em pesquisas anteriores 

(Musiek e Chermak,1992 e 1995 e validado por Musiek e Schochat, 1998). No 

entanto, modificações foram realizadas de acordo com a demanda da população 

estudada, como o número de sessões, a inclusão de uma atividade com apoio 

lúdico (software, músicas) e adaptação do ambiente, com exercícios realizados 

também no computador ou, eventualmente, fora da cabina (instalando o fone do 

audiômetro pelo lado de fora). O programa não era fechado, ou seja, 

modificações poderiam e deveriam ser realizadas durante as sessões de acordo 

com as facilidades e/ou dificuldades apresentadas por cada um durante o 

trabalho, buscando manter o índice de sucesso versus erro aproximado de 70/30 

por cento (Musiek e Schochat, 1998). Os procedimentos foram agendados de 

forma que o mesmo tipo de tarefa raramente fosse repetido em sessões 

seguidas. 

As tarefas de treinamento auditivo realizadas estão listadas a seguir: 

 Treinamento da habilidade de figura-fundo: identificação de sentenças 

com mensagem competitiva. Para tal foi utilizado o teste PSI do Manual 

de Avaliação do Processamento Auditivo (Pereira e Schochat, 1997) e 
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também o teste de Figura-fundo com mensagem competitiva do livro 

Exercícios de Processamento Auditivo (Schettini, Rocha e Almeida, 

2007); este último apresentava figuras distintas das utilizadas na 

avaliação. Os indivíduos eram instruídos a apontar as figuras que 

representassem as sentenças ouvidas, sem prestar atenção à mensagem 

competitiva, assim como no teste. O que diferiu foi a relação sinal/ruído, 

que era modificada de acordo com a evolução/dificuldade do paciente. 

Iniciou-se com relação de +15 dB, evoluindo até o -15 dB (quando 

possível, de acordo com a evolução do paciente) utilizado no teste; 

 Treinamento da habilidade de fechamento auditivo: foi utilizado o teste de 

fala com ruído ou lista de palavras apresentadas verbalmente pela 

terapeuta por meio do microfone do audiômetro. Uma lista de dez a 15 

vocábulos monossilábicos ou dissilábicos era apresentada em diferentes 

níveis de intensidade, juntamente com um ruído branco ipsilateral, e o 

indivíduo era instruído a repetir os vocábulos sem prestar atenção ao 

ruído. A relação sinal/ruído era modificada de acordo com o desempenho 

do indivíduo. Foi tomado o cuidado de utilizar lista de palavras distintas 

nas sessões. Como outra opção de estratégia, era utilizado um cartaz 

com figuras em que o indivíduo era instruído a apontar as que 

representassem as palavras ouvidas, sem prestar atenção ao ruído que 

era apresentado ao mesmo tempo de forma ipsilateral. Outro exercício 

realizado para trabalho desta habilidade foi o Teste de fala comprimida, 

no qual uma lista de palavras comprimidas em 60% (monossílabas ou 

dissílabas) era apresentada de forma monoaural;  

 Treinamento da habilidade de processamento temporal:  
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o Padrão de frequência: esta tarefa envolveu a discriminação de dois 

sons distintos em sua frequência (grave e agudo). Era dividida em 

três etapas: discriminação, ordenação e resolução temporal. Para 

realização deste exercício, primeiramente foi realizado treinamento 

no audiômetro com estímulos de frequências bem distantes (ex: 

250 Hz para estímulo grave e 4 Khz para estímulo agudo) para 

facilitar a discriminação, posteriormente foram utilizados os 

estímulos do livro Processando Sons (Rodrigues, 2007)  nos 

quais os sons eram realizados com o instrumento piano, e, a 

medida que o indivíduo ia apresentando evolução, passava-se a 

utilizar o exercício do Manual de Avaliação do Processamento 

Auditivo (Pereira, 2011) de quatro tons, utilizando estímulos  

produzidos com flauta e, por fim, os estímulos do CD Auditec, o 

mesmo utilizado para a avaliação, no entanto nas versões infantil 

(treino e teste) e também adulto (treino e teste); 

o Padrão de duração: semelhante à tarefa de padrão de frequência, 

envolvia também a discriminação de dois sons, no entanto esses 

se distinguiam pela duração (longo e curto). Também dividida em 

três etapas: discriminação, ordenação e resolução temporal. A 

evolução dos exercícios foi realizada seguindo a mesma ordem 

apresentada acima nos exercícios com padrão de frequência. 

 Treinamento da habilidade de separação e integração binaural:  

o Também foram utilizadas letras de músicas para memorização, 

iniciando com frases curtas (três palavras) e evoluindo para frases 

maiores (acima de quatro palavras, evoluindo de acordo com o 
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desempenho do indivíduo). Após evolução neste quesito, a tarefa 

foi aplicada com uma sequência de três palavras (a primeira 

palavra competitiva era omitida para facilitar o exercício) do teste 

SSW e à medida que o indivíduo apresentasse facilidade, a 

sequência era aumentada para quatro palavras, utilizando o 

exercício Dissílabos alternados e posteriormente o teste SSW, 

utilizando as quatro palavras (com duas competitivas). Como outra 

opção de estratégia também foi utilizado o teste dicótico de dígitos, 

o qual também era apresentado primeiramente com sequência de 

três números (omitindo um número competitivo para facilitar) e à 

medida que o desempenho do indivíduo melhorava, eram 

apresentadas as sequências de quatro números. 

O programa de treinamento auditivo foi realizado com intensidade de 40 

dB acima do LRF para tarefas monóticas e 50 dB para tarefas dicóticas e de 

padrões temporais. 

Nos 15 minutos finais de cada sessão, foi utilizado o software de 

treinamento auditivo temporal (Murphy, 2008). O mesmo é composto por dois 

jogos: jogo do macaco e jogo do papagaio, que trabalham as habilidades 

temporais de discriminação e ordenação de frequência e discriminação de sons 

verbais por meio da fala expandida, respectivamente. 

4.3.4. Padrões de normalidade dos testes aplicados: 

Avaliação audiológica periférica: 

Avaliando conjuntamente os dados de audiometria tonal e vocal, foram 
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considerados normais os exames dentro dos seguintes critérios:  

 Audiometria tonal: como já mencionado, foi considerado dentro da 

normalidade, os exames que apresentassem limiares auditivos inferiores 

a 25 dB (Lloyd e Kaplan, 1978); 

 Audiometria vocal: limiar de reconhecimento de fala com resultado 

compatível com a média dos limiares de frequência de fala (500 Hz, 1 KHz 

e 2 KHz), ou podendo variar em 10 dB acima desse valor (Santos e 

Russo, 1986). Índice de reconhecimento de fala com porcentagem 

superior a 90 com avaliação realizada a 30 dB acima da média dos 

limiares de frequências de fala (500 Hz, 1 KHz e 2 KHz) (Jerger et al., 

1968). 

 

4.3.5. Avaliação do processamento auditivo 

 Teste de identificação de sentenças com mensagem competitiva (PSI): 

para relação sinal/ruído de -15 dB, a normalidade é de pontuação igual ou 

superior a 60% em ambas as orelhas (Almeida et al., 1988); 

 Teste de fala com ruído: para relação sinal/ruído de +20 dB, a 

normalidade é de pontuação igual ou superior a 68% na primeira orelha 

testada e de 70% na segunda orelha testada;  

 Teste dicótico de dígitos: o padrão de normalidade é de 85% para orelha 

direita e 82 % para a esquerda em crianças de 7-8 anos e de 95% em 

ambas as orelhas para crianças acima de 9 anos (Pereira e 

Schochat,1997);  
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 Teste dicótico não verbal de escuta direcionada: o padrão de normalidade 

é de no mínimo 11 acertos (de 12 possíveis) em ambas as orelhas (Ortiz e 

Pereira, 1997); 

 Teste temporal de padrão de frequência: segundo Auditec, 1997, para 

crianças com idade entre 7-8 anos, a normalidade é de 76%; 8-10 anos é 

91%; acima de 10 anos é de 90%.  

 

4.4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.4.1. Análise estatística: 

Para responder aos objetivos do estudo, além de técnicas básicas de 

análise exploratória de dados como média, mediana e desvio padrão, foi 

utilizado o Coeficiente de Correlação de Spearman, o teste de Mann-Whitney e o 

teste de Friedman.  

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as orelhas direita e 

esquerda entre as variáveis PSI, teste de fala com ruído, teste dicótico não 

verbal e teste dicótico de dígitos, bem como comparar os grupos G1 e G2, e os 

gêneros masculino e feminino, em relação às funções auditivas. Para comparar 

os períodos em que houve e em que não houve intervenção no grupo G3, foi 

utilizado o teste de Friedman, uma vez que os indivíduos estão vinculados, isso 

é, os mesmos indivíduos foram avaliados mais de duas vezes. 

 Por fim, o Coeficiente de Correlação de Spearman foi utilizado para 

avaliar a relação entre as funções auditivas e as faltas, a aderência, o QI, o 

CGAS e a idade, que são fatores externos ao tratamento. 
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 Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesse trabalho consideraram 

uma significância de 5%, isso é, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi 

menor que 0,05. 

Com relação aos testes estatísticos utilizados: 

- Teste de Mann-Whitney 

O teste de Mann-Whitney é um teste não paramétrico alternativo ao teste 

t-Student para comparar as médias de duas amostras independentes. A única 

suposição necessária para a aplicação deste teste é que as duas amostras 

sejam independentes e aleatórias, e que as variáveis em análise sejam 

numéricas contínuas ou ordinais. 

- Coeficiente de Correlação de Spearman 
 
É um teste estatístico no qual a medida de correlação mais usual, 

conhecida como Coeficiente de Correlação de Pearson, mede a relação linear 

entre duas variáveis. Porém, quando essa relação não for linear, o Coeficiente 

de Correlação de Pearson pode ser utilizado, realizando uma transformação de 

postos.  

- Teste de Friedman 

 O teste de Friedman é o teste não paramétrico utilizado para comparar 

dados amostrais vinculados, ou seja, quando o mesmo indivíduo é avaliado mais 

de duas vezes. O teste de Friedman não utiliza os dados numéricos diretamente, 

mas sim os postos ocupados por eles após a ordenação feita para cada grupo 

separadamente. Após a ordenação é testada a hipótese de igualdade da soma 

dos postos de cada grupo. 



Método  50 

 

 

Este teste pode ser considerado uma extensão do teste de Wilcoxon, 

quando é necessário utilizar três ou mais situações experimentais. Deve ser 

utilizado para um design relacionado quando os mesmos sujeitos (ou sujeitos 

emparelhados) são distribuídos por três ou mais situações experimentais.  

Uma vez que se trata de um design relacionado no qual o mesmo sujeito 

obtém resultados em todas as situações, é permitido comparar os resultados de 

cada sujeito através de todas as situações, no sentido de verificarmos em que 

situação obtém maiores e menores resultados.
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5. Resultados 

Neste capítulo estão contidas as análises realizadas neste estudo.  

Os dados obtidos nas orelhas direita e esquerda foram analisados 

conjuntamente após análise estatística e verificação de ausência de diferenças 

estatisticamente significantes entre elas, com exceção do teste dicótico não 

verbal, o qual apresentou diferença (p<0,001) e, portanto, foi analisado orelha 

por orelha.  

Como citado na casuística, o estudo iniciou com 44 sujeitos, tendo 

permanecido até a conclusão do mesmo apenas 34, os quais tiveram seus 

resultados analisados estatisticamente, conforme pode ser visualizado abaixo 

no Quadro 5. Isso ocorreu devido aos sujeitos que abandonaram o tratamento na 

Instituição onde foi realizada a coleta, em função de diversos fatores 

relacionados ou não com a dinâmica da população estudada 

(desabrigamentos/adoções, transferência de serviços ou simplesmente não 

aderência), e aos sujeitos que realizaram a avaliação de QI após início no 

programa e foi verificado rebaixamento intelectual. Assim, na coluna “2ª 

avaliação”, do Quadro 5, estão os sujeitos que de fato compuseram a população 

analisada neste estudo (n=34).  
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Quadro 5- Caracterização da amostra quanto ao número de crianças 

participantes do estudo 

População 
estudada 

Número de 
cada grupo 

1ª avaliação 2ª avaliação 

G1 – Estudo 18 18 14 

G2 – Controles 10 10 10 

G3 – 
Estudo/Controles 

16 16 10 

 

Conforme pode ser observado abaixo nos Quadros 6 e 7, todos os grupos 

foram equiparados com relação à média de idades e de QI, não apresentando 

diferenças estatisticamente significantes entre os resultados.  
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Quadro 6- Distribuição dos grupos quanto à idade 

  

 
  

Estudo – 
G1 

Controle – 
G2 

Estudo/Controle – 
G3 

 

Número 14 10 10 

 

Média 10,6 11 9,9 

 

Mediana 10 11,5 10 

 

Idade 
mínima 

8 8 8 

 

Idade 
máxima 

16 16 12 

 

Desvio 
padrão 

2,3 2,5 1,4 

 
    

 

Teste de Mann-Withney para comparação entre 

os grupos 

 

  G1 x G2 G2 x G3 G1 x G3 

 

Estatística 131 117,5 116 

 

p-valor 0,7 0,4 0,6 
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Quadro 7- Distribuição dos grupos quanto ao QI 

  Estudo – G1 Controle – G2 Estudo/Controle – G3 
 Número 14 10 10 

 Média 98,3 91,7 100,3 

 Mediana 97 84 98,5 

 QI mínimo 80 80 80 

 QI máximo 132 117 120 

 Desvio padrão 14,0 12,5 13,5 

 
    

 

Teste de Mann-Withney para comparação entre os grupos 

   G1 x G2 G2 x G3 G1 x G3 

 Estatística 105 86 133 

 p-valor 0,3 0,2 0,7 

 

      

Para melhor visualização, os resultados das análises a seguir serão 

divididos em três subitens:  

 Análise comparativa dos resultados das avaliações comportamentais do 

processamento auditivo. Estudo versus Controle; 

 Verificação da influência da idade, gênero, número de faltas, aderência, 

quociente de inteligência e funcionamento global nos resultados da 

reavaliação após a intervenção; 

 Verificação de associação entre a aderência e tipo 

(internalizante/externalizante) e número de diagnósticos psiquiátricos. 
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5.1. Análises comparativas dos resultados das avaliações 

comportamentais do processamento auditivo. 

Neste item estão descritas todas as comparações realizadas entre os 

grupos Estudo, Controle e Controle/Estudo. 

Na Tabela 2, estão expostas as médias, desvio padrão e valor mínimo e 

máximo dos indivíduos em cada um dos testes. Podemos observar que em 

alguns testes tivemos valor mínimo 0, mostrando os indivíduos que não 

conseguiram realizar o teste em questão, ou que de fato não conseguiram 

acertar nenhum item do mesmo.  

Tabela 

 2- Média, Desvio padrão, mínimo e máximo – Valores apresentados nos 

testes, por grupos 

 
  G1       G2       G3- I         G3 - II   

 
Média 

Desv. 
Pad. Mínimo Máximo Média Mínimo 

Desv. 
Pad. Máximo Média  

Desv. 
Pad. Mínimo Máximo Média  

Desv. 
Pad. Mínimo Máximo 

Localização 100 0 100.00 100 90 80 10.54 100 82 17.52 60 100 90 14.14 60 100 
Memória 
verbal 80.98 25.18 33.33 100 83.35 66.7 17.55 100 70.01 26.6 33.3 100 83.35 17.55 66.7 100 
Memória não 
verbal 61.99 22.12 0 100 66.68 33.3 22.23 100 60 40.98 0 100 73.34 34.43 0 100 

PSI OD 69.29 27.02 10 100 68 40 20.44 100 72 14.76 50 90 63 21.11 40 100 

PSI OE 63.57 26.49 10 100 61 40 15.95 90 68 20.44 40 100 67 19.46 40 90 
Fala com 
ruído OD 77.86 9.1 64 88 71.6 44 12.85 84 83 7.84 76 100 77.6 6.02 72 88 
Fala com 
ruído OE 77.86 10.83 60 96 74 48 14.39 92 80.8 10.96 64 96 79.6 8.73 64 92 
Dicótico não 
verbal OD 75.04 17.56 41.77 100 73.35 41.7 19.56 100 66.67 19.65 33.3 91.7 74.16 14.4 50 100 
Dicótico não 
verbal OE 88.72 14.82 58.33 100 88.34 66.7 14.26 100 80.01 17.66 50 100 84.99 12.31 58.3 100 
Dicótico de 
dígitos OD 79.82 12.69 45 95 82.5 72.5 6.77 92.5 85.75 9.86 70 97.5 85.5 7.89 75 95 
Dicótico de 
dígitos OE 75.71 14.23 47.5 92.5 77.25 60 11.57 97.5 77.25 16.73 47.5 95 80.25 8.76 65 95 
Temporal de 
frequência 47.14 36.52 0 95 40.5 0 21.66 80 54.17 33.68 0 95 56 17.92 40 95 

 

Em seguida demos início às análises avaliando estatisticamente a 
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diferença dos testes PSI, fala com ruído, dicótico não verbal e dicótico de dígitos 

entre as orelhas esquerda e direita. Como pode ser observado na Tabela 3, a 

seguir, a única variável que apresentou diferença significante entre as orelhas foi 

o teste dicótico não verbal (p-valor<0,0001) e, dessa forma, foi a única variável 

que foi analisada separadamente, isso é, para orelha esquerda e para orelha 

direita, ao longo das análises desenvolvidas neste trabalho e apresentadas 

durante esta seção, como já mencionado. Para as outras três variáveis 

discutidas aqui, foram consideradas as médias entre as orelhas direita e 

esquerda, uma vez que não há diferença significante entre elas, também como já 

mencionado. 

 Foi possível observar que a média e a mediana do teste dicótico não 

verbal para a orelha direita foram, respectivamente, 79,94 e 83,30, enquanto 

para a orelha esquerda foram 89,21 e 91,70. Para as demais variáveis 

analisadas, isso é, teste PSI, teste de fala com ruído e teste dicótico de dígitos, 

pelo fato de não apresentarem diferenças estatisticamente significantes entre as 

orelhas direita e esquerda (todas com p-valor maior que 0,05), foi observada 

uma diferença muito pequena das médias e medianas entre as orelhas. 
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Tabela 3- Média, mediana, desvio padrão e teste de Mann-Whitney para 

PSI, fala com ruído, dicótico não verbal e dicótico de dígitos entre as orelhas 

direita e esquerda 

Variável 

Direito Esquerdo 

p-valor 
N Média Mediana 

Desvio 
padrão 

N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

PSI 88 67.50 70.00 19.49 88 71.82 70.00 20.76 0.14 

Fala com ruído 88 80.73 80.00 9.38 88 81.54 84.00 10.49 0.38 

Dicótico não verbal 88 79.94 83.30 17.21 88 89.21 91.70 12.90 <0.0001* 

Dicótico de dígitos 88 86.56 87.50 10.15 88 82.73 85.00 13.04 0.074 

 
 

Legenda: * estatisticamente significante. 

 Prosseguindo com as análises, foram avaliadas estatisticamente as 

diferenças das funções auditivas entre os grupos G1 (tratamento) e G2 

(controle). Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos para as variáveis-teste PSI (p-valor=0,00), teste dicótico não verbal 

orelha direita (p-valor=0,047), teste dicótico de dígitos (p-valor=0,00), teste 

Temporal de frequência (p-valor=0,00) e presença de transtorno de 

processamento auditivo (p-valor menor que 0,0001). Os dados estão dispostos 

na Tabela 4. 

 Para todas essas variáveis que apresentaram diferença estatisticamente 

significante entre G1 e G2, as médias e medianas de G1 (tratamento) foram bem 

mais altas que em G2 (controle), o que nos leva a concluir que o tratamento foi 

efetivo no que diz respeito a essas funções auditivas que apresentaram 

diferença estatisticamente significante (PSI, dicótico não verbal orelha direita, 

dicótico de dígitos e teste temporal de frequência) e também no resultado final, 

evidenciado na diminuição do diagnóstico de TPA para o grupo G2 após o 

tratamento. 
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Tabela 4- Média, mediana, desvio padrão e teste de Mann-Whitney para 

localização, memória Verbal, memória não verbal, PSI, fala com ruído, dicótico 

não verbal OD, dicótico não verbal OE, dicótico de dígitos, temporal de 

frequência e TPA entre os grupos de tratamento (G1) e controle (G2) 

  G1         G2       

Variável                 
 

  N Média Mediana Desv.Pad. N Média Mediana Desv.Pad. P-valor 

Localização 14 0 0 0 10 4 0 8.43 0.1 

Memória Verbal 14 2.4 0 24.3 10 -3.34 0 18.92 0.43 

Memória não verbal 14 23.77 33.23 20.37 10 -3.33 0 29.2 0,06** 

PSI 14 19.64 15 25.23 10 -7.5 -7.5 13.59 0 

Fala com ruído 14 1.57 10 10.36 10 5.08 2 8.84 0.21 

Dicótico não verbal OD 14 20.83 20.84 15.87 10 7.49 8.3 15.44 0,047* 

Dicótico não verbal OE 14 8.33 4.12 14.58 10 2.5 0 14.71 0.11 

Dicótico de dígitos 14 18.3 16.25 12.53 10 -0.63 -0.63 5.28 0 

Temporal de frequência 14 40.71 27.5 33.9 10 2 2.5 11.11 0 

TPA 14 0.93 1 0.27 10 0 0 0 <0,001* 

 
 

Legenda: * Significância estatística; ** Tendência a significância 

TPA: 0 – Presença do diagnóstico; 1 – Ausência do diagnóstico 

 

Para a próxima análise, que pode ser visualizada na Tabela 5, o grupo G3 

foi, como já citado, dividido em dois momentos: em um primeiro momento 

funcionando como grupo-controle e posteriormente como grupo-estudo. Para 

essas análises, foi utilizado o Teste de Friedman. 

Foi observado, novamente, diferença estatisticamente significante das 

variáveis teste dicótico de dígitos (p-valor=0,002), teste Temporal de frequência 

(p-valor=0,01) e presença de TPA (p-valor=0,005). Além dessas variáveis, foi 

observada ainda diferença estatisticamente significante para o teste de fala com 

ruído (p-valor=0,01). 

Para todas essas variáveis que apresentaram diferença estatisticamente 
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significante entre os períodos de controle e intervenção do G3 (G3I e G3II,  

respectivamente), as médias e medianas do período de intervenção foram bem 

mais altas que no período de controle, o que nos leva a concluir que o tratamento 

foi efetivo para esse grupo no que diz respeito a essas funções auditivas que 

apresentaram diferença estatisticamente significante (fala com ruído, dicótico de 

dígitos e teste temporal de frequência) e também no resultado final, evidenciado 

na diminuição de sujeitos que apresentasse o diagnóstico de TPA para o grupo 

após o tratamento. 

Tabela 5- Média, mediana, desvio padrão e teste de Friedman para localização, 
memória verbal, memória não verbal, PSI, fala com ruído, dicótico não verbal OD, 
dicótico não verbal OE, dicótico de dígitos, temporal freq e TPA entre os períodos 

de não intervenção (controle) e intervenção (tratamento) do G3 (G3I e G3II 
respectivamente) 

Variável 

 (G3 I)  (G3 II) 

p-valor 
N Média Mediana 

Desvio 
padrão 

N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Localização 
10 8,00 0,00 16,87 10 6,00 0,00 9,66 0,65 

Memória 
verbal 10 13,34 0,00 23,32 10 6,66 16,65 30,60 1,00 

Memória 
não verbal 10 13,34 0,00 28,11 10 10,01 0,00 38,64 1,00 

PSI 10 -5,00 -5,00 12,02 10 13,00 15,00 12,74 0,06** 

Fala com 
ruído 10 -3,30 -4,00 8,92 10 12,80 12,00 6,88 0,01* 

Dicótico não 
verbal OD 

10 7,50 8,30 14,94 10 20,86 20,85 11,95 0,06** 

Dicótico não 
verbal OE 

10 4,98 4,15 8,05 10 10,85 8,39 7,91 0,06** 

Dicótico de 
dígitos 10 1,38 1,25 6,96 10 12,25 11,88 6,20 0,002* 
 
Temporal 
freq. 10 6,00 2,50 15,06 10 36,50 40,00 19,01 0,01* 

TPA 10 0,00 0,00 0,00 10 0,80 1,00 0,42 0,005* 

 
 

Legenda: * Significância estatística; ** Tendência a significância. 0 – 
presença de TPA; 1 – ausência de TPA. 
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Com relação à avaliação subjetiva da aderência por meio da escala citada 

no Método, como podemos observar na Tabela 6, a remissão do diagnóstico 

TPA se mostrou influenciada pela melhor nota na escala. Como explanado na 

tabela, os 13 sujeitos (de 21 que realizaram intervenção), apresentaram 

remissão do diagnóstico de TPA. Em contrapartida, os três sujeitos que 

mantiveram o diagnóstico tiveram nota de aderência Ruim ou Regular.  

 

Tabela 6- Aderência e diagnóstico de TPA 

ADERÊNCIA 0 1 Total geral % de melhora 

1   13 13 100% 

2 1 7 8 88% 

3 2 1 3 33% 

Total geral 3 21 24 88% 

 
Legenda: 1 – Boa aderência; 2 – Aderência regular e 3 – Má aderência. 

 

 

Abaixo, estão expostos alguns gráficos  que demonstram de forma 

ilustrada os resultados encontrados.  

No Gráfico 1, estão  as médias de desempenhos nos testes na situação 

pré e pós-tratamento, em que é possível visualizar uma melhora geral na maioria 

dos testes, ainda que sem significância estatística em alguns deles (memória 

verbal, memória não verbal e fala com ruído). No Gráfico 2, podemos observar 

que os testes não apresentaram grande variação na comparação entre as 

avaliações no grupo G2 que não realizou o TAF. No Gráfico 3, observamos, 

assim como no Gráfico 2, que os testes não apresentam grande variação na 
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comparação entre as avaliações 1 e 2 em G I. Por fim, no Gráfico 4, observamos 

a melhora em todos os testes na comparação pré e pós-tratamento (análise 

realizada com o grupo G3 na situação Estudo), ainda que sem significância 

estatística em alguns deles (localização, memória verbal, memória não verbal e 

PSI).  

Gráfico 1- Comparação entre a avaliação comportamental do 

processamento auditivo pré e pós-TAF no grupo G1: 

 

Legenda – Mem. verbal: Memória verbal; Mem. não verbal: Memória não 
verbal; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda; PSI: Teste pediátrico de 
identificação de sentenças; FR: Fala com ruído; DNV: Dicótico não verbal; DD: 
Dicótico de dígitos; Temp. freq.: Temporal de frequência 

* Significância estatística 
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Gráfico 2- Comparação entre a avaliação comportamental do 

processamento auditivo 1 e avaliação 2 no grupo G2 

 

Legenda – Mem. verbal: Memória verbal; Mem. não verbal: Memória não 
verbal; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda; PSI: Teste pediátrico de 
identificação de sentenças; FR: Fala com ruído; DNV: Dicótico não verbal; DD: 
Dicótico de dígitos; Temp. freq.: Temporal de frequência 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Av.1

Av. 2



Resultados  64 

 

 

Gráfico 3- Comparação entre a avaliação comportamental do 

processamento auditivo 1 e avaliação comportamental do processamento 

auditivo 2 no grupo G3 no momento Controle (ou seja, avaliações realizadas com 

espaçamento de três meses e sem realização de intervenção TAF) - G3I 

 

Legenda – Mem. verbal: Memória verbal; Mem. não verbal: Memória não 
verbal; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda; PSI: Teste pediátrico de 
identificação de sentenças; FR: Fala com ruído; DNV: Dicótico não verbal; DD: 
Dicótico de dígitos; Temp. freq.: Temporal de frequência 
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Gráfico 4- Comparação entre a avaliação comportamental do 

processamento auditivo pré e pós-TAF no grupo G3 no momento Estudo do 

grupo – G3 II 

 

Legenda – Mem. verbal: Memória verbal; Mem. não verbal: Memória não 
verbal; OD: orelha direita; OE: orelha esquerda; PSI: Teste pediátrico de 
identificação de sentenças; FR: Fala com ruído; DNV: Dicótico não verbal; DD: 
Dicótico de dígitos; Temp. freq.: Temporal de frequência 

* Significância estatística 
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5.2. Verificação da influência da idade, gênero, número de faltas, 

aderência e quociente de inteligência e funcionamento global nos 

resultados da reavaliação após a intervenção: 

Para verificar se houve algum fator externo que influenciasse no 

desempenho dos pacientes no programa, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Spearman para análise das variáveis de faltas, aderência, QI e 

idade (todas variáveis quantitativas) e, novamente, o Teste de Mann-Whitney 

para análise da variável de gênero (variável qualitativa) e por fim a correlação de 

Pearson para a variável CGAS. Verificamos se algum fator externo poderia ter 

influenciado na variável aderência, para tanto, utilizamos Correlação de Pearson 

para analisar aderência e número de diagnósticos psiquiátricos, e Teste de 

Mann-Whitney – Wilcoxon para analisar aderência e tipo de diagnóstico 

psiquiátrico. 

 Como é possível observar na Tabela 7, a aderência apresentou 

correlação significante com o teste dicótico não verbal na orelha direita (r=0,44 e 

p-valor=0,03) e com a presença de TPA (r=-0,53 e p-valor=0,01).  

 Foram observadas, ainda, correlações significantes da idade com o teste 

dicótico de dígitos (r=-0,69 e p-valor=0,0002).  

Em relação aos gêneros masculino e feminino, como é possível observar 

na Tabela 8, foi observado apenas correlação estatisticamente significante para 

o teste de Localização e gênero feminino. 

 Dessa forma, pudemos concluir que, a aderência, a idade e o gênero 

mostraram relação significante com as funções auditivas, assim como a 
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aderência mostrou relação significante também, com a presença de TPA. 

Tabela 7- Coeficiente de correlação de Spearman e p-valor entre os testes 

auditivos realizados e também diagnóstico de TPA, e variáveis externas: 

 
Faltas Aderência QI Idade 

Localização 
-0.33 0.09 -0.16 -0.27 

0.11 0.67 0.44 0.21 

Memória verbal 
0.17 0.35 -0.18 0.22 

0.43 0.09 0.40 0.30 

Memória não verbal 
-0.11 -0.13 -0.11 -0.29 

0.62 0.55 0.61 0.16 

PSI 
-0.10 0.19 -0.05 -0.32 

0.63 0.37 0.82 0.13 

Fala com ruído 
0.05 0.12 0.14 -0.25 

0.80 0.59 0.50 0.23 

Dicótico não verbal 
OD 

0.05 0.44 -0.25 -0.01 

0.82 0.03* 0.23 0.96 

Dicótico não verbal 
OE 

-0.18 0.33 0.06 -0.38 

0.41 0.12 0.78 0.067 

Dicótico de dígitos 
-0.15 -0.03 -0.24 -0.69 

0.50 0.89 0.25 0.0002* 

Temporal freq 
-0.09 0.12 -0.12 -0.12 

0.66 0.58 0.57 0.59 

TPA 
-0.07 -0.53 0.01 0.09 

0.76 0.01* 0.97 0.67 

 
 
 

Legenda: *Significância estatística 
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Tabela 8- Média, mediana, desvio padrão e teste de Mann-Whitney para os 

testes auditivos realizados entre os gêneros: 

Variável 

Masculino Feminino 

p-valor 
N Média Mediana 

Desvio 
padrão 

N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

Localização 14 0.00 0.00 0.00 10 6.00 0.00 9.66 0.04* 

Memória 
verbal 

14 9.51 0.00 20.35 10 -3.30 -16.62 33.11 0.51 

Memória 
não verbal 

14 14.24 16.62 21.49 10 23.35 16.62 38.66 0.46 

PSI 14 16.07 15.00 22.55 10 18.00 17.50 19.32 0.70 

Fala com 
ruído 

14 10.71 10.00 10.37 10 12.60 12.00 6.93 0.52 

Dicótico 
não verbal 
OD 

14 17.87 16.70 12.96 10 25.00 25.00 15.19 0.27 

Dicótico 
não verbal 
OE 

14 7.72 8.23 11.95 10 11.70 8.42 12.55 0.20 

Dicótico de 
dígitos 

14 14.20 11.25 8.29 10 18.00 15.00 13.44 0.48 

Temporal 
freq 

14 35.71 27.50 28.81 10 43.50 50.00 28.19 0.54 

TPA 14 0.86 1.00 0.36 10 0.90 1.00 0.32 0.80 

 
 

Legenda: *Significância estatística 

 

Com relação ao CGAS e melhora da função auditiva, como podemos 

observar na Tabela 9, não foi encontrada nenhuma correlação significante.  
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Tabela 9- Correlação de Pearson entre CGAS e variáveis de audição 

Variável  Estatística CGAS 

Localização 
Correlação -0.25547 

p-valor 0.0942 

Memória verbal 
Correlação 0.03083 

p-valor 0.8425 

Memória não verbal 
Correlação -0.07972 

p-valor 0.607 

PSI 
Correlação -0.08395 

p-valor 0.588 

Fala com ruído 
Correlação -0.06814 

p-valor 0.6603 

Dicótico não verbal OD 
Correlação -0.07766 

p-valor 0.6163 

Dicótico não verbal OE 
Correlação 0.07957 

p-valor 0.6076 

Dicótico de dígitos 
Correlação 0.02062 

p-valor 0.8943 

Temporal freq 
Correlação 0.07023 

p-valor 0.6505 

TPA 
Correlação 0.12302 

p-valor 0.4263 

 

 

5.3. Verificação de associação entre a aderência e tipo 

(internalizante/externalizante) e número de diagnósticos psiquiátricos: 

Por fim, neste item, estão contidas as análises realizadas para a variável 

Aderência. 

Conforme observado na Tabela 10, não houve correlação significante 

para o número de diagnósticos psiquiátricos. Com relação ao tipo de 

diagnóstico, houve correlação significante (5%) para “Pelo menos uma 

ocorrência de transtorno internalizante”, como pode ser observado na Tabela 11. 
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Tabela 10- Correlação de Pearson entre aderência e número de 

diagnósticos 

Variável  Estatística Aderência 

Número de 
diagnósticos 
internalizantes 

Correlação 

-0.27927 

p-valor 0.1863 

Número de 
diagnósticos 
externalizantes 

Correlação 

0.38759 

p-valor 0.0613** 

Número de 
diagnósticos total 

Correlação 

0.09934 

p-valor 0.6442 

Legenda: ** Tendência a Significância estatística 
 

Tabela 11- Descritiva de aderência por grupo de diagnóstico e teste de 

Wilcoxon para duas amostras 

Diagnóstico N Média Mediana 
Desvio 
padrão 

p-valor 

Somente externalizante 
Não 18 1.44 1 0.62 

0.0735 
Sim 6 2.00 2 0.89 

Somente internalizante 
Não 15 1.67 2 0.72 

0.2124 
Sim 9 1.44 1 0.73 

Internalizante e externalizante 
simultaneamente 

Não 20 1.55 1 0.76 
0.2184 

Sim 4 1.75 2 0.50 

Pelo menos uma ocorrência de 
externalizante 

Não 14 1.36 1 0.63 
0.1709 

Sim 10 1.90 2 0.74 

Pelo menos uma ocorrência de 
internalizante 

Não 11 1.64 1 0.81 
0.0291* 

Sim 13 1.54 1 0.66 

Nenhum diagnóstico 
Não 20 1.65 1.5 0.75 

0.4358 
Sim 4 1.25 1 0.50 

Legenda: * Significância estatística 
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6. Discussão 

Os resultados demonstraram melhora das habilidades auditivas, 

verificada na maioria dos testes aplicados, nos indivíduos que foram submetidos 

à intervenção (TAF).  

Para melhor discussão dos dados, os mesmos foram divididos em 

subitens, a saber: Caracterização da amostra; Análise comparativa dos 

resultados das avaliações comportamentais do processamento auditivo; 

Verificação da influência da idade, gênero, número de faltas, aderência, QI e 

funcionamento global; Verificação da associação entre a aderência e tipo 

(internalizante/externalizante) e número de diagnósticos psiquiátricos. 

6.1. Caracterização da amostra: 

Para uma caracterização bastante detalhada dessa população, foi feito 

uso de dados de prontuários com relação às questões clínicas e sociais 

(diagnósticos psiquiátricos e sociais), além de avaliação do funcionamento 

global (CGAS). Alguns dos dados coletados puderam receber análise estatística 

para verificação de possíveis correlações com os resultados encontrados, no 

entanto, outros dados, em virtude de sua heterogenia e número reduzido de 

sujeitos, foram utilizados apenas para qualificação da amostra.  

Com relação aos diagnósticos sociais, coletados em prontuários, os 

mesmos foram identificados e atribuídos aos sujeitos por avaliação inicial 

realizada pelo médico psiquiatra responsável pelo caso e acompanhamento e 

alteração (quando necessário) pelo gerente de caso a cada 12 meses. Nessa  
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amostra, não foram identificados sujeitos que tiveram seus diagnósticos sociais 

modificados, permanecendo os mesmos do início ao fim da pesquisa.  

De acordo com os resultados expostos, foi possível verificar que houve 

uma alta prevalência de diagnósticos sociais na população, fator que já era 

esperado em virtude das características dos sujeitos. Como foi possível observar 

no Quadro 1, os diagnósticos identificados tratam de situações referentes a 

condições de habitação, situação de moradia (abrigados ou não), maus-tratos 

como: abandono, negligência, abuso físico ou sexual; e outras situações 

presentes na população vítima de maus-tratos de acordo com o já relatado por 

UNICEF em 2012 (UNICEF, 2012b). 

 O diagnóstico social mais presente, Z61.1, relacionado à remoção do lar 

na infância, representa bem a amostra, que trata em sua maioria (n=32 - Quadro 

1) de sujeitos que passaram ou estavam no momento da pesquisa em situação 

de acolhimento institucional ou que passaram em algum momento de suas vidas 

por situação de rua. Não há dados na literatura que tenham utilizado dessas 

informações para verificar melhor ou pior aderência em tratamentos 

terapêuticos, e, como citado no início da presente discussão, não foi possível 

correlacionar tal dado nesta pesquisa. Outros autores também fizeram uso de 

tais dados para uma melhor caracterização da população vitimizada (Marin Díaz, 

2007; Murphy et al., 2012 e Oliveira, 2013, em sua tese de doutorado). 

No Quadro 2 foi possível visualizar a alta prevalência também de 

diagnósticos psiquiátricos, fator já mencionado em estudos anteriores (Silva et 

al., 2010; Wilson, 2011 e UNICEF, 2012b). Na presente pesquisa, a prevalência 

de diagnósticos psiquiátricos foi de 85,49% dos sujeitos avaliados, dado que 
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também corrobora a literatura, que apontou prevalência de 88,89% de sujeitos 

com distúrbio psiquiátrico em estudo realizado com a mesma população (o 

Programa Equilíbrio) em 2011(Scivoletto et al., 2011a).  

Com relação aos diagnósticos psiquiátricos, como já mencionado no 

Método, após a utilização de um modelo de agrupamento dos mesmos, proposto 

por Krueger em 1999, foi possível realizar análise estatística desses dados, além 

da utilização dos mesmos para caracterização da amostra, o que pode ser 

visualizado nos Quadros 2 e 3, e também na Tabela 1. No Quadro 2, o maior 

número de sujeitos apresentava o diagnóstico de transtorno depressivo (n=11), 

seguido de distúrbio da atividade e da atenção (n=10), diagnósticos, esses, 

comumente presentes em crianças submetidas a maus-tratos conforme aponta 

a literatura (Browne e Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett et al., 1993 e San Agustin 

et al., 1999).  

Por fim, os sujeitos foram também caracterizados pelo seu 

funcionamento global, utilizando o protocolo CGAS no início do tratamento, o 

que possibilitou uma visualização do perfil de funcionamento dessa população. 

Todos os grupos, conforme podemos observar no Quadro 4, caracterizaram-se 

por uma média de funcionamento global abaixo dos limites de normalidade 

citados por Deady, em 2009, dado que também corrobora outros 

pesquisadores, e que aponta forte correlação de aspectos de prejuízo global 

presente nessa população (Eigsti IM e Cicchetti D, 2004; Leiter, J, 2007; 

Stivanin et al., 2008a; Stivanin et al., 2008b; Perlman e Fantuzzo, 2010; Wilson 

et al., 2011 e Oliveira et al., 2012). 

Ao contrário das variáveis diagnósticos sociais e psiquiátricos, a variável 
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funcionamento global, sofreu alteração durante o período de tratamento, sendo 

possível uma análise de antes e depois e consequente associação com outras 

variáveis da pesquisa, como pode ser visualizado nas Tabelas 9 e 10. No 

entanto, não foi possível verificar correlação entre as análises realizadas. É 

possível que este fato seja devido ao baixo número de sujeitos utilizados nesta 

pesquisa e também de todas as variáveis que poderiam influenciar nesta escala. 

Toda via, vale ressaltar que houve variações na escala, no entanto, sem 

significância estatística.   

 

6.1.2. Análise comparativa dos resultados das avaliações 

comportamentais do processamento auditivo 

Quanto ao desempenho dos sujeitos nas avaliações iniciais do 

Processamento auditivo, com base na Tabela 1, pudemos observar que no que 

diz respeito aos testes de triagem das habilidades auditivas, o teste que 

apresentou melhor média de desempenho foi o teste de Localização; e no que 

diz respeito aos demais testes aplicados para a avaliação do processamento 

auditivo, foi o teste dicótico não verbal – Orelha esquerda. O teste de localização 

sonora, que determina a capacidade do indivíduo identificar a direção da fonte 

sonora, avalia uma habilidade auditiva básica, com maturação entre os 21 e 24 

meses de idade (localização realizada de forma direta em qualquer ângulo) 

(Northern e Downs, 1991). Os sujeitos desta pesquisa apresentavam média de 

idade de 10,50 anos (juntando os três grupos), cerca de 8 anos acima da idade 

maturacional desta habilidade, o que pode justificar o bom desempenho na 

mesma, uma vez que as demais habilidades básicas avaliadas (memória verbal 
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e memória não verbal) também apresentaram média dentro da normalidade. 

Outra hipótese é que crianças vítimas de maus-tratos apresentam necessidade 

de desenvolvimento maior de alguns sentidos por questões relacionadas à 

sobrevivência. A audição é o único sentido que se mantém em alerta 

constantemente, mesmo quando estamos dormindo, assim, necessidades 

particulares a essa população, como a de identificar a localização da voz do 

agressor, poderia justificar um maior desenvolvimento nessas habilidades, 

apesar da carência de estimulações.  

O teste dicótico não verbal, responsável pela avaliação da habilidade de 

figura-fundo para sons não linguísticos, é um teste de fácil compreensão com 

período de maturação da habilidade por volta dos 7 anos (Pereira e Schochat, 

1997). No entanto, apesar do desempenho estar superior aos demais testes, 

ainda não se mostrou dentro do esperado para a faixa etária (11 acertos de 12 

possibilidades, ou 91,7%). Segundo a literatura, (Kimura, 1961; Phillips e 

Farmer, 1990 e Keith e Anderson, 2006), os testes dicóticos são os mais 

eficientes para a avaliação da transferência inter-hemisférica e 

consequentemente verificação dos processos maturacionais, isso ocorre 

porque, quando a informação não verbal é recebida pela orelha direita, ela é 

transmitida para o hemisfério esquerdo e posteriormente precisa ser enviada 

para o hemisfério direito por meio do corpo caloso, o hemisfério responsável 

pelos sons não verbais. O melhor desempenho ter ocorrido na orelha esquerda 

pode ser justificado pelo processo ocorrer de forma direta, uma vez que o som 

recebido na orelha esquerda é enviado diretamente ao hemisfério direito, 

responsável pelos sons não verbais. Esta diferença pode indicar uma 
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imaturidade do sistema de transmissão, composto pelas estruturas do corpo 

caloso. Conforme referido na revisão de literatura (Sanchez et al., 1998; 

Twardosz e Lutzker, 2010), crianças/adolescentes vítimas de maus-tratos 

podem apresentar alterações no desenvolvimento e funcionamento do corpo 

caloso, hormônios relacionados ao  estresse, como o cortizol, poderiam gerar 

um desenvolvimento irregular dessa estrutura, fator que poderia justificar esta 

imaturidade. 

Com relação ao desempenho dos sujeitos no tratamento, como pudemos 

observar nas Tabelas 4 e 5, os sujeitos foram comparados da seguinte forma: 

Grupo 1 (sujeitos que realizaram o tratamento) com Grupo 2 (sujeitos que 

serviram como grupo-controle e não realizaram tratamento); e Grupo 3I (sujeitos 

que serviram como grupo-controle e não realizaram tratamento) com Grupo 3II 

(os mesmos sujeitos do G3I mas realizando o tratamento). Assim, realizamos um 

comparativo intergrupo (G1 x G2) e intragrupo (G3I x G3II). 

Como observamos na Tabela 4, os sujeitos que realizaram o tratamento 

(G1) apresentaram uma média de variação das avaliações significantemente 

superior à média de variação dos sujeitos que não realizaram o tratamento (G2); 

esse achado corrobora dados da literatura (Zalcman e Schochat, 2007; Alonso e 

Schochat, 2009 e Samelli e Mecca, 2009) com programas de intervenção 

semelhantes e que também apresentaram melhora significante das habilidades 

auditivas após tratamento e variação não significante quando não realizaram a 

intervenção. Todavia, foi possível observar, ainda na Tabela 4, que apesar de 

G2 não mostrar média de variação estatisticamente significante, alguns dos 

testes apresentaram variação (ainda que sem significância), como localização, 
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fala com ruído, dicótico não verbal (em ambas as orelhas) e temporal de 

frequência; este fato pode estar relacionado ao fator de “teste/reteste”: um 

estudo realizado em 2001 verificou este efeito de melhora das habilidades 

auditivas em um grupo-controle devido à repetição dos mesmos testes na 

reavaliação (Garcia, 2001). Vatanabe et al., em 2014,  também levantaram a 

hipótese do efeito teste/reteste na melhora das habilidades auditivas mesmo em 

seu grupo-estudo, sugerindo a  associação de testes eletrofisiológicos para 

melhor monitoramento das modificações das habilidades auditivas em função da 

intervenção e exclusão da hipótese de efeito teste/reteste.  

Outra hipótese para este achado, aborda o fato de que os sujeitos 

participantes do estudo faziam parte de um programa de tratamento 

multidisciplinar (o Programa Equilíbrio) e, portanto, permaneceram durante todo 

o período da pesquisa realizando diversos outros tratamentos que 

apresentassem demandas, tai como: terapia ocupacional, psicoterapia, 

psicopedagogia e/ou arte-terapia, de forma que as habilidades auditivas podem 

ter sido estimuladas, informalmente e indiretamente, nessas outras atividades 

terapêuticas realizadas. Podemos, ainda, atribuir ao fato de haver uma 

estimulação diária espontânea, devido à exposição das crianças/adolescentes a 

diversos estímulos do cotidiano que poderiam favorecer o desenvolvimento 

dessas habilidades, levando em consideração que grande parte das 

crianças/adolescentes estavam em situação de abrigamento durante a 

pesquisa, situação na qual são bastante estimuladas. No entanto, apesar da 

variação, não apresentaram melhora significante ou que tornassem as médias 

de desempenho dentro dos limites de normalidade para nenhum dos testes 



Discussão  79 

 

 

aplicados, comprovando mais uma vez a eficiência e necessidade do Programa 

de intervenção aplicado. 

Com relação ao Grupo 3, como já mencionado e explicado, ele participou 

de duas formas distintas da pesquisa. Como pudemos observar na Tabela 5, 

realizamos a comparação do desempenho dos sujeitos nos 2 momentos 

distintos e assim como ocorreu na comparação G1 x G2, a média de variação 

dos sujeitos que realizaram o tratamento foi significantemente superior à média 

dos que não realizaram para a maioria dos testes aplicados. Assim como 

discutido quanto ao G2, também houve variação na média dos testes mesmo 

quando não realizado o tratamento (localização, memória verbal, memória não 

verbal, dicótico não verbal, dicótico de dígitos e temporal) em G3 (Controle), fato 

que pode estar atribuído aos mesmos fatores mencionados anteriormente 

(teste/reteste, demais terapias, estimulação espontânea). 

Outra análise realizada foi a comparação intergrupo. Como mencionado 

no Método, também analisamos a variação no resultado dos testes da seguinte 

forma: G1 – Avaliação 1 e avaliação 2 com espaçamento de três meses no qual 

foi realizada uma intervenção; G2 –  Avaliação 1 e avaliação 2 com 

espaçamento de três meses sem realização de intervenção; G3I –   Avaliação 1 

e avaliação 2 com espaçamento de três meses sem realização de intervenção; 

G3II – Avaliação 1 e avaliação 2 com espaçamento de três meses no qual foi 

realizada uma intervenção. Com base nos Gráficos 1, 2, 3 e 4 pudemos observar 

a diferença de variação na resposta dos testes quando o indivíduo sofreu a 

intervenção, e a não modificação significativa quando não a realizou. Ou seja, 

pudemos visualizar a melhora nos testes após realização do TAF; este resultado 
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corrobora a literatura que mostra melhora das habilidades auditivas após 

realização de TAF e manutenção das mesmas ou melhora mínima em um 

grupo-controle (Musiek et al., 2002; Zalcman e Schochat, 2007; Alonso e 

Schochat, 2008 e Miranda et. al., 2008). 

6.1.3. Verificação da influência da idade, gênero, número de faltas, 

aderência, QI e funcionamento global 

Para possibilitar que o tratamento realizado seja reaplicado em outras 

populações vítimas de maus-tratos, foi necessário entender quais fatores 

estiveram relacionados à eficiência do mesmo, levando em consideração a 

diversidade de variáveis presentes no estudo, em função da população 

pesquisada. Para tanto, foram realizados alguns cruzamentos estatísticos com 

intuito de verificarmos possíveis variáveis que foram influentes positiva ou 

negativamente no tratamento. 

No que se refere à variável idade, como vimos nos resultados, foi 

encontrada correlação negativa para a diferença das habilidades auditivas pré e 

pós-tratamento. Aponta que, as crianças mais novas apresentaram maior 

variação do que as crianças mais velhas; este fator se justifica se nos apoiarmos 

no entendimento do processo maturacional desta habilidade. A literatura (Neves 

e Schochat, 2005) nos aponta melhora da resposta em testes de processamento 

auditivo com o aumento da idade, ou seja, muito provavelmente as crianças 

menores apresentaram maior variação por terem apresentado desempenho 

inferior na avaliação inicial. Havia mais aspectos a serem melhorados do que as 

crianças maiores, que apresentaram desempenho superior. 
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Quanto à variável gênero, como também observado nos resultados, 

houve correlação estatisticamente significante para a habilidade de Localização 

sonora. Não foi encontrado na literatura dados que corroborem este achado 

especificamente, no entanto, autores (Silva e Dias; 2012; Lara e Romão, 2013) 

apontam diferenças entre o cérebro masculino e feminino em aspectos 

relacionados ao processamento auditivo e anatomicamente. De toda forma, este 

achado muito provavelmente está relacionado ao acaso.  

A próxima variável analisada diz respeito ao número de faltas e cuja 

ausência de correlação estatisticamente significante se deve muito 

provavelmente porque, como observaremos no item aderência, talvez a 

correlação esteja mais relacionada a outros aspectos que demonstrem que o 

paciente está de fato aderido como: motivação, participação; e não somente a 

presença efetiva dos mesmos, que, em muitos dos casos, sequer depende 

diretamente da vontade do paciente. Outro fator possível também pode estar 

relacionado ao acaso.  

Para a variável aderência, como não encontramos na literatura nenhum 

instrumento que correspondesse ao que buscávamos (uma avaliação perceptiva 

simples do aproveitamento do sujeito no programa levando em consideração 

motivação, presença e comportamento), utilizamos um método subjetivo de nota 

para o aproveitamento dos mesmos. Assim, a terapeuta, ao fim do processo, de 

acordo com sua avaliação, conforme descrito no Método, caracterizou a 

aderência dos mesmos com as seguintes notas: 1 – Boa aderência; 2 – 

Aderência regular e 3 – Má aderência. Com a análise estatística, verificamos que 

houve correlação significante negativa com a variável de presença do 
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diagnóstico TPA (Tabela 7), ou seja, quanto maior a pontuação na aderência (1– 

Boa; 2 – Regular; 3 – Ruim) menor a pontuação do TPA (0 –Ter TPA; 1 – Não ter 

TPA), ou, quanto mais aderido o sujeito estivesse, menor a continuidade do 

transtorno após a intervenção, como podemos visualizar na Tabela 6, o que nos 

mostra que fatores como a motivação e participação efetiva do paciente no 

tratamento indicaram melhora do desempenho geral, tendo como consequência 

a remissão do diagnóstico. Esses dados nos fazem crer que 

crianças/adolescentes apresentam melhora no tratamento quanto mais 

motivados a realizá-lo e cientes da real necessidade do mesmo. 

Não foi possível evidenciar influência do tipo ou número de diagnóstico 

(internalizante, externalizante ou ambos ao mesmo tempo) no desempenho 

geral no programa (influência na modificação das habilidades auditivas 

testadas), conforme pôde ser visualizado nas Tabelas 10 e 11. Acreditamos que 

este resultado pode ter sido influenciado pelo fato de que havia diversos 

diagnósticos distintos e um número de sujeitos reduzido em cada grupo. No 

entanto, o resultado corrobora a literatura (Cavadas et al., 2007) que aponta, em 

um estudo realizado em crianças com diagnóstico de TDAH, desempenho 

semelhante ao dos nossos sujeitos nos testes que avaliaram as habilidades 

auditivas, ao de crianças sem este transtorno (Cavadas et al., 2007), mostrando 

uma não influência deste diagnóstico (classificado como externalizante) no 

funcionamento auditivo da criança. Outros autores (Abdo et al., 2010) apontam o 

contrário em sua pesquisa, realizada com 30 crianças com idade entre 7 e 12 

anos; a mesma encontrou pior desempenho em tarefas auditivas de crianças 

com TDAH, mostrando uma relação entre os transtornos. Essas controvérsias 
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parecem se justificar pelo número reduzido da amostra e heterogenia da 

população pesquisada. Quanto à influência na aderência, encontramos 

correlação negativa para a presença de pelo menos um diagnóstico 

internalizante, ou seja, quanto maior a presença deste diagnóstico, pior a 

aderência (Tabela 10). Como já citado, este diagnóstico trata de transtornos que 

influenciam as emoções dos sujeitos, como, por exemplo, a depressão. 

Acreditamos que essa correlação tenha ocorrido devido ao fato de que pacientes 

deprimidos tendem a ter menor motivação para desfrutarem das opções 

propostas e também estarem menos focados na importância da melhora do 

aspecto trabalhado. Não foram encontrados na literatura trabalhos que 

relacionassem transtornos internalizantes e desempenho em avaliação de 

processamento auditivo ou desempenho em programa de treinamento auditivo 

formal, não tendo sido possível relacionar os resultados encontrados no 

presente trabalho. Entretanto, podemos fazer uma inferência pensando em 

estudos que envolvem tratamentos terapêuticos e a população vitimizada, a 

saber, Scivoletto et al., em 2012, realizou um estudo no qual investigou  a 

associação de transtornos psiquiátricos e a adesão aos tratamentos aplicados 

(intervenção multidisciplinar) em uma população vitimizada, no qual foi possível 

verificar relação desses aspectos, com correlação positiva para transtornos do 

humor.  Stefanovics et al., em 2013, controlou por meio da escala de 

funcionamento global (CGAS) o programa terapêutico de crianças vítimas de 

maus-tratos participantes de um programa multidisciplinar. As mesmas foram 

submetidas a diversas terapias, como fonoterapia, psicoterapia, terapia 

ocupacional; foi detectado que fatores relacionados a condições de educação e 

presença de histórico de abuso físico tiveram relação com a variação do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stefanovics%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24300697
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funcionamento global, já diagnósticos psiquiátricos não se mostraram influentes 

nas modificações funcionais, neste estudo. Esses fatores nos mostram a 

necessidade de replicação do estudo com ampliação da amostra para possível 

verificação da influência ou não desses fatores no desempenho geral ou na 

aderência ao tratamento aqui estudado (TAF), e também controles de outras 

variáveis, como dados sobre desempenho escolar, como no estudo citado 

acima. 

Com relação à variável QI, há estudos (Rescorla et al., 1991; Garcia et al., 

1998; Murphy et al., 2012) que apontam que a avaliação comportamental do 

processamento auditivo pode ser influenciada por baixo funcionamento 

intelectual; por essa razão, os sujeitos que apresentassem inteligência limítrofe 

ou abaixo da normalidade, não participaram do estudo. O que não sabíamos é 

se mesmo dentro da normalidade, scores maiores ou menores do QI poderiam 

gerar um melhor ou pior desempenho geral nos testes ou no desempenho geral 

do tratamento. Após a análise, evidenciamos que essa variável não apresentou 

correlação significante neste estudo; talvez isso tenha ocorrido pelo fato de a 

pesquisa ter utilizado apenas os indivíduos com QI dentro da normalidade, ou 

seja, todos tinham inteligência suficiente para compreensão dos testes e 

também dos exercícios propostos durante o TAF. Provavelmente, a medida de 

inteligência teria influência apenas nas questões relacionadas à compreensão, 

fator que foi controlado com a medida prévia do QI e corte de indivíduos com 

rebaixamento. Outros aspectos neuropsicológicos que poderiam influenciar, 

como desempenho verbal e não verbal, não foram medidos e correlacionados 

nesta pesquisa.  
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Por fim, como já citado, os sujeitos também foram caracterizados por 

meio do Protocolo CGAS (Shaffer, 1983). Pudemos observar no Quadro 4 que a 

maior parte da amostra (n=27) apresentou funcionamento global entre 41 e 70 

pontos, mostrando funcionamento global abaixo da normalidade, uma vez que 

pontuações abaixo de 61 indicam prejuízo no funcionamento da 

criança/adolescente (Shaffer, 1983; Deady, 2009). Pesquisas com esse 

protocolo mostram uma eficácia em verificar o impacto do tratamento em outros 

aspectos do funcionamento da criança que não somente aquele tratado (Shaffer, 

1983 e Deady, 2009), além de servir como um instrumento de acompanhamento 

da evolução terapêutica (Perry e Cooper, 1986). No presente trabalho, não foi 

possível verificar correlação entre o resultado no tratamento aplicado e a 

variação da pontuação na escala CGAS. Também não foi identificada correlação 

entre a variação do CGAS e a aderência ao tratamento. Acreditamos que esse 

fato também pode ter sofrido influência do número reduzido da amostra. Além 

disso, a presença de diversos fatores externos ao tratamento aplicado e 

frequentes nesta população, como acolhimento ou desacolhimento da 

criança/adolescente, durante o tratamento, que ocasiona mudanças no 

comportamento e na esfera emocional, causando variação na escala CGAS. 

 

6.1.4. Verificação de associação entre a aderência e tipo 

(internalizante/externalizante) e número de diagnósticos psiquiátricos:  

Com relação ao Quadro 1, que explana o número de sujeitos que 

iniciaram a pesquisa e os que de fato a concluíram, pudemos observar uma 

diferença no número de sujeitos, fato que ocorreu devido ao abandono do 



Discussão  86 

 

 

tratamento antes da conclusão do estudo (que em alguns momentos se deu por 

não aderência); esse dado é compatível com outros estudos que apontam que 

crianças vítimas de maus-tratos apresentam baixa aderência aos    

tratamentos indicados (Scivoletto et al., 2012). Porém,  também esteve 

relacionado a outros fatores, como por exemplo: desacolhimento e acolhimento 

em abrigos distintos, retorno para a casa dos pais e evasões, ou seja, 

modificações quanto à rotina que impossibilitaram ou dificultaram a continuidade 

da criança até a finalização do tratamento, fatores que estão, em sua maioria, 

relacionados à dinâmica dessa população.  

Com relação à associação entre a aderência e o número de diagnósticos, 

não observamos dados com significância estatística, talvez pela heterogenia dos 

diagnósticos utilizados na pesquisa. Com relação ao tipo de diagnóstico, como 

observado na Tabela 11, observamos correlação significativa para a ocorrência 

de ao menos um diagnóstico internalizante, ou seja, os sujeitos que, 

independentente de apresentarem outros diagnósticos, tivessem ao menos um 

diagnósticos caracterizado como internalizante. Não foi possível analisar de 

forma mais esmiuçada os tipos de diagnósticos internalizantes presentes devido 

à amostra reduzida, no entanto, informalmente, foi possível perceber que 

diagnósticos como o de depressão, quando não estavam com os sintomas 

controlados (uso irregular ou ineficiente da medicação), apresentavam piora nos 

sintomas clássicos da patologia em crianças, como: comportamento mais 

agressivo, ausência de prazer no brincar, diminuição da concentração, maior 

hiperatividades (Bahls, 2002), fatores esses que causavam impacto direto no 

aproveitamento dessa e qualquer outra intervenção, e, consequente piora da 
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aderência. A variável “tratamento medicamentoso” não foi controlada, uma vez 

que não era o foco da pesquisa, mas é possível que sua influência possa ser 

verificada com um controle mais direto dos diagnósticos psiquiátricos e 

associação do controle medicamentoso, mostrando a existência de uma variável 

importante na eficácia do tratamento. 

6.2. Considerações finais 

Como pudemos ver na discussão, alguns pontos necessitam de 

continuidade de estudos para ampliação de amostra e posterior confirmação dos 

achados. Como exemplo, a necessidade de realização deste estudo com a 

associação de algum protocolo que consiga avaliar o impacto da melhora da 

função auditiva em outras áreas do funcionamento da criança, como: aspectos 

emocionais, sociais e de aprendizagem, além da replicação deste procedimento 

em outros nichos de crianças vítimas de maus-tratos pertencentes ou não a 

outros programas de tratamentos, uma vez que o presente estudo foi realizado 

apenas com crianças participantes do Programa Equilíbrio.  

Ainda percebemos a necessidade de aumento da amostra, podendo 

controlar melhor outras variáveis, como: demais tratamentos realizados 

concomitantemente que puderam auxiliar mais ou menos na aderência e no 

desempenho geral, e/ou os diagnósticos clínicos (específicos) e/ou sociais que 

também causaram maior ou menor impacto na aderência e/ou no desempenho 

geral. 

Mesmo com limitações, é imprescindível ressaltar que o estudo foi capaz 

de verificar a possibilidade de melhora desses sujeitos quando expostos ao 
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tratamento adequado e que apesar de ainda não ter sido possível verificar neste 

estudo, o impacto que essa melhora pode ter causado no funcionamento dessas 

crianças em outras áreas e nem mesmo a manutenção dessa melhora, podemos 

nos basear em dados da literatura que apontam a continuidade da melhora da 

função auditiva em estudo realizado até 36 meses após conclusão do tratamento 

(Filippini et al., 2014) e outro mostrando 85% de sujeitos com manutenção da 

melhora das habilidades auditivas mesmo após no mínimo seis meses de sua 

realização (Schochat et al., 2002). Além disso, outros estudos comprovam a 

melhora da criança em aspectos relacionados à aprendizagem, fala/linguagem 

(Moore et al., 2005)  o que acreditamos que, consequentemente, gere uma 

melhora nos relacionamentos sociais, em virtude da eficiência do uso da 

comunicação. Além disso, a observação e acompanhamento informais desses 

sujeitos foram e continuam sendo realizados pelos gerentes de caso dos 

mesmos dentro do programa, que referem relatos de professores mencionando 

melhora com relação à capacidade de reter conteúdos, melhora de aspectos 

relacionados a trocas fonológicas e de comportamento e interação. Profissionais 

da equipe, como por exemplo, fonoaudióloga direcionada à fala/linguagem, 

referem também melhora no avanço terapêutico daqueles sujeitos que 

realizaram treinamento auditivo prévio à terapia fonoaudiológica, tais como: 

melhores respostas para terapias com intervenções para consciência fonológica 

e também melhora da velocidade de leitura e a sugestão de mensuração desses 

aspectos com protocolos específicos, foi realizada. Outro aspecto evidenciado 

pela equipe, de maneira informal, foi a melhora de aspectos socioemocionais, 

que pode também ser acompanhada pelos gerentes de caso, por meio de 

protocolos específicos utilizados para o acompanhamento e gerenciamento dos 
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casos.
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7. Conclusão 

As crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos participantes deste 

estudo apresentaram melhora das habilidades auditivas alteradas após 

realização de programa de treinamento auditivo formal, em comparação a um 

grupo-controle que não a apresentou. Essa melhora foi influenciada pelas 

variáveis gênero (feminino), aderência (maior aderência apresentando melhora 

acentuada) e idade (crianças menores). A variável aderência apresentou 

correlação com o tipo de diagnóstico, apresentando piora na presença de pelo 

menos um diagnóstico do tipo internalizante. 
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