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Resumo 

 

Habilidades auditivas e de linguagem em um grupo de crianças deficientes 

auditivas com diagnóstico e intervenção precoce 

Introdução: O diagnóstico precoce e, consequentemente, a amplificação imediata, 

bem como a intervenção terapêutica e o envolvimento familiar são indicadores de 

sucesso no desenvolvimento da linguagem e das habilidades auditivas de crianças 

deficientes auditivas. Objetivo: Investigar o desenvolvimento das habilidades 

auditivas e de linguagem de um grupo de crianças deficientes auditivas congênitas. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, composta por 10 

crianças deficientes auditivas, divididas em dois grupos: com diagnóstico precoce e 

casos com diagnóstico tardio. Todas frequentavam terapia fonoaudiológica, são 

usuárias de dispositivos de amplificação ou implante coclear e apresentavam ganho 

funcional e teste de percepção de fala dentro dos níveis sugeridos por Ling (1979) 

no espectro da “Banana da fala”(Banana da Fala). Materiais Utilizados: Escala 

Reynell, Escala de Envolvimento Familiar, Teste de Percepção de Fala (Sons de 

Ling), prontuário dos pacientes, Data Logging, Ganho Funcional e Audiometria 

Condicionada. Resultados:, A Idade Auditiva, o Envolvimento Familiar e o tempo 

de uso dos dispositivos eletrônicos durante o dia apresentaram correlação com o 

desenvolvimento de linguagem. Quando comparados os dois grupos, diagnóstico 

precoce e tardio, quanto aos resultados de linguagem e habilidades auditivas, não 

foi possível encontrar significância estatística entre eles. Conclusão: O tempo de 

uso diário de AASI e/ou IC, o envolvimento familiar e maior tempo de experiência 

auditiva (Idade Auditiva) são fatores determinantes no prognóstico da criança surda. 

Já a idade de início de intervenção não se mostrou estatisticamente significante 

entre os dois grupos; ou seja, o diagnóstico realizado antes de um ano de idade 

não interferiu nos resultados de habilidades auditivas e de linguagem dos 

voluntários nesta pesquisa, devendo ser pesquisado com maior casuística. 

Palavras chave: Diagnóstico precoce, linguagem, surdez. 

 



 

 v 

Abstract 

 

Introduction: The early diagnosis and, consequently, the immediate amplification, 

as well as the therapeutical intervention and the family involvement, are indicators of 

success for the language development and for the hearing skills of children with 

hearing loss. Objective: To investigate the development of hearing and language 

capabilities of a group ofl children with congenital hearing. Methodology: This is a 

quantitative and qualitative research.  It includes ten children with hearing loss, 

divided in two groups: with early and late diagnosis. All children were submitted to 

speech and hearing therapy and use hering aind or cochlear implant. All participants 

have speech perception and hearing with the electronic devices in the levels, 

suggested by Ling (1979) Results: time of use of hearing devices, the family 

involvement and amount of hearing experience showed good correlation with 

language development. When both groups were compared to each other, according 

to age at diagnosis, the language development and hearing skills, showed no 

statistical significance. Conclusion:  The amount of hours which the child uses the 

hearing devices the family involvement, and amount of hearing experience are 

aspects that can influence the prognosis of children with hearing loss. The age of 

intervention did not show statistical significance between the two groups; concerning 

to hearing and language skills o for the children in this research.  

Keywords: Early diagnosis, language, deafness  
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  1- INTRODUÇÃO                                                             

 

Mas não basta pra ser livre 
Ser forte, aguerrido e bravo 

Povo que não tem virtude 
Acaba por ser escravo 

 
( Estrofe do hino do RS.Autor:  
Francisco Pinto da Fontoura) 

 

A deficiência auditiva em crianças é um tema que preocupa os 

profissionais de diversas áreas, em especial o fonoaudiólogo, há mais de 50 

anos. Trata-se de um problema que merece atenção, pois, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 10% da população do 

planeta possuem algum tipo e grau de deficiência auditiva (OMS, 2001).  

A cada mil neonatos sem indicadores de risco para deficiencia 

auditiva (IRDA) são identificados de um a três com perda auditiva, enquanto 

para neonatos provenientes da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), ou seja, naqueles que podem ser considerados de maior risco, essa 

proporção é de dois a quatro para cada 100 nascimentos. (Erenberg et. al., 

1999; De Capua et. al., 2003).  

Segundo Yoshinaga-Itano (2003), desde 1994 vários serviços de 

Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) foram aprovados pela 

legislação dos estados americanos. A autora ressalta que muitos países 

estão instituindo esse procedimento como rotina na linha de cuidados dos 

mesmos. 

O Brasil é um destes países. Em 02 de agosto de 2010, foi 

sancionado o Projeto de Lei 3842/97 que tornou obrigatória a realização da 

TANU. Inicialmente, o procedimento era realizado apenas em lactentes de 

maior risco. Em algumas cidades do país, a TANU já ocorria regida por leis 

municipais, ou de forma individualizada devido às implantações isoladas. 

(BRASIL, 2010). 
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Segundo o Joint Commit Infant Hearing (JCIH, 2007), a TANU deve 

ser realizada ao nascimento ou até o primeiro mês de vida. No caso de 

crianças que falham no teste, a avaliação audiológica deve ocorrer, no 

máximo, até o terceiro mês de vida, e no caso de confirmação de perda 

auditiva sensorioneural ou condutiva permanente, a intervenção deve ter 

início até o sexto mês de vida. O comitê ressalta ainda que a porcentagem 

de crianças que completam a triagem com um mês de vida deve ser maior 

do que 95%, sendo aceitável a correção da idade de neonatos prematuros; a 

porcentagem de neonatos que falham na triagem auditiva no seu estágio 

inicial, antes da alta hospitalar e após o reteste, não deve ultrapassar os 4%.  

Como indicadores de qualidade para a confirmação da perda auditiva, 

recomenda que 90% dos neonatos encaminhados para o diagnóstico devem 

ter sua avaliação concluída aos três meses de idade. E caso as famílias 

optem pelo uso da amplificação sonora em seus filhos, o JCIH sugere que 

95% das crianças com perda auditiva bilateral tenham seus aparelhos de 

amplificação sonora individual (AASI) no prazo de um mês.  

Tendo como parâmetros essas recomendações do JCIH para a idade 

no diagnóstico da perda auditiva, a idade e o atraso no início da amplificação 

e também da intervenção, Sininger et. al. (2009) realizaram um estudo 

observacional e comparativo de 63 sujeitos com perda auditiva permanente; 

destes, 46 realizaram a TAN ao nascimento, sendo que 39 falharam e sete 

passaram, e o restante não realizou o procedimento. O grau da perda 

auditiva, bem como o fato de ter realizado ou não a triagem e os resultados 

obtidos também foram analisados. Todos os valores para a idade no 

diagnóstico, na adaptação e na intervenção ocorreram precocemente para 

as crianças que falharam na TANU. O atraso na adaptação ou intervenção 

não mudou substancialmente no grupo que não passou pela TANU, e os 

AASIs foram adaptados e a intervenção iniciada logo após o diagnóstico, 

independente da idade e dos resultados de passa/ falha da triagem. A média 

de idade no diagnóstico para as crianças do grupo que realizou a TANU foi 

de 3.03 meses, enquanto para aquelas que não foram triadas foi de 27.83 
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meses. Assim, a vantagem das crianças triadas em relação aquelas 

rastreadas posteriormente foi de 24,8 meses em relação ao diagnóstico, de 

23,6 meses em relação ao início de adaptação e de 19,9 meses para o início 

da intervenção.  

Os autores concluíram e ressaltaram que a utilização de valores de 

referência permite avaliar diretamente a capacidade dos programas de 

triagem auditiva em atingir metas estabelecidas e que esse processo é 

responsável por melhorias na idade do diagnóstico, protetização e 

intervenção. 

Inseridos dentro desse contexto, Lewis e Costa Filho (2003) ressaltam 

que cerca de 50% das perdas auditivas poderiam ser evitadas ou suas 

sequelas diminuídas, se medidas de diagnóstico e reabilitação ocorressem 

precocemente. Cabe ressaltar que o termo “precoce”1 foi utilizado por 

Northern e Downs (1979) de forma ampla, para caracterizar a necessidade 

de dar início aos serviços de habilitação tão logo uma perda auditiva seja 

confirmada. 

De fato, quando não identificada precocemente, a deficiência auditiva 

pode gerar alterações irreversíveis, comprometendo de maneira global o 

desenvolvimento, aprendizado e, posteriormente, a qualidade de vida da 

criança. Portanto, quanto mais rápido o início da reabilitação, menor será o 

tempo de privação sensorial do indivíduo. No processo de desenvolvimento 

e aquisição de linguagem, a maturação das vias auditivas é um aspecto 

essencial, sendo dependente da qualidade “comunicativa e auditiva” a que a 

criança está exposta. Os componentes neurais se desenvolvem 

principalmente a partir das experiências vividas até os dois anos de vida, 

período no qual o sistema nervoso é altamente plástico (Azevedo, 1999). 

                                            
1
 Segundo os dicionários Michaelis e Aurélio, o significado de precoce é: antes do tempo; 

porém, aqui, o termo é usado para qualificar o diagnóstico da deficiência auditiva realizado 
até 6 meses de idade, seguindo o ideal preconizado pela literatura nacional e internacional. 
 



 

 

4 

Assim, o primeiro ano de vida é considerado como ideal para a 

estimulação auditiva, pois é o período em que ocorre a maturação 

neurológica. As habilidades auditivas podem ser adquiridas de maneira mais 

eficiente, o que favorece a competência linguística, a alfabetização e o 

desenvolvimento geral (Sharma, 1997; Kraus, 1997; Nicol, 1997; CBPAI, 

1999).  

Além disso, os efeitos provocados pela intervenção tardia também 

influenciam nos custos para a educação futura. Experiências em países 

desenvolvidos demonstram que esses custos podem ser três vezes maiores 

quando os deficientes auditivos necessitam de escola especial (Butugan et. 

al., 2000; Oliveira et. al., 2002).  

Ainda dentro desse contexto, observa-se atualmente a preocupação e 

a necessidade de se fornecer evidências que demonstrem o 

desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem das crianças 

diagnosticadas precocemente. Alguns autores já têm apontado que elas 

apresentam um desenvolvimento de linguagem próximo ao normal, 

independente do grau da perda auditiva (Robbins, 2003). 

O estudo de Yoshinaga-Itano et. al. (1998) destaca-se por ser 

precursor na área. Os autores investigaram a linguagem de crianças 

prematuras e posteriormente identificadas com perda auditiva. A pesquisa 

constituiu-se de 150 crianças deficientes auditivas do Control Hearing Infant 

Program (CHIP) do Colorado-EUA. A menor criança tinha 1,1 anos de idade 

e a maior, três anos. As crianças foram divididas em dois grupos, sendo o 

primeiro de 72 diagnosticadas antes dos seis meses de idade e o segundo 

de 78 diagnosticadas após seis meses de idade. Todas foram submetidas à 

avaliação de linguagem, por meio do instrumento Minnesota Child 

Development Inventory (MCDI), e de cognição, por meio do questionário 

Cognitive Quotients (CQs). Foram também avaliados: idade de amplificação, 

etnia, status socioeconômico e modo de comunicação (oral/sinal). Foi 

possível concluir que o início da intervenção precoce é determinante para 
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melhores escores de linguagem; já no caso das demais variáveis, não houve 

significância estatística relacionada. 

Lampreprech-Dinnesen et. al. (2002) realizaram uma pesquisa com o 

objetivo de elaborar um kit de avaliação da audição e do desenvolvimento do 

discurso após o implante coclear em crianças surdas. Segundo os autores, 

desde 1998, foi sendo criada e publicada uma gama de instrumentos para a 

avaliação de desenvolvimento de fala e audição após o implante coclear na 

infância. Assim, depois de estudá-los, verificaram sua aplicabilidade prática 

e para a aquisição de dados da pesquisa desenvolveram um protocolo em 

um programa de computador.  

Foram avaliadas 36 crianças deficientes auditivas, de 6 a 24 meses 

de idade, usuárias de implante coclear, quanto às habilidades auditivas e de 

linguagem. Foi elaborada uma ficha de observação e feita uma avaliação 

audiológica sobre o ganho funcional e aplicados os seguintes instrumentos 

para a avaliação das habilidades de linguagem e audição: teste de 

compreensão de fala no silêncio, de Maiz e Gottingen (2001); teste de 

diferenciação de fonemas de Oldenburg Rhyme (2000); teste de 

processamento auditivo central de detecção, identificação e reconhecimento 

(alteração do Frankfurt funcional); teste Open Trancking, Kiel, utilizando o 

audiovisual, de percepção de fala; teste LOGO de pronúncia, análise 

espontânea; Escala de Compreensão de Reynell e questionários de 

desenvolvimento de linguagem direcionados aos pais - Meaningful Auditory 

Integration Scale (MAIS) e Meaningful Use of Speech Scale (MUSS). 

Os resultados mostraram que as crianças com menor tempo de 

privação sensorial que puderam vivenciar os sons da língua desde cedo, e 

também desenvolver o balbucio e estabelecer as conexões sensório-

motoras implícitas neste processo, apresentaram também maior facilidade e 

rapidez na aquisição dos sons de sua língua materna. Isso significa, 

provavelmente, um índice menor de atraso e/ou desvios fonológicos durante 

o desenvolvimento da linguagem. Os autores também concluíram que a 
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utilização do implante coclear antes dos dois anos de idade pode beneficiar 

o desenvolvimento linguístico. 

Do ponto de vista da clínica, é, portanto, fundamental fortalecer todas 

as iniciativas de diagnóstico e medidas de reabilitação auditiva o mais cedo 

possível, diminuindo de maneira contundente o tempo de privação sensorial. 

Além disso, o kit de instrumentos utilizados na pesquisa mostrou-se seguro, 

permitindo uma visão sobre a regularidade do tratamento e evolução das 

crianças surdas com implante coclear. 

Em 2003, Yoshinaga-Itano realizou outro estudo com o objetivo de 

descobrir os preditores de resultados satisfatórios para crianças com perdas 

auditivas significativas, com identificação e intervenção precoces. Para isso, 

a autora analisou longitudinalmente 72 crianças com diagnóstico precoce e 

78 com diagnóstico tardio. Todas foram avaliadas quanto ao aspecto de 

linguagem com auxílio do instrumento Minnesota Child Development 

Inventory (MCDI), que é direcionado para pré-escolares e tem como objetivo 

medir a evolução dos sujeitos utilizando um modelo de inventário para obter 

as observações das mães. As variáveis preditoras deste estudo foi: grau de 

perda auditiva, gênero, renda familiar, etinia e modo de comunicação. 

Segundo a autora, o desenvolvimento linguístico é significativamente melhor 

quando associado com a identificação e intervenção precoces da perda 

auditiva, destacando ainda os benefícios da intervenção iniciada antes dos 

seis meses de vida e variáveis socioafetivas. 

Em seu estudo, Geers, Nicholas e Sedey (2003) investigaram os 

fatores que contribuem para a compreensão e produção da língua inglesa 

por parte de crianças surdas dessa nacionalidade, após quatro a sete anos 

de uso de implante colear multicanal. A análise foi controlada considerando-

se as características das crianças e da família, para que fatores 

educacionais mais favoráveis ao benefício do implante coclear pudessem 

ser identificados. Assim, foi realizada uma bateria de testes de linguagem 

em 181 crianças, entre 8 e 9 anos de idade, que receberam implante 
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coclear. Foram consideradas as seguintes variáveis independentes: tipo e 

quantidade de intervenção, família, características da criança e status 

socioeconômico. Os sujeitos da pesquisa foram submetidos à avaliação de 

compreensão de fala, por meio do Test for Auditory Comprehension of 

Language Revised (TACL-R), elaborado por Carrow (1985); à avaliação de 

raciocínio verbal, que é a capacidade para raciocinar com conteúdos verbais 

estabelecendo entre eles princípios de classificação, ordenação, relação, 

significados, etc., utilizando o instrumento Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC-III), elaborado por Wechsler (1991). E quanto à produção de 

linguagem, foi gravada uma conversa espontânea da criança e 

posteriormente transcrita em forma de “bate-papo”, como orienta o método 

de análise utilizado, Child Language Data Exchange System (CHILDES), 

elaborado por Mac Whinney (1995).  

Ao final de toda essa bateria de testes e da coleta de dados das 

variáveis, a análise estatística de regressão mostrou que crianças que não 

fazem uso de sinais, bem como aquelas com melhor nível socioeconômico 

têm melhores resultados. Já a idade de intervenção não afetou os resultados 

referentes às habilidades de linguagem dessa amostra. 

Costa e Chiari (2006) estudaram o desempenho de 21 crianças 

oralizadas, com perda auditiva congênita ou pré-linguística adquirida antes 

dos 2,6 anos de idade, de grau moderadamente severo a profundo e 

usuárias de AASI ou implante coclear. Elas foram divididas em três grupos, 

conforme suas idades: 3 anos a 4 anos e 11 meses; 5 anos a 6 anos e 11 

meses e 7 anos a 8 anos e 11 meses. Para avaliação, foi utilizado o teste de 

Linguagem Infantil ABFW (fonologia, vocabulário, fluência e pragmática), 

que verifica o vocabulário e a expressão, categorizados em diferentes 

campos conceituais: roupa, animal, comida, transporte, móveis e utensílios, 

ocupações, lugares, formas e cores, brinquedos e instrumentos musicais. As 

respostas foram classificadas como designação de palavras usuais (DPU), 

sem designação (SN) e processo de substituição (PS).   
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Os resultados mostraram que as crianças pertencentes ao grupo 

etário de 7 a 8 anos e 11 meses apresentaram melhor performance, usando 

maior proporção de DPU. O grupo de 5 anos a 6 anos e 11 meses 

apresentou uma performance pior que o de 3 anos a 4 anos e 11 meses. 

Para os autores, esse resultado se deve às diferenças do grau de perda 

auditiva nos dois grupos, uma vez que a maioria das crianças com perda 

profunda pertencia ao grupo com maior idade. Além disso, as que iniciaram 

a intervenção antes do primeiro ano de vida pertenciam ao grupo mais 

jovem. No que se refere ao desempenho nos diferentes campos conceituais, 

todos os grupos etários forneceram respostas corretas para animais, 

transportes e formas e cores. Para os campos conceituais de roupa, 

ocupação e lugar houve um predomínio de respostas PS nos três grupos. 

Crianças dos diferentes grupos etários apresentaram poucas respostas SN 

em todos os campos conceituais.  Os autores concluíram que as mais jovens 

mostraram desempenho compatível com a normalidade na maioria dos 

campos conceituais e que, quando não apresentaram melhor desempenho 

que aquelas de idade intermediária, o desempenho foi similar.  

Kennedy et.al. (2006) realizaram um estudo controlado de TANU no 

Reino Unido com 120 crianças deficientes auditivas bilaterais permanentes, 

com idade média de 7,9 anos. Destas, 61 vieram da TANU e 59 confirmaram 

a deficiência auditiva aos nove meses de idade. Todas foram avaliadas 

quanto ao desenvolvimento de linguagem por meio do teste Brith Picture 

Vocabulary Scale (BPVS), que avalia o vocabulário receptivo dos alunos 

(audição): o professor diz uma palavra e o aluno responde, selecionando a 

imagem (de entre quatro opções) que melhor ilustra o seu significado. As 

questões representam uma gama de conteúdo, tais como ações, animais, 

brinquedos e emoções, e partes do discurso, tais como substantivos, verbos 

ou atributos, em todos os níveis de dificuldade. Para verificar a linguagem 

oral receptiva e expressiva, em termos quantitativos e qualitativos, os 

autores utilizaram o Renfrew Bus Story Test (RBST), para a idade de 3 a 6 

anos e 11 meses. As crianças ainda foram divididas em grupos de acordo 
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com o grau de perda e, além disso, características pessoais e da família, 

incluindo a educação da mãe.  

Os resultados foram comparados com crianças com as mesmas 

características, porém ouvintes, utilizando ajustes de regressão linear 

múltipla para os resultados preliminares. Os autores concluíram que as 

crianças provenientes da TANU, ou seja, com diagnóstico precoce, 

apresentaram melhores competências linguísticas, receptiva e expressiva, 

quando comparadas as que foram diagnosticadas após os 9 meses de 

idade. As habilidades de produção da fala, entretanto, não diferiram 

significativamente entre os dois grupos. 

Miyamoto et. al. (2008) fizeram um estudo preliminar com o objetivo 

de comparar as habilidades de linguagem receptiva e expressiva de crianças 

surdas profundas que receberam implante coclear antes de 1 ano de idade  

e crianças que receberam implante coclear entre 1 e 3 anos de idade. Para 

isso, foi aplicada a Escala Reynell (RDLS), com objetivo de verificar a 

compreensão e expressão, e a Preschool Language Scale (PLS), com o 

objetivo de avaliar as habilidades de linguagem, considerando os aspectos 

de emissão e recepção. Foram avaliadas 91 crianças, sendo divididas em 

três grupos. O primeiro era formado por aquelas que receberam implante 

coclear com idade entre 12 e 23 meses; o segundo, por aquelas que o 

receberam com idade de 24 e 36 meses e o terceiro, por aquelas que o 

receberam com idade inferior a 12 meses. Todas tinham de dois a três anos 

de experiência com uso de implante coclear. Como respostas a essas 

avaliações, os autores obtiveram uma média dos escores de linguagem 

receptiva e expressiva, tanto para a RDLS quanto para PLS, e concluíram 

que as habilidades receptivas e expressivas de crianças que são 

implantadas em idades mais precoces são melhores em comparação com os 

valores observados naquelas implantadas posteriormente. 

Grossi (2008) estudou o desenvolvimento das habilidades auditivas e 

de linguagem de quatro crianças usuárias de AASI, com idade entre o 



 

 

10 

nascimento e seis anos, com perda auditiva sensorioneural bilateral, sendo 

uma com perda severa à profunda, duas com perda moderada e uma com 

perda leve à moderada. Para avaliá-las, a autora utilizou avaliação do 

comportamento auditivo ou avaliação do processamento auditivo 

simplificada e o Roteiro para Avaliação do Atraso de Linguagem, aplicados e 

analisados de acordo com o grupo etário – do nascimento a 3 anos e 3 a 6 

anos. Foram avaliados três aspectos do roteiro: “comunicação e recepção”, 

“comunicação e emissão” e “aspectos cognitivos”. Apenas uma criança com 

perda auditiva moderada apresentou adequação para os três aspectos 

estudados no roteiro, e aquela com perda leve à moderada apresentou os 

três aspectos inadequados. Essa discrepância foi justificada devido ao tipo 

de comunicação utilizada: enquanto a primeira fazia uso apenas da 

linguagem oral, a segunda utilizava a linguagem oral com apoio da gestual. 

Além disso, as duas com perda moderada apresentaram habilidades 

auditivas adequadas, enquanto aquelas com perda severa à profunda e com 

perda leve à moderada apresentaram habilidades inadequadas. Segundo os 

resultados encontrados, apenas uma criança apresentou linguagem 

esperada para a idade. A autora concluiu que o grau de perda auditiva 

contribuiu para o desempenho das habilidades auditivas. 

Sininger, Grimes e Christensen (2010) realizaram um estudo com o 

intuito de determinar os efeitos da idade de intervenção auditiva, via AASI, e 

grau de perda auditiva nos resultados de percepção de fala. Foram 

avaliadas longitudinalmente, de seis em seis meses, desde o início da 

protetização, 44 crianças com perda auditiva neurossensorial, variando de 

leve a profunda, bilateralmente. A idade de amplificação variou de 1-72 

meses. Os critérios de exclusão do estudo eram: ter como fator de risco 

baixo peso e prematuridade, não apresentar função cognitiva segundo os 

padrões adequados para os instrumentos utilizados (Bayley,1993, e 

International performance Scale-Revised QI), ter outras condições 

incapacitantes como autismo, déficit visual ou motor entre outros,  ser 

portador do espectro da neuropatia auditiva e  ter perda progressiva ou 
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tardia. Além disso, algumas variáveis preditoras foram consideradas no 

estudo, sendo elas: idade da primeira amplificação, grau de perda, interação 

pai e filho, status socioeconômico, idade do diagnóstico e envolvimento 

familiar. Para cada uma delas, foram aplicados instrumentos capazes de 

fornecer dados para a pesquisa, além das avaliações de percepção de fala, 

com a utilização dos instrumentos: Inteligibilidade de Fala Pediátrica (PSI), 

que utilizou o Arizona Proficiência Articulação Scale-3, o qual avalia 

produção de todos os grandes sons da fala no inglês, e a língua falada 

utilizando a RDLS (Escala Reynell).  

Após a análise de regressão, os autores constataram que a 

intervenção precoce resulta em uma boa comunicação em todos os graus de 

perda. O estudo também constatou que as famílias com maior grau de 

instrução cooperam mais e melhor para o desenvolvimento de seus filhos 

surdos. A idade na amplificação também mostrou uma maior influência, 

sendo um fator significativo no resultado. O grau de perda auditiva, bem 

como o uso do implante coclear foram fatores importantes na percepção e 

produção da fala e nos resultados de linguagem. Outros fatores 

contribuíram, porém pouco para o sucesso da produção da fala. Assim, esse 

estudo demonstrou claramente a importância da amplificação no início da 

comunicação.  

A seguir, são descritos os instrumentos de avaliação de linguagem e 

envolvimento familiar utilizados no presente estudo. 

 

1.1 Escala Reynell – RDLS 

A RDLS foi originalmente desenvolvida por Joan K. Reynell nas 

edições britânicas da RDLS, com base em suas extensas experiências 

clínicas com uso do instrumento em crianças com necessidades especiais 

(Reynell, Gruber, 1990), e em 1999 foi adaptada para o inglês americano por 

Edwards et. al. (1999).  
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A edição americana foi baseada em uma amostra de 619 crianças. Os 

dados de normalidade foram coletados em nove cidades de oito estados em 

diferentes áreas dos Estados Unidos. O tamanho da amostra coletada por 

estado e os tipos de crianças testadas foram selecionados de acordo com 

um controle estatístico rigoroso dos EUA, que considerou as regiões 

demográficas, a etnia e o nível de educação dos pais. Padrões de 

pontuações foram fornecidos para intervalos de três meses entre a idade de 

um ano a seis anos e onze meses.  

A versão americana das Escalas Reynell foi utilizada pela primeira 

vez no Brasil por Fortunato-Queiroz (2007), em estudo experimental, que 

tinha o objetivo de analisar e comparar a expressão verbal de crianças 

ouvintes e usuárias de implante coclear. Foram avaliados 12 sujeitos 

ouvintes, entre 4 anos e 2 meses e 4 anos e 11 meses, e 10 com deficiência 

auditiva de grau profundo, usuários de implante coclear, com idade de 4,3 a 

5 anos. Todos estavam incluídos no sistema regular de ensino, 

apresentando bom desempenho, segundo a família. Além disso, 

frequentavam fonoterapia no mínimo duas vezes por semana (40-50 

minutos), com exceção de um, que o fazia apenas uma vez, durante 1h30. 

As crianças foram avaliadas por meio da RDLS, versão americana. Os 

dados dos dois grupos foram analisados e comparados entre si. Os surdos 

obtiveram um desempenho inferior aos ouvintes quanto à expressão verbal; 

e três implantados obtiveram resultados próximos ao considerado padrão 

pela pesquisa, ou seja, dos ouvintes. 

A Escala Reynell é constituída de uma avaliação individual de 

linguagem, focada nas habilidades de compreensão e expressão verbal de 

crianças entre um ano a seis anos e 11 meses, não se limitando ao 

conhecimento semântico das palavras ou à habilidade para lidar com a 

complexidade sintática. O teste foi elaborado seguindo o processo de 

desenvolvimento, não se preocupando em aumentar excessivamente os 

níveis de dificuldade de vocabulário ou a extensão das ordens ou frases 

correspondentes aos itens. As seções são organizadas de acordo com a 
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sequência de desenvolvimento sugerida por ensaios clínicos e pela 

padronização em outros países, sendo compostas por duas escalas que 

avaliam, separadamente, Compreensão e Expressão Verbal.  

A Escala de Expressão Verbal é um teste de habilidades expressivas 

composto por 67 itens e três seções: Estrutura, Vocabulário e Conteúdo. Já 

a escala de Compreensão Verbal testa habilidades de compreensão, sendo 

composta também por 67 itens, mas não é subdividida como a Escala de 

Expressão. 

Alguns estudos trazem impressões a respeito da Escala Reynell. Um 

deles é o de Ko (1986), segundo o qual, além de ser eficaz e prática, após 

treinamento, a escala pode ser utilizada por vários profissionais, como 

fonoaudiólogos e psicólogos.  E pode também ser aplicada em crianças que 

apresentam surdez, deficiência mental, distúrbio específico de linguagem, 

autismo, paralisia cerebral, entre outras. O autor realizou um trabalho de 

tradução e padronização da RDLS para o uso com crianças cantonesas2 em 

Hong Kong e concluiu que se trata de um instrumento importante para o 

delineamento do problema de linguagem, o aconselhamento de pais e 

professores quanto à estimulação deste aspecto e avaliação do progresso 

linguístico da criança. 

Segundo Reynell e Gruber (1990), a RDLS é uma escala de 

desenvolvimento que abrange os estágios iniciais de reconhecimento de 

palavras, passando pela aquisição gradual e ampliação de vocabulário e da 

habilidade de interpretar frases cada vez mais complexas. Ainda segundo os 

autores, o processo de desenvolvimento da compreensão verbal cresce 

rapidamente da idade aproximada de sete meses até quatro ou cinco anos.  

A RDLS envolve basicamente a manipulação de objetos, a 

compreensão de instruções e a habilidade de entender e expressar 

                                            
2
 Pessoas que falam o um dialeto Chinês, chamado Cantonês. Esse dialeto é o mais falado 

na China, após o mandarim e o Wu. 
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sentenças que aumentam em extensão e complexidade (Robbins et. al., 

1999). 

Segundo Miyamoto et. al. (1999), a RDLS requer que a criança 

compreenda e expresse uma hierarquia de estruturas linguísticas destes 

objetos até instruções complexas. A RDLS reflete uma comunicação do 

mundo real e propõe situações similares às que a criança pode encontrar em 

seu cotidiano. 

Na Escala de Compreensão, a criança recebe ordens verbais de 

acordo com a seção e deve segui-las apontando os objetos que lhe são 

apresentados. A compreensão é avaliada por meio da observação da 

manipulação de objetos pela criança enquanto o avaliador apresenta as 

sentenças de estímulo. A Escala de Expressão é avaliada durante a 

conversa espontânea da criança e por meio de nomeação e descrição de 

figuras específicas do teste; requer que ela forneça uma resposta falada ou 

sinalizada (Bollaer et. al., 1999).  

Em estudo, Edwards et. al. (1999) avaliaram a compreensão e 

produção de linguagem em crianças, relatando também o desenvolvimento 

da Escala Reynell. O objetivo era fornecer uma medida da habilidade verbal 

que poderia ser comparada com a idade mental, e classificações separadas 

para a produção e compreensão. A RDLS foi aplicada na Inglaterra, Escócia, 

País de Gales, Irlanda do Norte e na República da Irlanda, em 1074 

crianças, sendo 519 do sexo masculino e 555 do sexo feminino, com idades 

variando de 1,3 e 7,6 anos. A análise estatística foi realizada usando um 

Coeficiente de Confiabilidade. Segundo os autores, os resultados foram: 

crianças de até três anos obtiveram uma média de 24,11 pontos; as de 3-4 

anos, 45,54 pontos; as de 4-5 anos, de 51,55 pontos; as de 5-6 anos, de 

54,79 pontos e as crianças maiores de seis anos obtiveram 57,64 pontos. 

Vale ressaltar que o grupo etário começa com três anos e um dia, e assim 

por diante. 
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Essa normatização também foi realizada no Brasil, inicialmente por 

Fortunato- Queiroz (2007), como já referido no início do capítulo. A autora 

normatizou crianças de 4 e 5 anos, utilizando apenas 10 ouvintes. De 

qualquer forma, esses resultados, quando comparados com os de Edwards 

et. al. (1999), são aproximados, pois estes autores, para 4 anos de idade, 

referem uma média de 45,54 pontos, e para 4,1 anos até 5 anos de idade, 

essa média já passa para 51,55 pontos, e para 5,1 anos a 6 anos, é de 

54,79. Já Fortunato-Queiroz (2007) relata uma média de 53,25 para 4 anos, 

e para 5 anos, de 60,25 pontos. 

Stuchi et. al. (2007), em seu estudo, tinham como intenção traçar um 

perfil de linguagem oral receptiva e expressiva de crianças com deficiência 

auditiva profunda bilateral pré-lingual, usuárias de implante coclear desde 

cinco anos de idade. Também objetivavam verificar a influência do tempo de 

privação sensorial na linguagem oral receptiva e expressiva. Foram 

avaliadas 19 crianças deficientes auditivas, usuárias de implante coclear, 

acompanhadas pelo programa USP de Bauru-SP, sendo que todas faziam 

fonoterapia oral. A amostra foi caracterizada quanto ao nível 

socioeconômico, idade da ativação do implante coclear (IC), tempo de 

privação sensorial. Porém, não levou em consideração a idade atual, o 

tempo de uso de implante coclear e tempo de uso de AASI antes do 

implante, e considerou o tempo de privação sensorial todo o período do 

nascimento até o dia da ativação do implante.  

Para avaliar as crianças, os autores utilizaram a Escala Reynell e 

realizaram o ganho funcional. Os resultados foram comparados com aqueles 

encontrados por Fortunato-Queiroz (2007) em crianças normais, de quatro a 

cinco anos de idade.  Os resultados mostraram, para o grupo de 4 anos de 

idade, uma média de 51-61 pontos para Escala de Compreensão e 45-58 

pontos para Escala de Expressão; e para crianças com cinco anos de idade, 

60-65 pontos para compreensão e 55-61 para expressão. Na análise 

estatística, observou-se uma média de compreensão de 51,36 e 53,63 para 

expressão. Na comparação com os dados de Fortunato- Queiroz (2007), as 
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crianças implantadas desse estudo apresentaram um desvio em relação à 

normalidade de 8,64 pontos para compreensão e de 1,37 para expressão. A 

influência do tempo de privação sensorial foi estatisticamente significante 

quando relacionada com a pontuação da RDLS. 

A mais recente publicação sobre o tema de Fortunato, juntamente 

com Bevilacqua e Costa, ocorreu em 2010, quando as autoras realizaram 

um estudo longitudinal da compreensão verbal de 9 crianças surdas, 

usuárias de implante coclear, com idade entre 4,3 e 5 anos na primeira 

avaliação (2002), 6,4 e 7,2 anos na segunda avaliação (2004) e 7,2 e 8,3 

anos na terceira avaliação (2005).  A idade auditiva dessas crianças em 

2002 era de 0,7 a 2,8 anos; em 2004, de 2,6 a 3,7 e em 2005, de 3,6 a 5,10 

anos. Elas foram avaliadas utilizando como instrumento a Escala Reynell. 

Foi realizada uma análise exploratória dos dados e, posteriormente, foi 

utilizado o modelo de regressão linear. O estudo longitudinal em questão 

demonstrou que o uso sistematizado do implante coclear propicia a evolução 

da habilidade de compreensão verbal. 

 Gurgel, Plentz e Reppold (2010) realizaram um estudo com o objetivo 

de fazer uma revisão sistemática na literatura dos principais instrumentos 

utilizados em estudos de ensaio clínico randomizado para avaliação da 

compreensão da linguagem oral em crianças. A estratégia de busca incluiu o 

MEDLINE, LILACS, PsycINFO e Biblioteca Cochrane. Dois revisores 

analisaram os dados separadamente, e de forma independente, para uma 

análise descritiva dos resultados. A busca retornou 889 resumos, sendo que 

apenas sete estudos foram incluídos, devido aos critérios de exclusão, que 

eram: indivíduos que não estivessem entre a faixa etária de zero a 18 anos e 

definição ausente ou incompleta dos autores sobre o que consideravam 

compreensão de linguagem. Os instrumentos utilizados nesse artigo foram: 

Peabody Picture Vocabulary Test, Peabody Picture Vocabulary Test-Revised 

(PPVT-R), Swedish Communication Screening at 18 months of age (SCS18), 

Test for Reception of Grammar - 2 (TROG-2), Reynell Test, Reynell 

Development Language Scales e Reynell Developmental Language Scales. 
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Segundo os autores, os instrumentos disponíveis para avaliação de 

linguagem oral, em sua maioria, destinam-se à avaliação do vocabulário 

receptivo, e muitos deles não apresentam estudos de validade. Além disso, 

sugeriram que estudos de revisão sistemática e mais ensaios controlados 

randomizados sejam promovidos com amostras de adolescentes. Cabe 

ressaltar ainda que, dos sete estudos selecionados, três utilizaram a RDLS. 

Dentro deste contexto e observando as pesquisas aqui apresentadas, 

nota-se que a Escala Reynell, ou RDLS, é um instrumento utilizado 

internacionalmente há mais de três décadas. No Brasil, como já descrito, 

Fortunato- Queiroz (2007) adaptou a escala para crianças de 4 e 5 anos e 

Stuchi (op. cit.) já a utilizou. Porém, mais pesquisas se tornam necessárias 

para reforçar o instrumento dentro da comunidade científica brasileira, 

aumentando assim as avaliações de linguagem verbal (compreensão e 

expressão) direcionadas a crianças surdas, ainda escassas em nossa 

literatura. Além disso, a RDLS é uma escala que pode ser eficaz no que diz 

respeito à avaliação de linguagem de crianças surdas de 1 a 7 anos de 

idade. Por isso, foi escolhida para o presente estudo.  

 
 
1.2 Percepção de fala – Sons de Ling 

A linguagem se inicia muito precocemente na vida humana, com a 

aquisição de padrões de sons da fala (Pinker, 1995). As principais 

conquistas linguísticas durante o primeiro ano de vida são o controle da 

musculatura oral, a sensibilidade às distinções fonéticas usadas na fala dos 

pais e a sensibilidade aos marcadores prosódicos que indicam a entonação 

presente (Jusczyk, Houston e Goodman, 1998). 

Já ao nascimento, o bebê possui capacidade de detectar contrastes 

consonantais, sendo esta habilidade não apenas inata, mas característica do 

sistema auditivo dos mamíferos. Durante o primeiro ano de vida, a acuidade 

dessa habilidade declina para fonemas não pertencentes ao contexto 

linguístico da criança, e ela passa a discriminar seletivamente os fonemas da 
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língua a que é exposta, fazendo uma reorganização perceptual, em um claro 

processo de adaptação à solicitação do meio em que vive (Jenkins, 1992; 

Kuhl, 1987, 1993). 

Por volta dos seis meses, começam a surgir os balbucios, que se 

desenvolvem até os nove meses. Nesta época, caso a criança tenha um 

feedback auditivo adequado, há a continuação do caminho evolutivo da fala; 

caso haja ocorrência de surdez, este balbucio cessa, em uma clara 

evidência da importância do estabelecimento de uma conexão entre balbucio 

e audição (MacWhinney, 1998). Esta relação pode ser prejudicada até 

mesmo quando ocorrem apenas períodos de perda auditiva leve ou 

moderada em decorrência de otite média.  

Já aos seis meses de idade, as crianças mostram-se atentas às 

características prosódicas da fala que ouvem, e aos oito meses, 

demonstram interesse por padrões sonoros mais longos, como sequências 

silábicas (Eimas, 1985). Porém, em crianças deficientes auditivas, não 

podemos observar estas reações, uma vez que não têm e não passarão 

pelas etapas das habilidades auditivas, que são: detecção, identificação, 

discriminação, reconhecimento e compreensão (Eimas,1985). 

Desta forma, surgem instrumentos para avaliar a percepção de fala de 

crianças surdas, como os Sons de Ling (1976, 1984). Trata-se de um 

instrumento muito conhecido e facilmente aplicado, pois é padronizado e 

abrange o espectro das frequências dos sons da fala (250 a 8KHz).  

O conceito que fundamentou os Sons de Ling foi a seleção dos sons 

da fala familiar que geralmente representam o espectro do discurso de 250-

8000Hz. Esta faixa do espectro corresponde ao intervalo testado pela 

audiometria convencional. Ling utiliza fonemas isolados para segmentar os 

sons de baixa, média e alta frequência e avalia duas habilidades auditivas: 

detecção e discriminação. (Fisher, Martin e Lance, 2004). 
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Já Erber (1982) descreve uma hierarquia de quatro níveis de 

habilidades auditivas em relação aos Sons de Ling: detecção, discriminação, 

identificação e compreensão. 

Segundo Fisher, Martin e Lance (2004), os Sons de Ling têm pouca 

tecnologia, sendo fáceis de apreender e com uma variedade de aplicações 

pragmáticas, fornecendo uma avaliação rápida e fácil das habilidades 

auditivas, podendo também estabelecer a continuidade e a preparação para 

o desenvolvimento de outras habilidades de escuta.  

Castro (1999) realizou um trabalho com o objetivo de chamar a 

atenção da comunidade científica para a importância da avaliação 

audiológica durante o primeiro ano de vida. A autora destaca ainda que 

existem inúmeras testagens simples, fáceis e rápidas e recomenda cinco 

Sons do Ling  (1985) (/a/, /i/, /u/, /s/ e /sh/).  

Vale ressaltar que Russo e Santos (1994) já haviam feito a mesma 

recomendação para avaliar a percepção de fala. Pode-se assim observar 

que muitas pesquisas vêm sendo produzidas utilizando os Sons de Ling 

como um instrumento de análise de percepção de fala. 

Ling (2006) utilizou seis sons para fornecer uma verificação de 

percepção de fala válida para as crianças: /a/; /i/; /u/; /s/; /sh/; /m/ (o som /m/ 

foi incluído em 1984, por ser muito usado em outras línguas). No formulário 

do teste de detecção, os sons são apresentados durante a conversação em 

diferentes distâncias. As crianças pequenas podem responder sendo 

condicionadas a um reforço visual ou atividade lúdica. O foco do teste está 

na percepção de todos seus sons em diferentes frequências que compõem a 

fala. Na língua portuguesa, os seis sons são usados, sendo que, para 

controlar a duração, são usados sons contínuos, e para controlar a 

intensidade, podem ser longos ou curtos. Importante destacar que, somente 

se a distância e o nível da voz forem controlados com cuidado, os resultados 

do teste podem ser válidos. 
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O som /m/ é usado para verificar se a audição para frequências 

graves está adequada. A vogal /u/, para verificar se as frequências baixas ou 

graves (275Hz) podem ser detectadas. Já a vogal /a/ é apresentada para 

certificar-se de que as frequências médias (1000Hz) são detectadas. O som 

/i/ é usado para verificar uma escala de problemas possíveis na frequência 

de 3000Hz. O som /sh/, para verificar se os sons de intensidade moderada 

de 2500Hz são detectados, e o /s/, para verificar a detecção de sons agudos 

(6000Hz). 

Cabe ressaltar ainda que Ling, em 1979, já havia desenvolvido a 

“banana da fala”, que descreve a frequência e a intensidade da fala 

convencional normal, plotada em um audiograma, facilitando a criação de 

um padrão como campo de percepção de fala e como conceito no ganho 

funcional. 

Figura 1 - “Banana da Fala” (Ling 1976)
3
 

 

Delgado-Pinheiro (2009), em seu estudo, tinha o objetivo de traçar o 

perfil audiológico e de percepção dos sons da fala em crianças e 

adolescentes com perda auditiva. Em suas avaliações, foram considerados 

como variável: idade, grau de perda auditiva e uso de AASI ou IC, data de 

                                            
3
 

 
Publicação adaptada de “Hearing in Children” por Northen Ɛt Downs: Wilkins 1996. 

Autorizada por Phonak do Brasil (anexo 4). 
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adaptação e tempo de terapia. Participaram do estudo 16 crianças e/ou 

adolescentes com idade entre três e 16 anos. Foram levantados os 

prontuários dos sujeitos, com os dados de audiometria, ganho funcional, e 

os dados referentes à percepção de fala foram obtidos por meio de 

procedimentos específicos para as diferentes faixas etárias. Os resultados 

mostraram que, no início do processo terapêutico, as crianças e/ou 

adolescentes primeiramente percebiam auditivamente características 

prosódicas da linguagem como, por exemplo, diferença de entonação, 

marcada acusticamente por uma diferença de pitch. Em seguida, as crianças 

e/ou adolescentes passaram a detectar as vogais, e posteriormente, as 

consoantes: oclusivas, nasais, líquidas e, por último, as fricativas. Os 

participantes do estudo foram capazes de perceber características fonético-

acústicas da linguagem. No entanto, a percepção de tais características 

mostrou-se dependente de vários fatores. Com efeito, mostraram-se 

significativos: a idade do diagnóstico, já que, quanto mais tarde ocorreu o 

diagnóstico, mais tardia e mais lenta foi a percepção; o tipo de recurso 

utilizado para amplificação sonora, já que os participantes que utilizavam o 

IC apresentaram a percepção das características em um tempo menor de 

terapia, quando comparado ao tempo utilizado pelos participantes usuários 

de AASI; e a duração do processo terapêutico, já que a percepção 

desenvolveu-se gradualmente em todos os sujeitos. 

 

1.3 Avaliação de Envolvimento Familiar 

O envolvimento familiar no processo de intervenção é um tema 

importante e destacado em diversos estudos, os quais procuram utilizar e 

até mesmo elaborar instrumentos de avaliação que permitam situar a família 

quanto a sua participação no processo terapêutico e fornecer informações 

sobre as expectativas dos pais em relação a seus filhos surdos. 

O estudo realizado por Moeller (2000) demonstrou a influência do 

envolvimento familiar no desenvolvimento de linguagem de crianças 

deficientes auditivas. O objetivo principal era examinar a relação entre a 
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idade no início da intervenção e os resultados de linguagem aos cinco anos 

de idade, em um grupo de 112 crianças surdas pré-linguais e que faziam uso 

da língua oral. Todas estavam inseridas no programa de intervenção 

Diagnostic Early Intervention Program (DEIP). A média de idade de 

identificação da perda auditiva nessas crianças foi de 1,5 anos, e de 

amplificação e início da intervenção, de 1,83 anos, sendo que o processo de 

amplificação e intervenção havia ocorrido imediatamente após o diagnóstico. 

As crianças foram avaliadas individualmente com o Teste de Vocabulário por 

Imagens Peabody, utilizado para medir o vocabulário receptivo na língua 

inglesa americana. Foi também desenvolvida uma escala de avaliação para 

caracterizar o nível de envolvimento da família no programa de intervenção. 

As habilidades de raciocínio verbal foram pesquisadas em um subgrupo de 

80 crianças.  

Como resultados, o autor obteve uma correlação negativa 

estatisticamente significante entre a idade de início da intervenção e os 

resultados de linguagem. As crianças que receberam a intervenção mais 

cedo apresentaram significativamente melhor vocabulário e capacidade de 

raciocínio verbal, independentemente do grau de perda auditiva; ou seja, o 

grau da perda não apresentou estatística significante na relação com a 

performance no vocabulário. As análises revelaram que dois fatores 

explicaram a variação nos escores obtidos entre os grupos: o envolvimento 

da família e a idade no início da intervenção. As crianças mais bem 

sucedidas foram aquelas com altos níveis de envolvimento da família. 

Assim, os resultados sugeriram que o sucesso no desenvolvimento da 

linguagem é alcançado quando a identificação precoce ocorre em sintonia 

com intervenções em que há o envolvimento familiar.   

Para essa pesquisa, Moeller (2000) elaborou uma Escala de 

Envolvimento Familiar que foi traduzida e adaptada no Brasil por Novaes e 

Ribeiro (2007). O objetivo desse instrumento é, pois, caracterizar a 

qualidade da participação familiar no programa de intervenção, sendo 

composta por cinco itens: 1- participação limitada; 2- participação abaixo da 
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média; 3- participação mediana; 4- boa participação; 5- participação ideal. A 

avaliação é feita por profissionais que têm extenso contato com as crianças 

e suas famílias, não necessariamente terapeutas/fonoaudiólogos. São então 

apresentados a essas pessoas os cinco itens, solicitando que classifiquem a 

família do paciente. Importante destacar que, após a aplicação, os 

profissionais/terapeutas são questionados sobre a confiabilidade de suas 

próprias avaliações, sendo que, caso haja algum questionamento, o 

resultado não é considerado.  

Nos EUA, onde Moeller aplicou seu instrumento, as crianças 

geralmente têm mais de um terapeuta. Assim, quando os avaliadores não 

têm opiniões similares, um acordo é estabelecido. Então, para a finalização 

da pontuação das avaliações, é realizada uma média entre os julgamentos. 

Por exemplo, se um profissional indicou o item 2 e o outro o item 4, é 

realizada uma média, resultando, neste caso, no item 3. Nestas situações, 

há uma segunda classificação em que se considera que resultados de 1-2 

são abaixo da média, 3 está na média e 4-5 estão acima da média. 

No Brasil, dificilmente teremos dois profissionais envolvidos; a não ser 

que a criança seja portadora de deficiências múltiplas, o que justifica 

acompanhamento multiprofissional. De qualquer forma, na adaptação de 

Novaes e Ribeiro (2008), a escala pode ser aplicada em apenas um 

profissional, não sendo necessário fazer a média, como foi explicado 

anteriormente. O mesmo vale para a presente pesquisa. 

Segundo Novaes e Baliero (2004), o uso de AASI ou implante coclear, 

somado às expectativas e ao envolvimento da família com o tratamento 

determinam o prognóstico, bem como aspectos relativos às condições 

socioeconômicas e culturais, à cognição e disponibilidade de serviços na 

comunidade, entre outros fatores. 

Também Gesser (2006) destaca que o instrumento de avaliação do 

envolvimento familiar torna-se imprescindível para o fonoaudiólogo ou 

qualquer profissional da área da saúde que lida com questões relacionadas 
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à estrutura familiar, constituindo-se como um importante elo durante o 

processo terapêutico. O profissional deve ter conhecimento da formação da 

família, bem como de seu funcionamento, sentimentos e valores, que devem 

ser considerados no trabalho com a criança deficiente auditiva. 

Waltkin et. al. (2007) realizaram um estudo no Reino Unido  com o 

objetivo de  examinar as relações entre a surdez diagnosticada tardiamente 

e precocemente (o parâmetro considerado foi 9 meses de idade) e a 

participação da família após o diagnóstico de deficiência auditiva. Foi 

utilizado o protocolo de avaliação Communication Checklist (CCC), 

elaborado por Bishop, e para avaliar a família, a Escala de Envolvimento 

Familiar de Moeller (2000). Foram avaliadas 120 crianças com idade média 

de 7.9 anos, com perda auditiva permanente bilateral de grau severo e/ou 

profundo. Os resultados mostraram que o escore de desempenho nas 

avaliações de linguagem das crianças diagnosticadas antes dos nove meses 

de idade foi melhor para as habilidades de compreensão, porém não 

significativo para a fala. Para as crianças diagnosticadas mais tardiamente, 

quanto melhores os resultados da escala familiar, melhor também a 

compreensão da fala.  

Em estudo intitulado: “O acompanhamento em um serviço de saúde 

auditiva: indicadores de habilidades auditivas e de linguagem em crianças 

menores de três anos”, Ribeiro (2008) tinha como objetivo descrever e 

discutir indicadores de desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

linguagem oral em crianças menores de três anos, por meio de estudo 

longitudinal. Especificamente, analisou os resultados obtidos na aplicação de 

instrumentos que avaliam diferentes aspectos do desenvolvimento de 

audição e linguagem, visando discutir como a inclusão de registros de 

terapia e apreciações quanto ao envolvimento familiar pode subsidiar o 

acompanhamento previsto pela Portaria MS/SAS Nº 587, de 07 de outubro 

de 2004.  
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A pesquisa foi descritiva, composta por três casos de crianças 

deficientes auditivas, diagnosticadas precocemente e que frequentavam 

terapia fonoaudiológica, e seus pais. Os Instrumentos utilizados foram: 

MUSS, IT MAIS, MacArthur (CDI); Roteiro de Entrevista para Pais; Escala de 

Avaliação de Envolvimento Familiar, prontuário dos sujeitos e diário de 

pesquisa. A autora observou no CDI que as crianças compreendem mais do 

que produzem, demonstrando aumento de vocabulário ao longo do tempo, 

embora aquém dos parâmetros do instrumento. Em dois sujeitos, a IT MAIS 

rapidamente atingiu sua pontuação máxima, indicando que, para crianças 

com perda auditiva moderada, o instrumento tem “efeito teto”, deixando de 

ser efetivo. A partir da aplicação da Escala de Avaliação de Envolvimento 

Familiar e do Roteiro de Entrevista para Pais, puderam ser observadas 

diferenças entre as famílias. O diário de pesquisa ofereceu informações 

singulares a respeito do desenvolvimento de cada sujeito.  

Foi possível concluir então que a escala IT MAIS foi pouco sensível 

nos sujeitos com perda moderada. O MUSS teve abrangência limitada de 

habilidades de linguagem oral, restringindo-se às etapas iniciais, tornando 

necessários instrumentos complementares. O CDI foi sensível ao 

crescimento do vocabulário intra-sujeito; entretanto, sua extensão causou 

incômodo aos pais. Já os instrumentos de avaliação do envolvimento familiar 

permitiram situar a família quanto a sua participação no processo terapêutico 

e sobre expectativas dos pais quanto a seus filhos.  

A partir desses resultados, a autora sugere que, no acompanhamento 

realizado no Serviço de Alta Complexidade, seja incluído um roteiro 

preenchido pelas terapeutas das crianças deficientes auditivas com 

informações sobre o desenvolvimento desses pacientes em todos os seus 

aspectos, além do envolvimento da família, objetivando agregar subsídios 

para o fonoaudiólogo responsável pelo acompanhamento no contexto da 

Rede de Saúde Auditiva. 
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Fortes (2009) realizou um estudo intitulado: “Satisfação de pais de 

crianças deficiência auditiva quanto ao desenvolvimento auditivo e de 

linguagem: construindo indicadores de qualidade em um serviço de saúde 

auditiva”. Participaram 20 crianças deficientes auditivas abaixo de três anos 

de idade, diagnosticadas e que receberam a concessão do AASI no Centro 

Audição da Criança (CeAC), na cidade de São Paulo/SP; também 

participaram seus pais e/ou responsáveis e suas terapeutas. Os 

instrumentos utilizados foram: prontuários dos sujeitos; Roteiro de Entrevista 

para Pais; “Critério de Classificação Econômica Brasil” (IBOPE, 2000) e 

questionário de satisfação para os pais.  

A autora verificou que a maioria dos pais está satisfeita com o 

desenvolvimento de habilidades auditivas das crianças, porém, também a 

maioria está insatisfeita com o desenvolvimento de linguagem. O AASI foi o 

fator mais mencionado como contribuinte ou não para o desenvolvimento de 

audição e de linguagem, e o tempo de terapia que a criança frequenta teve 

relação significativa com a insatisfação dos pais. No que se refere ao 

trabalho terapêutico, a maioria apresentou satisfação em relação à audição 

das crianças; porém, também a maioria referiu insatisfação quanto ao 

desenvolvimento de linguagem. Os fatores AASI, terapia e família foram 

considerados principais por parte das terapeutas para o desenvolvimento 

auditivo e de linguagem.  

Os resultados desse estudo indicaram que é preciso trabalhar com os 

familiares no sentido de envolvê-los no processo de intervenção 

fonoaudiológica. Trata-se de uma demanda a ser atendida pelos serviços de 

saúde auditiva, procurando estabelecer parcerias em prol da qualidade do 

serviço oferecido a essa população, pois a satisfação dos pais parece um 

possível indicador de qualidade. 

Mota et al ( 2011) estudou o efeito da orientação ao pais no 

desenvolvimento lexical de crianças usuárias de implante coclear. O estudo 

tinha o objetivo de propor um programa controlado para orientação a pais de 
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crianças usuárias de IC e verificar a efetividade do programa através da 

variação de desempenho lexical das crianças. Para isso participaram do 

estudo 8 crianças usuárias de IC e suas famílias. Sendo estas selecionadas 

com base no questionário econômico e grau de escolaridade. As famílias 

foram divididas em dois grupos, sendo o grupo I composto por 4 famílias que 

tiveram um programa de orientação e o grupo II ( Grupo controle) composto 

por 4 famílias que não tiveram grupo de orientação. Tais orientações 

consistiam em 4 sessões , de aplicação semanal, com duração de 60 

minutos cada, sendo abordados temas de habilidades auditivas e de 

linguagem. Para a verificação lexical das crianças foi utilizado o instrumento 

LAVE( Lista de avaliação do vocabulário expressivo), sendo esta realizada 

pré e pós orientação. Desta forma observou-se neste estudo que apesar de 

o grupo I ter obtido um melhor desempenho lexical, não foi possível ser 

significante estatisticamente. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o desenvolvimento das habilidades auditivas e de 

linguagem de um grupo de crianças deficientes auditivas congênitas com 

diagnóstico e intervenção antes e após um ano de idade. 

 

2.2 Objetivos Específicos  
  

Caracterizar e descrever um grupo de crianças deficientes auditivas 

quanto às variáveis: idade da intervenção, tempo de uso diário do AASI ( 

Data Logging), idade de início da intervenção, quantidade de horas de 

terapia semanal, abordagem terapêutica (oral ou LIBRAS) e idade 

auditiva, que na presente pesquisa é calculada a partir da  idade de início 

de uso do AASI.  

a) Descrever as habilidades de linguagem a partir das variáveis: 

idade de diagnóstico; idade auditiva; tempo de uso de AASI; 

abordagem e tempo de terapia e envolvimento familiar. 

b) Comparar as habilidades de linguagem das crianças com 

diagnóstico antes e após um ano de idade; 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este estudo, de caráter clínico, descritivo, qualitativo e quantitativo, 

está inserido na linha de pesquisa Audição na Criança, do PEPG em 

Fonoaudiologia da PUC-SP, e tem como objetivos a investigação e a 

produção de conhecimento nas áreas de identificação, diagnóstico e 

intervenção em crianças deficientes auditivas. 

 

3.1 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Centro Audição na Criança 

(CeAC/DERDIC/PUCSP). O CeAC é um serviço de referência em Saúde 

Auditiva de Alta Complexidade do município de São Paulo, e realiza 

identificação (triagens auditivas), diagnóstico médico e audiológico, seleção 

e indicação de AASI, e terapia fonoaudiológica em crianças abaixo de três 

anos de idade. É referência em Saúde Auditiva para as regiões Norte e Sul 

do Município de São Paulo, com vagas reguladas para a Prefeitura Municipal 

de São Paulo, além de manter vagas para a demanda espontânea que 

procura a instituição para os serviços acima mencionados. 

 

3.2 Ética 

 

O presente estudo foi enviado ao Comitê de Ética da PUC-SP e 

aprovado sob o número 044/2010. Esta pesquisa tem fomento da FAPESP, 

por meio de bolsa de estudos para Mestrado, aprovada sob protocolo 

2009/13428-3.044-2010 (Anexo 2). Todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3.3 Casuística 

 

Foram selecionadas dez crianças vinculadas à instituição da pesquisa 

e que apresentavam todos os critérios de inclusão exigidos. Elas foram 

divididas em dois grupos: Grupo I refere-se às cinco crianças com 

diagnóstico audiológico para a deficiência auditiva até um ano de idade, e 

Grupo II, composto por cinco crianças com diagnóstico após um ano de 

idade. 

 
 
3.4 Critério de Inclusão 
 
 
 

 Diagnóstico de perda auditiva sensorioneural bilateral congênita, de 

qualquer grau;  

 Idade máxima ao diagnóstico de 03 anos; 

 Acompanhamento fonoaudiológico no mínimo uma vez por semana, 

 Não ter agravo neurológico, psiquiátrico, motor ou visual, referido 

pelos pais ou responsável;  

 Não ter suspeita, ou diagnóstico, de espectro da neuropatia auditiva;  

 Ter perda auditiva simétrica; 

 Não ter perda auditiva progressiva; 

 Fazer terapia oral, não exclusivamente. 

 Não fazer uso de LIBRAS exclusivamente. 

 Apresentar respostas de detecção para no mínimo 4 fonemas dentre 

aqueles sugeridos por Ling (1979),a saber ( /a/, /i/, /u/, /sh/, /s/ e /m/ ,  

com dispositivo eletrônico (AASI/IC) devidamente adaptado na 

realização do ganho funcional, a fim de ter maior exatidão para o 

reconhecimento da fala. As intensidades sugeridas são entre  25 à 

50dBNA para o fonema /s/ que refere-se a freqüência de 6000Hz, 30 à 

60dBNA para /a/ referente a freqüência de 1000Hz, /i/ que refere-se a 
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freqüência de 3000Hz,  para /sh/ que refere-se a frequência de 

2500Hz, e para /u/ que refere-se a freqüência de 275Hz e o fonema 

/m/ de 25 à 50dBNA que é usado para verificar se a audição para 

frequências graves está adequada.   

 Assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido por parte 

dos pais ou responsáveis pela criança, segundo os preceitos da 

Bioética; 

 

 

3.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

3.5.1 Prontuários e entrevista        
  

 

Foi realizado um levantamento de prontuários das 10 crianças 

selecionadas para pesquisa, com preenchimento de formulário elaborado 

pela pesquisadora (ANEXO 3), para caracterização dos sujeitos com perda 

auditiva sensorioneural. Os dados recolhidos foram retirados das folhas de 

seguimento do serviço de audiologia clínica, eletrofisiologia, anamnese e 

folha de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) do 

interior de cada prontuário. 

Com o intuito de colaborar para o perfil dos dois grupos, foi realizada 

uma entrevista com as mães, antes do início da avaliação de linguagem da 

criança. Esta entrevista não era estruturada, e sim apenas uma conversa na 

qual a mãe contava um pouco da história clínica, familiar e escolar da 

criança.  

Desta forma foram descritos os seguintes aspectos para cada um dos 

pacientes atendidos: 
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 Idade de início do diagnóstico (no CeAC ou em outra 

instituição); 

 Idade de início do uso da prótese auditiva, denominado como 

Idade Auditiva; 

 Tipo de dispositivo utilizado (AASI/IC); 

 Grau de perda de audição; 

 Ganho funcional; 

 Tempo de uso diário de AASI (Data Logging/resposta dos 

pais); 

 Quantidade de horas de terapia semanal; 

 Tipo de terapia (Oral exclusivamente ou Oral e LIBRAS); 

  
 
3.5.2 Tempo de uso dos dispositivos eletrônicos-  AASI e/ou IC  
 

Ao final da bateria de exames audiológicos, após consulta com  

otorrinolaringologista, foi verificado o tempo de uso dos AASI, por meio do 

Data Logging, quando este recurso encontrava-se disponível no AASI das 

crianças. Essa tecnologia fornece dados de tempo de uso do dispositivo, 

auxiliando o profissional nos ajustes mais apurados e no aconselhamento 

mais efetivo, e proporcionando ainda uma visão geral da experiência de uso 

do aparelho pelo paciente, incluindo a porcentagem de uso em cada 

programa.  

O Data Logging pode nos fornecer os seguintes dados: 

 Data de início; 

 Horas de uso; 
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 Média de uso por dia; 

 Tempo de uso em cada programa; 

 Ajustes realizados no controle de volume em cada programa; 

Quando esse dispositivo não estava disponível, a pesquisadora 

perguntava à mãe sobre o tempo de uso diário de AASI por seu filho, mesmo 

havendo a possibilidade de esse dado não poder ser conferido. O mesmo 

acontecia com os usuários de implante coclear (IC). 

Os resultados do tempo de uso diário dos dispositivos eletrônicos 

(Data Logging) foram anotados em planilha Excel.  

3.5.3 Avaliações audiológicas 
 

Todas as crianças com exames anteriores a seis meses e 29 dias, à 

época da coleta de dados, foram convocadas a realizar nova avaliação 

audiológica, para reconhecimento de mudanças nos limiares auditivos. Para 

tanto, passaram por uma nova consulta otorrinolaringológica, com o intuito 

de avaliar as condições para realização de exames audiológicos. Cabe 

ressaltar que, para a classificação de grau de perda, foram considerados os 

critérios de Russo et.al (2009) obtendo-se a médias das frequências de 500, 

1000, 2000 e 4000 Hz.  

Quando realizado o ganho funcional, foi conferido se as intensidades 

encontradas nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz estavam todas 

dentro do espectro sugerido na “banana da fala” ( Ling,1979). 

A calibração dos equipamentos seguiu as normas do ISO 389-1 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION-ISO, 1998) 

e ISSO 389-2 (ISO,1994).  

Quando necessária a atualização dos exames, foram realizados:  
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A) Audiometria de Reforço Visual (VRA): testadas as frequências 

de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, no equipamento Interacoustics 

AC-33. 

B) Audiometria Lúdica Condicionada (ALC): testadas as 

frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, no equipamento 

AC-33 Interacoutics. 

C) Timpanometria: realizada com a utilização de tom teste de 

baixa frequência  (226 Hz) e classificação das curvas 

timpanométricas em tipo A, B e C, segundo Jerger (1970).  No 

imitanciômetro AT-235H de marca Interacoustics. 

D) Ganho funcional: avaliadas as frequências de 500, 1000, 2000 

e 4000 Hz, com fones de inserção e/ou campo livre.  

 
 

3.5.4 Teste de Percepção de fala (Sons de Ling) 
 

 O Teste dos Sons de Ling foi realizado em cabina acústica, 

com objetivo de verificar a percepção de fala das crianças do estudo, bem 

como algumas de suas habilidades auditivas. Cada uma delas era 

condicionada a responder aos sons emitidos e, quando possível, estes eram 

repetidos.  

 Os Sons de Ling eram apresentados em intensidade de 

50dBNA, valor superior à média; com a resposta positiva da criança, essa 

intensidade ia sendo diminuída em passos de 10 em 10dB, até ser 

encontrado o nível mínimo de resposta. 

 

3.5.5 Escala de Envolvimento Familiar por meio de entrevista com 
osterapeutas de linguagem. 
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Por fim, foi aplicado um instrumento que permite uma classificação 

sobre o envolvimento da família no programa de intervenção: Escala de 

Envolvimento familiar (Family Involvement Rating), elaborada por Moeller 

(2000) e adaptada e traduzida por Novaes e Ribeiro (2007), como consta no 

ANEXO 6. 

Nesta pesquisa, para cada uma das crianças participantes, a escala 

foi entregue ao seu terapeuta, que teve um contato com a família no 

programa de intervenção durante um período de tempo que permitisse 

avaliá-la. A escala foi fornecida aos terapeutas previamente para uma leitura 

aprofundada das cinco questões que envolvem a relação familiar. 

Posteriormente, os terapeutas indicaram em qual das cinco questões a 

família de seu paciente mais se aproximava, gerando uma resposta 

numérica, uma vez que cada questão tem um valor de 1 a 5, sendo: 1 

participação limitada, 2 participação abaixo da média, 3 participação média, 

4 boa participação e 5 participação ideal.  

Após a resposta da avaliação a terapeuta era orientada a justificar 

sua escolha.  

O instrumento, bem como as respostas e justificativas eram enviadas 

a pesquisadora via e-mail. 

Cabe ressaltar aqui que, no caso da presente pesquisa, o instrumento 

foi aplicado somente junto à terapeuta da criança, a qual possui contato 

direto e semanalmente com a família. Isso porque, no Brasil, é incomum 

encontramos duas terapeutas para cada criança, como ocorre nos EUA. 

 
 
3.5.6 Avaliação de Linguagem ( Escala Reynell) 
 

Foi aplicada a Escala Reynell (ANEXO 3), com o objetivo de se 

avaliar a compreensão e expressão verbal dos sujeitos.  Este instrumento foi 
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escolhido por estar de acordo com a idade das crianças participantes da 

pesquisa.  

Para a aplicação da escala por parte da pesquisadora, o material foi 

elaborado de acordo com as sugestões de Fortunato-Queiroz (2007), como 

consta no ANEXO 5.  

Em uma caixa grande, foram inseridas 10 caixas pequenas, com as 

miniaturas necessárias para a aplicação do teste. Cada caixa menor 

representa uma seção da escala:  

 1ª caixa: bola, colher, escova, boneca, carro, xícara, meia, 

bloco; 

 2ª caixa: cadeira, banheira, mesa, cama e faca; 

 3ª caixa: cavalo, cachorro, bebê, homem, mulher; 

 4ª caixa: boneca, cadeira, colher, xícara, faca, prato, bloco, 

caixa; 

 5ª caixa: cama, lápis, faca, panela, vassoura; 

 6ª caixa: cachorro, pescador, homem e coelho; 

 7ª caixa: 2 botões brancos grandes, 1 botão preto grande, 1 

botão branco pequeno, 1 lápis vermelho,1 lápis pequeno azul, 

1 lápis pequeno amarelo, 1 lápis grande azul, 1 lápis grande 

vermelho, 1 xícara e 1 caixa; 

 8ª caixa: 7 peças de cercado, 1 porco rosa grande, 2 porcos 

pequenos, 1 porco grande preto, 1 cavalo preto, 1 cavalo 

comendo, 2 cavalos brancos, 1 cavalo marrom, 1 homem; 

 9ª caixa: 1 mulher, 1 menino,1 menina e 1 bebê; 

 10ª caixa: 7 figuras variadas. 
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Segue ilustração da caixa elaborada para a aplicação da Escala 

Reynell. 

 

Figura 2 - Ilustração Caixa Escala Reynell 

 

 

As caixas foram sendo abertas e apresentadas à criança conforme a 

ordem indicada pela escala, ou seja, de 1 a 10. Cada uma manipulava os 

brinquedos para reconhecê-los e depois estes eram colocados em cima de 

uma mesa. Então, a pesquisadora começava a fazer as perguntas, conforme 

a escala. 

Na Escala de Compreensão, as perguntas geralmente eram feitas 

mais de uma vez. Quando era obtida a resposta com um olhar, com a 

indicação do objeto ou até mesmo com a fala, a criança obtinha um ponto no 

seu score; caso contrário, a pesquisadora passava para a pergunta seguinte. 

Não houve regularidade sobre o número de vezes em que cada pergunta era 

feita, pois isso variou de acordo com o condicionamento de cada 

criança.Exemplo: “Onde está a bola?”, a criança podia simplesmente olhar 

para bola, não necessariamente pegá-la e entregá-la à terapeuta, salvo 

quando isso era pedido na escala. 
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Exemplo: “Coloque a boneca na cadeira”; neste caso, a criança tinha 

que, necessariamente, completar todo o comando para receber a pontuação. 

Na Escala de Expressão, a pesquisadora esperava que o paciente 

produzisse a palavra solicitada, desconsiderando omissões, trocas, etc. 

Exemplo: “O que é isso?” [prato]. A criança poderia falar “prato”, 

“pato” ou “ato” - qualquer uma destas respostas foi considerada certa, 

valendo 1 ponto. 

A Escala de Compreensão Verbal possui 67 itens, cada um deles 

valendo 1 ponto; o mesmo para a Escala de Expressão, totalizando uma 

pontuação máxima de 67 pontos para cada escala. 

No ANEXO 5, seguem as especificações da aplicação da Escala 

Reynell, mostrando o que é avaliado em cada etapa, a pontuação 

correspondente e os objetos manipulados.  

Como parâmetro para a pontuação dos resultados, a pesquisa 

baseou-se em Edwards et. al. (1999), autor que normatizou a Escala 

Reynell, na versão americana; quando possível, foram também utilizados os 

parâmetros de Fortunato-Queiroz (2007), que normatizou a escala no Brasil, 

porém, apenas para crianças com idades de 4 e 5 anos. A seguir segue o 

quadro de Edwards (1999) e de Fortunato-Queiroz (2007) que ilustram estes 

parâmetros. 

 

Tabela 1 - Parâmetros de pontuação esperada para a Escala Reynell de acordo com a 
faixa etária segundo Edwards et.al (1999) 

 

 

 

 

Idade Média de Compreensão e Expressão 

Até 3 anos 24,11 pontos 

3 a 4 anos 45,54 pontos 

4 a 5 anos 51,55 pontos 

5 a 6 anos 54,79 pontos 

Maior que 6 anos 57,64 pontos 
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Tabela 2 - Parâmetros de pontuação esperada para a Escala Reynell de acordo com a 
faixa etária segundo Fortunato-Queiroz (2007) 

 

 

3.5.7 Material 
 

Para avaliar as crianças, além do material para a aplicação da Escala 

Reynell, já descrito anteriormente, foi utilizada, como roteiro, a própria escala 

impressa.  

 

3.5.8 Material para exames audiológicos  
 

 Foram utilizados: audiômetro Interacoustics AC-33, 

Imitanciômetro Interacoustics AT-235H e computador e softwear dos 

respectivos AASI para a verificação do Data Logging , quando disponível. 

 

3.5.9 Análise  

 

Os dados foram analisados por estatística descritiva e, 

posteriormente, encaminhados para análise inferencial, que verificou se 

houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos (com 

diagnóstico anterior ou posterior aos seis meses de idade). Foram utilizados 

testes e técnicas estatísticas descritivas de regressão linear de Person e 

análise de variância (ANOVA). 

 

 

 

 

Idade Compreensão Expressão 

4 anos 51 a 61 pontos 45 a 58 pontos 
5 anos 60 a 65 pontos 55 a 61 pontos 
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4- RESULTADOS 

 
 
 
4.1-  Caracterização dos voluntários da pesquisa: 

 

Neste item, primeiramente, é apresentada a caracterização de cada 

uma das dez crianças deste estudo, em forma de casos. Serão 

apresentados individualmente os resultados dos dados obtidos nos 

prontuários, nas entrevistas, nas avaliações de audição e de linguagem. As 

primeiras cinco crianças pertencem ao Grupo I, ou seja, com diagnóstico 

concluído antes de um ano de idade. As cinco últimas crianças descritas 

estão no Grupo II com diagnóstico após um anos de idade.  

 

GRUPO I: Diagnóstico antes de um ano de idade 

CASO 1 
Identificação: 
Nome: K.A.S. 
Data de Nascimento: 10.02.2005 - 6,3 anos 
 

História do sujeito:  

Após falhar na TAN realizada no serviço de saúde auditiva desta 

pesquisa, K.A.S. foi encaminhada para o processo diagnóstico no próprio 

serviço, e estava na época, com 2 meses e 10 dias de idade.  O 

encaminhamento foi realizado pelo médico do hospital onde a mesma 

nasceu, para realização da TAN, visto que apresentava um indicador de 

risco para a deficiência auditiva, hereditariedade, pois a criança tem um 

irmão surdo O diagnóstico audiológico  foi concluído quando KAS estava 

com três meses de idade. O grau de perda auditiva foi definido como 

profundo, a partir das médias de 500 a 4000 Hz na orelha direita (110dB) e 

esquerda (120dB). Nesta ocasião, deu-se início à seleção e adaptação de 

AASI. Aos 19 meses, a criança foi submetida à cirurgia de IC, o qual foi 

ativado aos 20 meses. Segundo relato da mãe, antes do IC, a criança 
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utilizava e se beneficiava muito pouco do AASI.  O ouvido implantado foi o 

esquerdo, sendo que no ouvido direito manteve-se a utilização de AASI.  

Assim, na época de estudo a criança tinha idade cronológica de 6,3 anos, 

sendo a idade auditiva quando considerado o início de uso do AASI foi de 6 

anos, e  quando considerado o IC, esta idade foi de 4,5 anos. 

Na ocasião deste estudo, K.A.S. frequentava terapia fonoaudiológica 

totalmente oral, na frequência de duas vezes por semana, sendo cada 

atendimento de 45 minutos, totalizando 90 minutos por semana, na 

DERDIC- PUC.SP. O tempo de uso de IC e AASI é de 12 horas diariamente, 

segundo dados informados pela mãe.  Com o uso de AASI e IC medido 

durante esta pesquisa a média dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo 

livre foi de 28 dB, e uma perda leve de audição. 

O único contato da criança com LIBRAS ocorre na interlocução com o 

irmão, também surdo e diagnosticado com dois anos de idade. A mãe 

garantiu que, com exceção desses momentos, a língua falada em casa era a 

oral, afirmando que nem mesmo ela, mãe, tinha conhecimento de LIBRAS. 

Ainda de acordo com a mãe, havia muita diferença entre K.A.S. e o 

irmão, que frequentava escola de surdos, enquanto a filha frequentava 

escola regular e vinha conseguindo acompanhar bem a turma da pré-escola. 

No momento, a preocupação da mãe era com relação à alfabetização de  

K.A.S., que teria início no próximo ano. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, K.A.S. detectou e reproduziu os seis 

Sons de Ling, estando estes dentro da “banana da fala”, exceto o /s/, nas 

intensidades  descritas abaixo. 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

30dB 30dB 30dB 50dB 30dB 25dB 
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Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, K.A.S. obteve 44 pontos na Escala 

de Compreensão e 43 na Escala de Expressão, sendo a média de 43,5 

pontos. Tais resultados, quando comparados aos de Edwards et. al. (1999), 

estão abaixo do esperado para a idade auditiva (seis anos - considerando o 

momento de adaptação de AASI), pois K.A.S. apresentou uma resposta 

compatível a 3-4 anos. Para sua idade auditiva, deveria estar com uma 

média de, aproximadamente, 54,79 pontos.  

Assim, a criança apresentava um déficit de, aproximadamente, 13 

pontos, quando considerados os parâmetros de Edwards et. al. (1999).  

Porém, se considerada a idade auditiva em que foi ativado o IC, K.A.S. 

estaria com 4,5 anos, sendo a média de, aproximadamente, 51,55 pontos, o 

que a deixaria com um déficit de apenas 8,05 pontos, segundo os 

parâmetros de Edwards et.al. (1999). 

Se a comparação for feita levando-se em conta Fortunato (2003), que 

apresenta parâmetros somente para a idade de quatro e cinco anos, K.A.S. 

estaria com um déficit para compreensão de 7 pontos e para expressão de 

apenas 2 pontos; ou seja, um valor muito próximo da normalidade.  

 

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de K.A.S., 

resultando na nota quatro. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda: 

 Referente ao pai da K.A.S., eu não conheço e ele aparece raramente 

no discurso da mãe, de forma positiva. Acredito que a mãe é bastante 

esforçada em colaborar com a terapia, inclusive, ela traz questões que 

acontecem na escola com a K.A.S. e diz que conversa muito com a filha, 

pois sabe que isso ajuda, porém, ela tem bastantes problemas com horário e 
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muitas vezes leva a K.A.S. para a terapia com a pilha do IC bem fraca ou 

sem o AASI, mas, apesar disso, é receptiva com as orientações. O irmão 

dela, que é surdo, é bastante retraído, mais K.A.S. se comunica com ele em 

LIBRAS. 

 

Síntese do caso: 

K.A.S. teve um diagnóstico precoce, vinha fazendo um bom uso da 

amplificação, contava com uma boa participação familiar no processo 

terapêutico, frequentava terapia oral semanalmente e escola regular. Porém, 

ainda ocorreu um atraso no desenvolvimento de linguagem identificado por 

meio da Escala Reynell.  

 
CASO 2 
Identificação: 
Nome: R.C.C.S 
Data de Nascimento: 26.11.2008 - 2,7 anos 

História do sujeito:  

R.C.C.S. chegou ao serviço aos dois meses de vida, encaminhado 

pela fonoaudióloga da maternidade onde nasceu, por ter falhado na TANU. 

Apresentava como indicadores de risco para deficiência auditiva 

antecedente familiar e suspeita dos pais. 

O diagnóstico foi concluído aos três meses de idade e, nesta ocasião, 

foi feita a seleção e adaptação de AASI. O grau de perda auditiva foi definido 

como severo, a partir das médias de 500 a 4000 Hz na orelha direita 

(76,25dB) e esquerda (78,3dB).  Na época de estudo a criança tinha idade 

cronológica de 2,7 anos, sendo a idade auditiva quando considerado o início 

de uso do AASI de 2,4 anos 
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R.C.C.S. vinha sendo acompanhado em fonoterapia desde a 

protetização, e na ocasião do estudo frequentava terapia totalmente oral, 

duas vezes por semana, com duração de 45 minutos cada sessão. 

Segundo relato da mãe, a criança começou a usar o AASI 

efetivamente apenas aos 1,6 anos, pois, antes disso, retirava o dispositivo. 

Na ocasião do estudo, não ficava sem os aparelhos, e mostrava-se 

incomodado quando era necessário retirá-los. RCCC tinha 6horas de uso 

diário de AASI, porém a mãe justificou que as seis horas de uso diário 

registradas no Data Logging ocorriam porque R.C.C.S.  costumava dormir  

durante a tarde. Com o uso de AASI medido durante esta pesquisa a média 

dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 41 dB, e uma perda 

moderada de audição. 

Na ocasião do estudo, a criança não frequentava escola, sendo 

cuidada pela avó durante o dia, enquanto a mãe trabalhava. Porém, tinha 

contato com primos da mesma idade, e costumava brincar muito com eles, 

sem dificuldades.  

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, R.C.C.S. detectou os seis Sons de 

Ling, com exceção do /s/; estando estes dentro da “banana da fala”, exceto o 

/s/ nas intensidades descritas abaixo. 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

35dB 40dB 40dB 65dB 50dB 45dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, R.C.C.S. obteve 35 pontos na Escala 

de Compreensão e 26 na Escala de Expressão, sendo a média esperada de 

30,5 pontos. Estes resultados, quando comparados com os de Edwards 
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et.al. (1999), estão dentro do esperado para a idade auditiva (2,4 anos), pois 

R.C.C.S.  apresentou uma resposta aceitável até três anos de idade.  

 

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de 

R.C.C.S., resultando na nota três.A fonoaudióloga responsável pelo caso 

afirmou ainda: : Dentre as opções possíveis, enquadraria a família de 

R.C.C.S. na avaliação 3. Na minha percepção, é a que mais se aproxima. 

 

Síntese do caso: 

R.C.C.S. teve um diagnóstico precoce, sendo que a família foi 

considerada como participação mediana no processo terapêutico da criança, 

frequentava terapia regularmente e utilizava o AASI de forma regular. Todos 

esses fatores contribuíram para que a criança não apresentasse atrasos de 

linguagem e nas habilidades auditivas, segundo a metodologia utilizada. 

 
 
CASO 3 
Identificação: 
Nome: M.E.P.S 
Data de nascimento: 27.09.2007 - 3,4 anos 

História do sujeito:  

M.E.P.S. chegou aos sete meses no serviço, encaminhado pela 

fonoaudióloga do Ambulatório da Criança de São Paulo, por ter falhado na 

TANU.  Apresentava os seguintes indicadores de risco para deficiência 

auditiva: nascimento pré-termo, UTI (22 dias), APGAR 1-4-5, Ototoxidade, 

ventilação mecânica e incubadora. A conclusão do diagnóstico, bem como a 

seleção e adaptação de AASI ocorreram quando a criança estava com 8 
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meses de idade. Em julho de 2009, foi realizada a cirurgia do IC na Santa 

Casa de São Paulo, e em agosto de 2009, o dispositivo foi ativado. 

O grau de perda auditiva foi definido como profundo, a partir das 

médias de 500 a 4000 Hz nas orelhas direita (101dB) e esquerda (ausência 

de resposta). 

O ouvido implantado foi o esquerdo, sendo que no ouvido direito 

manteve-se a utilização de AASI.  Assim, na época de estudo a criança tinha 

idade cronológica de 3,4 anos, sendo a idade auditiva quando considerado o 

início de uso do AASI de 2,6 anos, e  quando considerado o IC, esta idade 

foi de 1,3 anos. 

O tempo de uso de IC e AASI é de 12 horas diariamente, segundo 

dados informados pela mãe.  Com o uso de AASI e IC medido durante esta 

pesquisa a média dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 37 

dB, e uma perda leve de audição. 

Na ocasião do estudo, M.E.P.S. frequentava terapia fonoaudiológica 

exclusivamente oral, duas vezes por semana, em sessões de 40 minutos 

cada, no Laboratório da Criança, em São Paulo. Não frequentava escola e 

vinha sendo cuidada pela mãe em período integral; porém, por indicação da 

fonoaudióloga, a mãe vinha procurando uma escola regular para matricular a 

filha, para que tivesse contato com mais crianças.  

A mãe também se queixava muito do pai de M.E.P.S., que, segundo 

ela, não ajudava a estimular a fala da filha e a superprotegia.  

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, M.E.P.S. detectou os seis Sons de 

Ling, estando estes dentro da “banana da fala”, nas intensidades  descritas 

abaixo.  

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 
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5dB 5dB 5dB 40dB 25dB 5dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, M.E.P.S. obteve 29 pontos na Escala 

de Compreensão e 25 na Escala de Expressão, sendo a média de 27 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão dentro do esperado para a idade auditiva (2,6 anos), pois são 

compatíveis com crianças de até três anos de idade.  

 

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de 

M.E.P.S., resultando na nota três. A fonoaudióloga responsável pelo caso 

afirmou ainda:   

M.E.P.S. possui boa a aceitação da família quanto ao diagnóstico da 

DA, participação assídua da mãe em fonoterapia,  pouco envolvimento do 

pai e outros familiares  na estimulação e no planejamento das ações .O pai 

parece superproteger, segundo o  discurso da mãe. Até a alguns meses, 

eles discordavam que M.E.P.S. frequentasse escola, temendo que ela 

sofresse com a “separação” do ambiente familiar e com o déficit de 

linguagem. Atualmente, a mãe concorda com a indicação, mas percebo que 

é por causa do cansaço que sente em atender M.E.P.S.  “24 horas” por dia, 

já que esta demanda atenção integral. A mãe fica com a maior 

responsabilidade nos cuidados e estimulação de M.E.P.S., é atenta às 

orientações, porém tem dificuldades em realizar atividades de estimulação, 

como por exemplo, brincar com a criança, cantar, realizar estratégias lúdicas 

para o treinamento auditivo. Às vezes, age como se M.E.P.S. estivesse 

compreendendo todo o seu discurso, não utilizando uma  fala clara, etc..  
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Síntese do caso: 

M.E.P.S. teve um diagnóstico precoce, vinha fazendo um uso 

adequado dos dispositivos de amplificação, freqüentava terapia 

semanalmente e contava com uma participação familiar mediana no 

processo terapêutico. Todas essas condições contribuíram para que não 

apresentasse nenhum atraso de linguagem e das habilidades auditivas. 

 

CASO 4 
Identificação: 
Nome: J.F.M. 
Data de Nascimento: 12.03.2007 - 4,1 anos 

História do sujeito:  

J.F.M. chegou ao serviço aos sete meses, encaminhada pelo médico 

otorrinolaringologista particular, pois sofria de alterações de orelha média, 

definidas como otites de repetição. Por essa razão, seu diagnóstico foi 

concluído apenas aos nove meses de idade, e a colocação de AASI se deu 

somente aos 10 meses, pois o problema condutivo foi priorizado, levando a 

não identificação e diagnóstico da perda auditiva permanente. No momento 

desta pesquisa, a paciente estava com um tubo de ventilação, colocado 

cirurgicamente. 

O grau de perda auditiva foi definido como moderado, a partir das 

médias de 500 a 4000 Hz nas orelhas direita (67dB) e esquerda (65dB). 

A criança não possuía nenhum indicador de risco para DA, 

frequentava escola regular e, segundo a mãe, não apresentou dificuldade na 

adaptação escolar. 

Falante e muito comunicativa, J.F.M. não demonstrava qualquer 

problema de comunicação quando estava com AASI, e costumava reclamar 

quando havia necessidade de retirar o dispositivo, para limpeza ou troca de 

pilha. 



 

 

50 

Durante a verificação do Data Logging, um fato chamou a atenção da 

pesquisadora: J.F.M. pareceu não gostar da ideia de retirar o ASSI para a 

verificação, e ao ficar sem o dispositivo, permaneceu calada. Ao ser 

questionada pela mãe, disse: “Mãe! Depois. Agora não escuto nada”. 

Na época de estudo a criança tinha idade cronológica de 4,1 anos, 

sendo a idade auditiva quando considerado o início de uso do AASI de 3,1 

anos 

 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, J.F.M. detectou e reproduziu seis 

Sons de Ling, pois o /s/ não foi reproduzido; estes se encontravam dentro da 

“banana da fala”:  

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

35dB 30dB 30dB 35dB 20dB 25dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, J.F.M. obteve 51 pontos na Escala 

de Compreensão e 40 na Escala e Expressão, sendo a média de 45,5 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão dentro do esperado para a idade auditiva (3,1 anos), pois 

J.F.M. apresentou uma resposta compatível para crianças de quatro anos de 

idade.   

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de J.F.M., 

resultando na nota cinco. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda: 
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Classifico a família da J.F.M. como grau 5 de participação, pois é 

realmente uma família (mãe, avós, pai e irmão) muito dedicada. Eles falam o 

tempo todo dando bastante atenção e oferecendo pistas de fala relevantes, 

seguem as orientações de terapia e batalham o que precisam pela J.F.M.. A 

única questão que não se encaixa é de se a família se comunica do modo da 

criança, pois como a comunicação da J.F.M. é verbal é este o código usado. 

Mas eu ainda classifico como 5 porque, mesmo nos momentos em que ela 

fica sem aparelho, a noite ou no banho, eles se esforçam para que ela faça 

leitura labial. 

A família de J.F.M. parece ter um nível escolar e socioeconômico 

diferenciado em relação ao do público que costuma frequentar o serviço. 

Porém, a variável socioeconômica não foi incluída neste estudo  

Síntese do caso: 

J.F.M. teve um diagnóstico precoce, vinha fazendo um bom uso de 

AASI, frequentava escola regular e terapia oral semanalmente, com um 

envolvimento familiar considerado ideal. Certamente, todos esses fatores 

contribuíram para que J.F.M. apresentasse um desempenho adequado nas 

avaliações de linguagem 

 

CASO 5   
Identificação: 
Nome: A.G.D. 
Data de Nascimento: 06.11.2007 - 3,6 anos 

História do sujeito:  

A.G.D. chegou ao serviço aos oito meses de idade e concluiu o 

diagnóstico e adaptou o AASI com nove meses. Embora a deficiência não 

tenha etiologia determinada, há alguns indicadores de risco (pré-termo, UTI 

por 2 meses, ototóxico, ventilação mecânica e permanência em incubadora).  
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O grau de perda auditiva foi definido como severo, a partir das médias 

de 500 a 4000 Hz nas orelhas direita (75dB) e esquerda (81dB). 

Na época de estudo a criança tinha idade cronológica de 3,6 anos, 

sendo a idade auditiva quando considerado o início de uso do AASI de 2,7 

anos 

 Na ocasião do estudo, A.G.D. frequentava terapia duas vezes por 

semana, em sessões de 40 minutos, divididas em oral e LIBRAS. Segundo a 

mãe, a filha sabia “pouca coisa em LIBRAS” e a comunicação em casa era 

totalmente oral. A.G.D. estava em escola regular, porém apresentava atraso 

na aprendizagem. 

Durante a aplicação da Escala Reynell, a pesquisadora notou que 

A.G.D. fez alguns sinais espontaneamente. A mãe não soube informar por 

qual motivo a terapeuta trabalhava também com LIBRAS. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, A.G.D.  detectou os seis Sons de 

Ling, porém não os reproduziu. Os sons detectados encontravam-se dentro 

da “banana da fala”, com exceção do /s/, nas intensidades descritas abaixo: 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

35dB 35dB 35dB 45dB 35dB 35dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, A.G.D. obteve 19 pontos na Escala 

de Compreensão e 16 na Escala de Expressão, sendo a média de 17,5 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), não estão dentro do esperado para a idade auditiva (2,7 anos), pois 

A.G.D. apresentou um déficit de 6,61 pontos.   
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Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de A.G.D., 

resultando na nota quatro. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda:Posso afirmar que a família de A.G.D. apresenta boa participação, (4). 

Nosso maior contato é com a mãe, G., e esporadicamente a avó materna, 

que a acompanha quando a mãe tem que trabalhar. Quanto a A.G.D., em 

terapia participa das atividades propostas, apresenta bom aproveitamento do 

residual auditivo e emissões espontâneas contextualizadas ( aqui, ó, não, 

meu etc.).  

Síntese do caso: 

               A.G.D. foi diagnosticada precocemente, contava com uma 

boa participação familiar no processo terapêutico, vinha utilizando o AASI 

durante todo o dia, frequentava escola regular; porém fazia, por semana, 

apenas 40 minutos de terapia oral e 40 minutos de terapia em LIBRAS  

 

GRUPO II: Diagnóstico após um ano de idade 
 
CASO 6  
Identificação: 
Nome: M.P.G.S. 
Data de Nascimento: 12.03.2009 - 2,2 anos 

História do sujeito:  

M.P.G.S. chegou ao serviço com um ano de idade, porque os pais 

desconfiaram que a criança não apresentava atenção ao som. Encontraram 

o serviço de saúde auditiva em questão desta pesquisa, pela internet. O 

diagnóstico foi concluído com 1,2 anos e M.P.G.S. protetizada com 1,3 anos; 

com 1,7 anos, realizou a cirurgia de IC e aos 1,8 anos o ativou. Segundo a 

mãe, após o IC, M.P.G.S. tem obtido grande evolução. O grau de perda 

auditiva foi definido como profundo, a partir das médias de 500 a 4000 Hz na 

orelha direita (106dB) e esquerda (120dB). 
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Na época de estudo a criança tinha idade cronológica de 2,2 anos, 

sendo a idade auditiva quando considerado o início de uso do AASI de 1,1 

anos, e  quando considerado o IC, esta idade foi de 7 meses. 

Na ocasião deste estudo, M.P.G.S. frequentava terapia 

fonoaudiológica totalmente oral, na frequência de duas vezes por semana, 

sendo cada atendimento de 30 minutos, totalizando 60 minutos por semana. 

O tempo de uso de IC e AASI é de 12 horas diariamente, segundo dados 

informados pela mãe.  Com o uso de AASI e IC medido durante esta 

pesquisa a média dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 40 

dB, e uma perda leve de audição. 

Na ocasião do estudo, a criança não frequentava escola, sendo a 

cuidadora a própria mãe. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, M.P.G.S. detectou e reproduziu os 

seis Sons de Ling, estando estes dentro da “banana da fala”, exceto o /s/, 

nas intensidades  descritas abaixo. 

  

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

35dB 30dB 35dB 55dB 40dB 45dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, M.P.G.S. obteve 25 pontos na Escala 

de Compreensão e 23 na Escala de Expressão, sendo a média de 24 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão dentro do esperado para a idade auditiva de 1,1 ano.  
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Envolvimento familiar: 

A escala de envolvimento familiar foi entregue à terapeuta de M., 

resultando na nota quatro. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda: 

A família da M.P.G.S. é super envolvida, porém, pelo grau de 

instrução, falta informação e iniciativa; desta forma, avalio que esteja no 

nível 4 (boa participação).  

Síntese do caso: 

M.P.G.S. contava com uma boa participação familiar no processo 

terapêutico, vinha fazendo um uso adequado do dispositivo de amplificação, 

frequentava escola regular e terapia semanalmente; porém, o diagnóstico foi 

tardio. De qualquer forma, seus resultados na avaliação de linguagem 

estavam dentro do esperado por Edwards et.al. (1999). 

CASO 7  
Identificação: 
Nome: D.S.C. 
Data de Nascimento: 24.06.2004 - 6,11 anos 

História do sujeito:  

D.S.C. chegou ao serviço com 1,4 anos de idade, por desconfiança 

de perda auditiva por parte da mãe, tendo sido encaminhado pelo médico da 

UBS. Concluiu o diagnóstico e foi protetizado com 1,6 anos. Não 

apresentava etiologia confirmada para a deficiência auditiva, apenas 

indicadores de risco para deficiência auditiva, como: prematuridade, UTI e 

Asfixia perinatal. A criança tem um irmão mais novo com Paralisia Cerebral, 

e a mãe cuida dos seus dois filhos, inclusive da reabilitação de ambos. O 

grau de perda auditiva foi definido como severo, a partir das médias de 500 

a 4000 Hz na orelha direita (71dB) e esquerda (75dB). 

Durante a aplicação da Escala Reynell, foi observado que a criança 

parecia apresentar dificuldade em manter contato de olho com a 
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pesquisadora. Ao perceber os erros do filho durante o procedimento de 

coleta de dados, a mãe tentava justificá-los, apontando a pouca experiência 

da criança com alguns animais, por exemplo. Assim, quando foi perguntado 

a D.S.C. “Onde está o porco?”, a mãe respondeu: “Ele nunca viu um porco, 

como vai saber?”. 

O Data Logging apontou cerca de uma hora de uso diário de AASI. A 

mãe atribuiu o pouco uso do dispositivo ao fato de ter outro filho com mais 

problemas, cuidando de ambos sozinha. O pai não foi referido pela mãe; 

quando foi perguntado sobre ele, relatou que ele trabalhava e por isso era 

mais ausente. 

Na ocasião deste estudo, D.S.C frequentava terapia fonoaudiológica 

oral e em LIBRAS, na frequência de duas vezes por semana, sendo cada 

atendimento de 40 minutos, totalizando 80 minutos por semana. Neste 

tempo a terapia era dividida entre Oral e LIBRAS. Cabe ressaltar, que a 

terapeuta responsável pelo caso, afirmou que D.S.C está fazendo uso de 

LIBRAS pois o mesmo não está tendo um bom desempenho de linguagem 

oral. A Terapeuta ressalta ainda, que a mãe da criança já foi encaminhada 

para acompanhamento com psicóloga, mas a mesma não adere ao 

atendimento. Ela conta ainda, que entraram em contato na escola do irmão 

que tem paralisia cerebral, nesta escola a mãe é vista como exemplar, 

inclusive no envolvimento da tratamento do filho, o que difere, no caso de 

D.S.C 

 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, D.S.C. detectou os seis Sons de Ling, 

estando estes dentro da “banana da fala”, exceto o /s/, nas intensidades  

descritas abaixo. 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

35dB 30dB 30dB 55dB 30dB 20dB 
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Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, D.S.C. obteve 17 pontos na Escala 

de Compreensão e 09 na Escala de Expressão, sendo a média de 13 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão fora do esperado para a idade auditiva (5,5 anos). D.S.C. 

apresentou um déficit de 41,79 pontos, comparado com Edwards 

et.al.(1999), e de 43 pontos para compreensão e 46 para expressão, se 

comparado com Fortunato-Queiroz (2007), usando o parâmetro de 5 anos.   

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de D.S.C., 

resultando na nota um. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda:A família de D.S.C. é nota um, pois falta à terapia, não há 

comprometimento com o tratamento, pois consideram o problema do irmão 

mais grave, enfatizando o tratamento do irmão e muitas vezes deixando 

D.S.C. de lado. 

Síntese do caso: 

D.S.C. foi diagnosticado após um ano de idade, contava com uma 

participação familiar limitada no processo terapêutico e praticamente não 

vinha fazendo uso do dispositivo de amplificação; estudava em escola 

especial para surdos e frequentava terapia semanalmente, com uso de 

linguagem oral e LIBRAS. Todos esses fatores levaram a criança a não ter 

um adequado desempenho na avaliação de linguagem, apesar das 

possibilidades verificadas nas habilidades auditivas. 

 

CASO 8   
Identificação: 
Nome: J.V.M.N. 
Data de Nascimento: 01.03.2007 - 3,10 anos 
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História do Sujeito:  

J.V.M.N. chegou ao serviço com 2,5 anos, encaminhado pelo hospital 

perto de sua casa, pois segundo a mãe, ela e a escola começaram a 

desconfiar da deficiência de audição. A etiologia é desconhecida e não há 

indicador de risco ao nascimento. Na ocasião do estudo, a criança 

frequentava terapia duas vezes na semana, de 45 minutos cada sessão, e 

escola regular. O diagnóstico de J.V.M.N se deu também aos 2,5 anos. O 

grau de perda auditiva foi definido com severo à esquerda e profundo a 

direita, a partir das médias de 500 a 4000 Hz na orelha direita (110dB) e 

esquerda (86dB). Nesta ocasião, deu-se início à seleção e adaptação de 

AASI, estando ele com 2,6 anos. O tempo de uso de AASI é de 5 horas 

diariamente, segundo Data Logging.  Com o uso de AASI medido durante 

esta pesquisa a média dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 

41 dB, e uma perda moderada de audição. 

Filho único, o único contato de J.V.M.N. com crianças ocorria na 

escola. A mãe garantiu que a escola possuía intérprete em LIBRAS, mas 

que o filho não tinha nenhum contado com a língua, sendo sua comunicação 

totalmente oral. Ainda segundo a mãe, ela trabalhava muito e não tinha 

tempo de brincar e estimular o filho; inclusive, gostaria de encontrar uma 

fonoaudióloga mais perto de sua casa, pois tinha grande dificuldade em 

levá-lo à terapia. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, J. detectou e reproduziu os seis 

Sons de Ling, estando estes dentro da “banana da fala”, exceto o /s/, nas 

intensidades  descritas abaixo. 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

45dB 45dB 30dB 80dB 50dB 40dB 
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Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, J.V.M.N. obteve 17 pontos na Escala 

de Compreensão e 11 na Escala de Expressão, sendo a média de 14 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão fora do esperado para a idade auditiva (1,4 anos), sendo o 

déficit de 10,11 pontos.  

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de 

J.V.M.N resultando na nota três, sem nenhuma consideração a respeito. 

Síntese do caso: 

J.V.M.N. foi diagnosticado tardiamente, contava com um envolvimento 

familiar  mediano no processo terapêutico, fazia pouco uso de amplificação, 

frequentava escola com intérprete para LIBRAS.  

 
 
CASO 9  
Identificação: 
Nome: G.T.S. 
Data de Nascimento: 17.02.2008 - 3,4 anos 

História do sujeito:  

G.T.S. chegou ao serviço com 2,6 anos de idade, pois a mãe se 

preocupou com a não atenção da criança aos sons. O filho mais velho 

também é DA e frequentava a instituição. Os pais foram resistentes a aceitar 

que G.T.S. também era deficiente auditivo, e por isso demoraram a procurar 

tratamento. A família fez avaliação genética, mas não foi possível confirmar 

hereditariedade, único indicador de risco. 

O diagnóstico audiológico  foi concluído quando G.T.S estava com 2,6 

anos de idade. O grau de perda auditiva foi definido como severo, a partir 

das médias de 500 a 4000 Hz na orelha direita (81dB) e esquerda (85dB). O 
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tempo de uso de AASI é de 5 horas diariamente, segundo dados do Data 

Logging.  Com o uso de AASI mensurado durante esta pesquisa a média 

dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 41 dB, e uma perda 

moderada de audição. 

Na ocasião deste estudo, a criança frequentava terapia 

fonoaudiológica oral três vezes na semana e estava em escola regular. O 

único contato com LIBRAS ocorria na interlocução com o irmão mais velho, 

que fazia uso deste tipo de comunicação. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, G.T.S. detectou os seis Sons de 

Ling, estando estes dentro da “banana da fala”. 

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

30dB 30dB 30dB 35dB 40dB 30dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, G.T.S.obteve 28 pontos na Escala de 

Compreensão e 25 na Escala de Expressão, sendo a média de 26,5 pontos. 

Tais resultados, quando comparados com os de Edward et.al. (1999), estão 

dentro do esperado para a idade auditiva. 

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de G.T.S., 

resultando na nota cinco.  A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda: 

Na verdade, todas as vezes o G.T.S. estava com o aparelho e, 

segundo a mãe, ele o usa o tempo todo na escola. Ainda segundo a mãe, o 

único momento em que ele fica sem o aparelho é quando acorda e ainda fica 

um pouquinho na cama, e quando começa a brincar sozinho com algum 
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brinquedo antes de dormir, à noite. Segundo ela, ele é quem pede para tirar 

e diz que está cansado. Posso dizer também que todo o esforço da família é 

para que ele desenvolva a fala como forma de comunicação, sem se tentar 

uma forma alternativa. Pelo que tenho acompanhado, tanto o pai quanto a 

avó estão sempre presentes e colaboram bastante nesse processo. 

Síntese do caso: 

G.T.S.  fazia terapia fonoaudiológica com abordagem oral três  vezes 

por semana, contava com um envolvimento familiar ideal no proceso 

terapêutico, frequentava escola regular, mas utilizava AASI apenas cinco 

horas diárias. O bom desempenho na Escala Reynell pode ter ocorrido em 

função desses fatores;  

 
 
CASO 10 Identificação: 
Nome: R.R.S. 
Data de Nascimento: 06.07.2007 - 3,11 anos 

História do sujeito:  

R.R.S. chegou ao serviço com 2,8 anos, devido à desconfiança dos 

pais, pois viam em casa que a criança não falava e muitas vezes não 

atendia quando era requisitada. A mãe encontrou o serviço pela internet e 

agendou o diagnóstico. R.R.S. morava com a avó materna, porém a mãe era 

cuidadora da filha. 

Na ocasião deste estudo, R.R.S. frequentava terapia fonoaudiólogica 

de uma hora, uma vez por semana; mostrava-se bastante agitada, mas, 

quando requisitada, atendia aos chamados. 

O diagnóstico audiológico  foi concluído quando R.R.S estava com 

2,10 anos de idade. O grau de perda auditiva foi definido como moderado, a 

partir das médias de 500 a 4000 Hz na orelha direita (67dB) e esquerda 

(65dB). Nesta ocasião, deu-se início à seleção e adaptação de AASI. Na 
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época de estudo a criança tinha idade cronológica de 3,11 anos, sendo a 

idade auditiva quando considerado o início de uso do AASI de 1,1 anos. 

O tempo de uso de AASI é de 10 horas diérias, segundo dados 

informados pelo Data Logging.  Com o uso de AASI  mensurado durante 

esta pesquisa a média dos limiares de 500 a 4000 Hz em campo livre foi de 

23 dB, e um limiar normal de audição. 

Habilidades auditivas: 

Quanto às habilidades auditivas, R. detectou os seis Sons de Ling, 

mas não os reproduziu; estes encontravam-se dentro da “banana da fala”, 

exceto o /s/.  

/a/ /U/ /i/ /s/ /sh/ /m/ 

10dB 15dB 15dB 50dB 35dB 15dB 

 

Habilidades de linguagem: 

Na aplicação da Escala Reynell, R.R.S. obteve 40 pontos na Escala 

de Compreensão e 36 na Escala de Expressão, sendo a média de 38 

pontos. Tais resultados, quando comparados com os de Edwards et.al. 

(1999), estão dentro do esperado para a idade auditiva (1,1 ano).  

Envolvimento familiar: 

A Escala de Envolvimento Familiar foi entregue à terapeuta de R.R.S., 

resultando na nota três. A fonoaudióloga responsável pelo caso afirmou 

ainda: ponderando...avaliação 3. Ela, porem, não esclareceu tal comentário. 

Síntese do caso: 

R.R.S. teve diagnóstico tardio, vinha fazendo um bom uso de AASI, 

frequentava escola regular e terapia oral semanalmente, contando com uma 
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participação mediana da família no processo terapêutico. Os resultados 

foram adequados na avaliação de linguagem. 

A seguir será apresentado o conjunto das características descritas 

individualmente, porém em forma de tabelas, com os resultados das 10 

crianças participantes do estudo. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição das crianças quanto ao sexo e 

idade na realização das avaliações. 

 

Tabela 3 - Distribuição das crianças quanto ao sexo e idade cronológica à época das 
avaliações. 

Freqüência                Sexo       Média de idade 

6 crianças Feminino 3,7 anos 
4 crianças Masculino 3,8 anos 

Total: 10  3,8 anos 

  

Na Tabela 3 é possível observar que  a maioria (6) das crianças eram 

do sexo feminino, e estas tinham em média 3,7 anos, Já o sexo masculino 

(4) apresentou uma idade média de 3,8 anos. No total das 10 crianças a 

média de idade ficou em 3,8 anos.  

A Tabela 4,apresenta a distribuição das crianças segundo o grau de 

perda auditiva no período do estudo. 

. 
Tabela 4 - Distribuição das crianças segundo o grau de perda auditiva. 

 

 

 

Observando a Tabela 4, é possível observar a ausência de perda 

auditiva de grau leve neste estudo. A maioria das crianças  apresentam 

perdas auditivas de grau profundo e severo, sendo que as três crianças com 

perda auditiva de grau profunda são usuárias de IC. 

Grau de Perda n Média Porcentagem 

Moderada 2 67dBNA 20% 
Profunda 3 78 dBNA 30% 
Severa 5 105 dBNA 50% 

Total 10 84dBNA 100% 
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No gráfico a seguir, será apresentada a idade do diagnóstico em 

meses e ano da amostra do estudo. 

 

Figura 3 - Distribuição da idade de diagnóstico em meses e ano. 

 

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição de uso de AASI e IC.  

 
Tabela 5 - Distribuição de crianças usuárias de AASI e IC. 

 

 

Observa-se que três crianças tinham implante coclear e sete delas 

utilizavam AASI. Porém, cabe ressaltar que as três com IC unilateral 

utilizavam AASI no lado oposto ao implante.  

 A seguir a Tabela 6, apresenta os dados de tempo de uso diário de 

AASI, retirados do Data Logging e da entrevista com as mães. 

AASI / IC Distribuição Porcentagem 

AASI 7 70% 
AASI / IC 3 30% 

Total 10 100% 
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Tabela 6 - Tempo de uso diário de dispositivo (AASI/IC) das crianças do estudo 
(n=10). 

 

 

 

 

 

É possível observar que as crianças usuárias de IC, são as que têm o 

maior uso do dispositivo de amplificação, com a exceção de apenas uma 

criança, que tem o mesmo tempo de uso, mas é adaptada com AASI. 

A Tabela 7 apresenta a distribuição das crianças segundo o tipo de 

terapia adotada, nas abordagens Oral ou LIBRAS. 

 

Tabela 7 - Distribuição de crianças segundo tipo de terapia adotada pela família. 

 

 

Observa-se que a maioria (oito) dos sujeitos da pesquisa tinha contato 

somente com a língua oral, e apenas dois deles com a língua oral e LIBRAS, 

concomitantemente. 

A Tabela 8 apresenta a distribuição das crianças segundo o tipo de 

escola que frequentavam, sendo utilizadas as categorias de escola regular 

ou escola especial. 

Sujeitos AASI / IC Data Loggin 

1- RCCS AASI 6 horas 
2- KAS AASI/IC    12 horas 
3- MEPS AASI/IC   12 horas 
4- JFM AASI   13,5 horas 
5- AGD AASI 12 horas 
6- MPGS AASI/IC   12 horas 
7- DSC AASI 1 hora 
8- JUMN AASI 5,5 horas 
9- GTS AASI 5 horas 
10-RRS AASI   10 horas 

 

Terapia n Porcentagem 

Oral 8 80% 
Oral / LIBRAS 2 20% 

Total 10 100% 
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Tabela 8 - Distribuição do tipo de escola frequentada pelas crianças. 

 

 

 

Observa-se que a metade das crianças do estudo cursava escola 

regular e apenas duas delas frequentavam escola especial, com intérprete 

de LIBRAS; as demais ainda não estavam matriculadas em escolas. 

Na Tabela 9 apresenta a distribuição das crianças segundo os 

escores atingidos na pontuação da Escala de Envolvimento Familiar 

avaliada segundo os terapeutas da linguagem, no processo de tratamento 

das crianças do estudo. 

 
Tabela 9 - Distribuição das crianças segundo a Escala de Envolvimento Familiar. 

 

 

 

Observa-se que uma criança apresentava envolvimento familiar baixo, 

ou seja, participação limitada da família no processo terapêutico, quatro 

contavam com uma participação mediana e as demais, com uma boa 

participação e participação ideal dos familiares. 

Na Tabela 10 a seguir é apresentada a estatística descritiva para as 

habilidades auditivas, ou seja, as intensidades na qual as crianças 

detectavam cada um dos fonemas proposto por Ling (1979), também 

conhecido como “ Sons de Ling”. 

Escola n Porcentagem 

Não Frequenta 3 30 
Regular 5 50 
Especial  2 20 

Total 10 100 

Escala Envolvimento Familiar n Porcentagem 

1 1 10% 
2 0 0 
3 4 40% 
4 3 30% 
5 2 20% 

Total 10 100 
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Tabela 10 - Estatísticas descritivas para os Sons de Ling. 

 

 

 

 

A figura a seguir ilustra a média (dBNA) da intensidade na qual o 

grupo estudado foi capaz de detectar cada Som de Ling.  

Figura 4 - Intensidade média de detecção dos sons do Ling na " banana da fala" , Ling 
(1979). 

 

 

Desta forma, é possível observar que a menor intensidade encontrada 

para a detecção dos Sons de Ling foi de 20 dB e a maior de 80dB, sendo o 

som /s/ aquele em que foi necessária uma maior intensidade para sua 

detecção. Todos os sons encontram-se dentro da “banana da fala”, exceto o 

/s/.  

Fonema N Média DP CV Mínimo Mediana Máximo 

/a/ 10 29,5 12,35 41,86 20 35 45 

/u/ 10 29,0 11,50 39,65 20 30 45 

/i/ 10 28,0 10,33 36,89 20 30 40 

/s/ 10 51,0 13,90 27,26 35 50 80 

/sh/ 10 35,5 9,85 27,74 20 35 50 

/m/ 10 28,5 13,13 46,08 20 27,5 45 
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O Gráfico 2 mostra a distribuição das crianças quanto as Habilidades 

de linguagem, ou seja, o resultado da Escala Reynell levando em 

consideração a idade auditiva em que adaptou o AASI. 

Figura 5 - Gráfico de dispersão para a variável Escala Reynell / AASI. 
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É possível observar que há uma criança neste estudo com valor de 

Escala Reynell/AASI muito pequeno.  Esta criança é o D.S.C, conforme 

descrito na história individual de cada uma das crianças 

Cabe ainda ressaltar que no gráfico de dispersão não é possível 

observar claramente os 10 pontos, e sim 9 crianças apenas. Trata-se da 

sobreposição de dois pontos, indicando as duas crianças com pontuação 

bem próximas de zero. 

 

4.2 Análise estatística inferencial 

 

A seguir, são apresentados os resultados das análises estatísticas 

para as dez crianças da presente pesquisa no que se refere às habilidades 

de linguagem obtidas por meio da Escala Reynell, a partir das variáveis: 

Idade de diagnóstico, Idade auditiva, Envolvimento familiar, Abordagem 

terapêutica e o tempo de uso diário de dispositivo eletrônico (Data Logging).  
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A Tabela 11 apresenta estatísticas descritivas das variáveis: idade de 

diagnóstico, idade da aplicação do teste, idade auditiva, grau de perda 

auditiva, ganho funcional, início de uso de prótese, escala de envolvimento 

familiar, terapia oral, Data Logging, Sons de Ling e Escala Reynell.  

 
Tabela 11 - Estatísticas descritivas das variáveis que podem interferir no 
desenvolvimento das habilidade auditivas e de linguagem. 

Variável N Média DP CV Mínimo Mediana Máximo 

Idade Diagnóstico 
(meses) 

10 15 29,3 6,4 2 11 32 

Idade Auditiva / 
AASI (meses) 

10 32,20 21,32 66,22 6 29 72 

Idade Auditiva / IC 
(meses) 

3 24,00 25,70 107,12 4 15 53 

Escala Envolvimento 
Familiar 

10 3,50 1,18 33,67 1 3,5 5 

Terapia Oral 
(minutos) 

10 78,50 29,25 37,27 40 85 135 

Data Logging 
(média/h) 

10 8,90 4,20 47,14 1 11 13,5 

Escala Reynell 
(pontos para 

compreensão) 

10 30,50 11,78 38,62 17 28,50 51 

Escala Reynell  
(pontos para 
expressão) 

10 25,40 11,58 45,58 9 25 43 

Escala Reynell  / 
AASI*  

10 -4,59 15,10 329,05 -41,79 -0,07 13,89 

Escala Reynell / IC** 3 -1,76 5,65 321,79 -8,05 -0,11 2,89 
*Resultados da Escala Reynell considerando a idade auditiva a partir da adaptação de AASI 

      ** Resultado da Escala Reynell considerando a idade auditiva a partir da ativação do IC 

Observa-se uma grande variabilidade relativa à média para diferentes 

variáveis, destacando-se idade auditiva, Escala Reynell / AASI e Escala 

Reynell / IC. 

Na Tabela 12, apresenta os coeficientes de correlação entre a Escala 

Reynell/AASI e as variáveis da pesquisa. 

Tabela 12 - Correlação entre a Escala Reynell / para as crianças usuárias de AASI  e 
as variáveis preditoras 

 

 

* 

* Significância 

Variável Escala Reynell / AASI 

Idade Auditiva / AASI (meses) -0,680 (0,030)* 

Escala Envolvimento Familiar 0,563 (0,090)* 

Terapia Oral (minutos) 0,375 (0,286) 

Data Logging (média/h) 
Idade de diagnóstico (dias) 

0,545 (0,103)* 
0,095 (0,793) 
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É possível observar que as variáveis idade auditiva / AASI (valor P = 

0,030), Escala de Envolvimento Familiar (valor P = 0,090) e Data Logging 

(valor P = 0,103) apresentam correlação com os scores obtidos pelas 

crianças na  Escala Reynell / AASI. Já a idade do diagnóstico e abordagem 

terapêutica não apresentaram relação. 

O Gráfico 3 a apresenta a dispersão entre as variáveis Escala 

Reynell/AASI e Idade Auditiva.  

Figura 6 - Gráfico de dispersão entre as variáveis Escala Reynell seguindo a data em 
que as crianças adaptaram AASI e Idade Auditiva. 
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É possível observar que novamente a criança D.S.C, referida como 

tendo uma baixa pontuação no Gráfico1 ( Dispersão da Escala Reynell), é 

uma das mais velhas, e com diagnóstico antes de um ano de idade, e 

portanto com maior idade auditiva dentre os participantes.  Como pode ser 

observado no gráfico também, o sujeito de maior idade auditiva, K.A.S., 

possui implante coclear. Logo, foi considerada a idade auditiva, a partir do 

momento no qual foi adaptado o AASI. K.A.S. se aproximaria do grupo, uma 

vez que ficaria com a idade auditiva de 4,5 anos, se fosse utilizado a idade 

auditiva a partir da ativação do IC. Desta forma, conclui-se que o caso 7, 

D.S.C., mesmo com uma das maiores idades auditivas em relação ao grupo 

de crianças do estudo, apresentava experiência auditiva limitada, 

provavelmente pelo pouco uso do dispositivo de amplificação.   
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Observa-se no Gráfico 4 a dispersão para a variável Envolvimento 

Familiar. 

 
Figura 7 - Gráfico de dispersão para a variável Envolvimento Familiar. 
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Pode-se observar que, na Escala de Envolvimento Familiar, a mesma 

criança, D.S.C., obteve a pior nota; ou seja, a participação dos familiares foi 

considerada limitada 

O Gráfico 5 apresenta a dispersão entre as variáveis Escala 

Reynell/AASI e Data Logging. 

 

Figura 8 - Gráfico de dispersão entre as variáveis Escala Reynell seguindo a data em 
que as crianças adaptaram AASI e Data Logging. 
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Pode-se observar que o menor Data Logging também foi o do mesmo 

caso 7, D.S.C.  

Desta forma, é possível afirmar, que a criança D.S.C, referente ao 

caso 7, foi discrepante na amostra deste estudo, levando a concluir que as 

correlações entre Escala Reynell e as variáveis do estudo são influenciadas 

por esta criança. 

A Tabela 13 a seguir apresenta a distribuição da variável Idade de 

diagnóstico.. 

 
Figura 9 - Distribuição da idade no diagnóstico das crianças participantes do estudo 
(n=10) 

Idade de diagnóstico Distribuição Porcentagem 

Precoce (até 12 meses) 5 50% 
Tardio (após 12 meses) 5 50% 

Total 10 100% 

Observa-se que, dentre as dez crianças da amostra, cinco foram 

diagnosticadas precocemente, e cinco tiveram diagnósticos tardios, ou seja, 

após 12 meses de idade. 

A Tabela 14 mostra a correlação entre o Grupo I e o Grupo II, tendo 

sido verificado no nível de significância de 5% (p=0,05). 

 
Tabela 13 - Correlação entre o Grupo I e Grupo II. 

Variável valor P 

Idade Auditiva / AASI (meses) 0,299 
Escala Reynell / AASI   0,581 
Sons de Ling 0,382 
Data Logging (média/h) 0,097 
Escala de Envolvimento Familiar 0,453 

 

Foi realizado no presente estudo um modelo de regressão para 

correlacionar os resultados das variáveis entre os dois grupos: Grupo I 

(diagnóstico precoce/ até um ano de idade) e Grupo II (diagnóstico tardio/ 

após um ano de idade) para as variáveis Escala Reynell / AASI, sons de 

Ling, Data Logging e Escala de Envolvimento Familiar.  
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Pode-se observar que não houve correlação entre ambos os grupos. 

Assim, o diagnóstico precoce não fez diferença no desempenho das 

habilidades auditivas e de linguagem das crianças desta pesquisa. Acredita-

se que este resultado pode ter tido interferência do número restrito da 

amostra – apenas dez sujeitos 
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5. DISCUSSÃO 

 

Para ambos os grupos desta pesquisa, a idade auditiva foi um fator 

que interferiu no desempenho dos resultados de linguagem, como 

constatado nos resultados da Escala Reynell, vindo a corroborar com os 

achados de Fortunato, Bevilacqua e Costa (2010). As autoras encontraram 

um aumento gradual da pontuação da Escala Reynell ao longo do tempo de 

uso de IC em crianças implantadas; ou seja, quanto maior a idade auditiva, 

melhor os resultados na Escala Reynell. 

Acredita-se que o uso do AASI está diretamente relacionado com o 

envolvimento familiar, uma vez que o ideal é quando os familiares têm 

condições de dar suporte ao uso do dispositivo de amplificação. De fato, 

segundo Fortunato, Bevilacqua e Costa (2010), em estudo longitudinal, o 

uso sistematizado do implante coclear propicia a evolução da habilidade de 

compreensão verbal em crianças implantadas. 

Desta forma, a presente pesquisa mostrou ainda que o envolvimento 

familiar também interferiu para o melhor desempenho nos resultados de 

linguagem das crianças desta amostra, vindo também a concordar com os 

achados de Moeller (2000), Waltkin et. al. (2007). Segundo os autores, há 

influência do envolvimento familiar no desenvolvimento de linguagem de 

crianças deficientes auditivas. Além disso, Ribeiro (2008) e Fortes (2009) 

ressaltam a importância de envolver os familiares no processo de 

intervenção fonoaudiológica e ainda que o envolvimento familiar deve fazer 

parte de uma demanda a ser atendida nos serviços de saúde auditiva, uma 

vez que o sucesso no desenvolvimento de linguagem também depende da 

família.  

O tempo de uso de dispositivo de amplificação (AASI/IC) também foi 

uma variável determinante para o melhor desenvolvimento de linguagem dos 

sujeitos deste estudo. Na revisão de literatura, não foi possível encontrar 
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nenhuma pesquisa que considerou como variável o tempo de uso diário do 

dispositivo de amplificação, talvez devido ao fato de a maioria delas ter sido 

realizada com crianças com IC. Acredita-se que o tempo de uso diário do IC 

coclear seja mais efetivo do que o de AASI, pois a presente pesquisa 

mostrou que os três sujeitos implantados apresentaram os melhores tempos 

de uso, como apontado na tabela 9. Cabe destacar ainda que, Novaes e 

Baliero (2004) afirmam que o uso de AASI ou implante coclear, somado às 

expectativas e ao envolvimento da família com o tratamento, podem ser 

determinates do resultado ou desfecho terapêutico na linguagem. 

Desta forma é importante destacar também que Sininger, Grimes e 

Christensen (2010) ressaltaram em seu estudo que vários fatores 

contribuem para o melhor desempenho das habilidades de linguagem; 

porém, nem todos podem ser avaliados, devido a restrições para inclusão 

dos sujeitos da pesquisa.  

Neste momento cabe ressaltar que uma maneira de contribuir para 

um melhor desfecho destes estudo é realizando exames que tenham o 

objetivo de fornecer dados sobre a plasticidade cerebral dos sujeitos das 

pesquisas.  

Segundo Azevedo (1999, p. 604):  

No processo de desenvolvimento e aquisição de linguagem, 
a maturação das vias auditivas é um aspecto essencial, 
sendo dependente da qualidade “comunicativa e auditiva” a 
que a criança está exposta. Os componentes neurais se 
desenvolvem principalmente a partir das experiências 
vividas até os dois anos de vida, período no qual o sistema 
nervoso é altamente plástico.  

 

Sharma (1997); Kraus (1997); Nicol (1997); CBPAI (1999) destacam 

que o primeiro ano de vida é considerado como ideal para a estimulação 

auditiva, pois é o período em que ocorre a maturação neurológica. As 

habilidades auditivas podem então ser adquiridas de maneira mais eficiente, 
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o que favorece a competência linguística, a alfabetização e o 

desenvolvimento geral. 

Neste sentido, tornam-se necessários exames de longa latência, em 

que poderá ser observada a maturação do sistema auditivo central após um 

período de privação sensorial e estimulação auditiva. 

Os resultados do presente estudo vêm a corroborar ainda com os 

achados de Moeller (2000). Em seu estudo, a autora não encontrou 

correlação da idade de início de intervenção com as habilidades de 

linguagem, porém afirmou que as crianças mais bem sucedidas foram 

aquelas com altos níveis de envolvimento da família. Assim, os resultados 

sugeriram que o sucesso no desenvolvimento da linguagem é alcançado 

quando a identificação precoce ocorre em sintonia com intervenções com 

envolvimento familiar.  

Geers, Nicholas e Sedey (2003) também não encontraram 

significância estatística na relação de início de intervenção e habilidades de 

linguagem. Ao final de uma bateria de testes e com os dados das variáveis 

coletados, a análise estatística de regressão concluiu que a idade de 

intervenção não afetou os resultados das habilidades de linguagem da 

amostra. 

O mesmo foi encontrado por Waltkin (2007). Em seu estudo, o autor 

mostrou que, quando comparada a avaliação de linguagem com as crianças 

diagnosticadas antes dos nove meses de idade, o escore de desempenho foi 

melhor para as habilidades de compreensão, porém não significativo 

estatisticamente. Para as crianças diagnosticadas mais tardiamente, quanto 

melhores os resultados da escala familiar, melhor também é a compreensão 

da fala. 

Em contrapartida, outros estudos, como os de Yoshinaga-Itano (1998 

e 2003), Lamprech-Dinnesen et. al. (2002), Stucki (2007) e Sininger (2010), 

mostraram o contrário. Os autores observaram que o início de intervenção 
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foi um fator determinante estatisticamente no melhor desempenho do 

desenvolvimento de linguagem e auditivo. Yoshinaga-Itano (2003) destaca 

ainda os benefícios da intervenção iniciada antes dos seis meses de vida.Já 

Miyamoto et.al (2008) concluiu apenas que as habilidades receptivas e 

expressivas de crianças que são implantadas em idades mais precoces são 

melhores em comparação com os valores observados naquelas implantadas 

posteriormente. 

Já Kennedi et.al (2006) concluíram que as crianças provenientes da 

TANU, ou seja, com diagnóstico precoce, apresentaram melhores 

competências linguísticas, receptiva e expressiva, quando comparadas as 

que foram diagnosticadas após os 9 meses de idade. As habilidades de 

produção da fala, entretanto, não diferiram significativamente entre os dois 

grupos. 
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6- CONCLUSÃO 

 

 

A partir das investigações deste estudo, pode-se concluir que. O 

diagnóstico e intervenção antes e após um ano de idade não foi um fator 

determinante nas habilidades de linguagem e auditivas, para as dez crianças 

deste estudo 

 O tempo de uso diário de AASI e/ou IC, o envolvimento familiar e a 

experiência auditiva (idade auditiva) foram fatores determinantes no 

desenvolvimento de linguagem das crianças com deficiência auditiva. 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Em estudos futuros devem ser considerada uma maior casuística, 

avaliação de linguagem com instrumento validado para outras idades, 

potenciais evocados auditivos de longa latência para complementação dos 

desfechos a serem pesquisados. 
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9- ANEXOS 

 
ANEXO 1- Parecer do comitê de Ética 

 



 

 

ANEXO 2 – Formulário de Coleta de dados 

 

 



 

 

ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao 
Participante do Estudo 

 

Seu filho está sendo convidado a participar da pesquisa que se 

intitula: Habilidades auditivas e de linguagem em um grupo de crianças 

deficientes auditivas com diagnóstico e intervenção precoces. Esta 

pesquisa está vinculada ao programa de pós graduação em fonoaudiologia 

da PUC-SP, e sob aprovação do comitê de ética da instituição a qual 

pertence. 

O diagnóstico precoce em crianças com perdas auditivas é muito 

importante, pois todas as medidas necessárias podem ser tomadas 

rapidamente, para que a criança possa se desenvolver da melhor forma 

possível.  Consideramos que o diagnóstico é precoce quando é concluído 

aos três meses de vida, e quando as medidas necessárias se iniciam no 

máximo aos seis meses de idade.  Apesar de conhecermos os benefícios 

que podem ocorrer quando o diagnóstico precoce é realizado, ainda é 

necessário que se apresente os resultados do desenvolvimento de crianças 

que fizeram este diagnóstico antes dos seis meses de idade, comparando os 

resultados com aqueles apresentados pelas crianças diagnosticadas após 

os seis meses.  Este é o objetivo deste estudo, ou seja, estudar as 

habilidades auditivas e de linguagem em um grupo de crianças deficientes 

auditivas com diagnóstico e intervenção precoces, comparando com um 

grupo de crianças com diagnóstico após os seis meses de idade.. 

Para esta pesquisa, será realizada inicialmente uma avaliação 

audiológica completa, caso os últimos exames de audição não tenham sido 

efetuados nos últimos seis meses. Como já é de seu conhecimento, os 

exames não causam dor ou qualquer desconforto.  Serão utilizados fones 

para que o som possa chegar ao ouvido de seu filho, e várias medidas serão 

realizadas, para identificar se há alguma modificação nos resultados, desde 

o diagnóstico inicial.  Alguns destes exames deverão ser realizados em sono 

natural.   Também serão escolhidos alguns testes para verificar como está o 



 

 

desenvolvimento da fala e linguagem do seu filho.  Estes testes serão 

realizados por meio de brincadeiras e, portanto, também não prejudicam seu 

filho.  Algumas perguntas também poderão ser feitas a vocês, para que 

possam dar sua opinião sobre o desenvolvimento de suas crianças. 

Ressaltamos também que a concordância em participar deste estudo 

não implica em qualquer modificação no tratamento que já está sendo feito 

para seu (sua) filho(a). Da mesma forma, a não concordância em participar 

deste estudo não irá alterar o tratamento já estabelecido. 

Eu,__________________________________________( paciente ou 

responsável) fui informado dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara 

e detalhada. Recebi informação a respeito do tratamento recebido e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que, em qualquer momento, poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão, se assim desejar. A 

pesquisadora __________________________________(pesquisador 

responsável- Hélen Kopper Brasil) certificou-me de que todos os dados 

desta pesquisa referentes ao meu filho(a) serão confidenciais, bem como o 

seu tratamento não será modificado em razão desta pesquisa e terei 

liberdade de retirar meu consentimento de participação na pesquisa, face a 

estas informações. 

Fui informado que não existem danos, por isso não cabe indenização, nem 

gastos relacionados à pesquisa. 

Caso tiver novas perguntas sobre este estudo, posso chamar a 

pesquisadora Hélen Kopper Brasil, no telefone (12)97669410. Para qualquer 

pergunta sobre os meus direitos como participante deste estudo ou se penso 

que fui prejudicado pela minha participação, posso chamar a chefe do 

serviço e orientadora Dóris Ruthi Lewis. 

 

 



 

 

Declaro que recebi cópia do presente Termo de Consentimento. 

 
_______________________ __________________________   ___/___/___ 
Assinatura do paciente                        Nome               Data 
 
 
__________________________  __________________________   
___/___/___ 
Assinatura do pesquisador                         Nome                                      Data 
 
 
Este formulário foi lido para___________________________________( 
Nome do Paciente)  
 
em ___/___/___ pelo ________________________________( nome do 
pesquisador)  
 
enquanto eu estava presente. 
 
 
 
 
_____________________      ___________________________       
___/___/___ 
Assinatura de testemunha        Nome                      Data 
 



 

 

ANEXO 4- Direitos reservados para utilização da Banana da Fala- 
Phonak do Brasil. 

 

 

 

     



 

 

ANEXO 5 – Especificações de aplicação da Escala Reynell, segundo 
Fortunato-Queiroz (2007) 

  

A Seção 1 está relacionada à fase de pré-conceitos verbais. Nesta 
fase, o bebê está começando a distinguir palavras que têm significado 
afetivo ou situacional específico, mas não são, ainda, verdadeiros conceitos 
verbais. Os três itens desta seção correspondem às fases do 
desenvolvimento de conceitos verbais que são a base da compreensão 
verbal.  

 Item l. Avalia se um determinado som vocalizado, como a palavra 

“papai” falada pela mãe, evoca sentimentos de prazer ou um senso de 
antecipação no bebê. Isto pode ser reconhecido, por exemplo, por mudança 
de expressão na face do bebê quando palavra "papai" é dita pela mãe. 

  Item 2. Avalia a habilidade de unir um determinado padrão de 
vocalização a uma situação particular. Por exemplo, quando a mãe diz: "O 
papai está vindo", a criança vira-se e olha para a porta. A criança moveu-se 
por meio de um sentimento associado a uma situação. 

  Item 3. Avalia se o significado de uma determinada palavra é limitado 
a um objeto específico ou pessoa, lembrando que, nesta fase, um bebê pode 
não reconhecer ainda uma vocalização ou a palavra dita fora de seu 
contexto usual - as vocalizações ainda são, até certo ponto, unidas ou 
ligadas às situações. Para um bebê, "sapato" pode significar "o sapato no 
chão", e não "o sapato no pé dele". 

Seção 3 (Itens 12-16):  

 Para Reynell & Gruber (1990), a Seção 3 enfoca o momento em que 
as representações simbólicas são introduzidas através de objetos familiares 
sob a forma de brinquedos. Esta seção avalia o reconhecimento da relação 
de um símbolo (palavra) com outro (brinquedo).  

Seção 4 (Itens 17-21) : 

 A Seção 4 também avalia o reconhecimento verbal de palavras, 
sendo os objetos representações de pessoas e animais. Avalia, portanto, a 
capacidade de distinguir masculino e feminino, bem como pessoas e 
animais. 

 O conceito pode não ser bem definido ainda e, desta forma, uma 
criança pode achar difícil distinguir entre papai e homem, por exemplo, ou 
entre a mamãe e mulher. Por isto, alternativas para o item 20, por exemplo, 
como papai, homem, e pai são permitidas nesta seção.  

Seção 5 (Itens 22-25): 



 

 

 Avalia a habilidade para relacionar dois objetos, como "colher" e 
"xícara" na frase "Coloque a colher dentro da xícara". Para obedecer as 
instruções para esta seção, a criança precisa somente assimilar os dois 
substantivos na ordem correta. Por exemplo, se o avaliador dissesse 
somente as palavras "colher" e "xícara", provavelmente seria o bastante 
para fazer com que uma criança colocasse a colher na xícara. As outras 
palavras estão implícitas, porque a relação entre os objetos é óbvia.   

 Há um indicador claro de que as crianças alcançaram esta fase. Até 
aquele ponto, elas apanharão um dos objetos nomeados, mas não 
relacionarão um ao outro.  Isso pode acontecer também durante a avaliação 
de crianças surdas. Por isto, caso seja necessário, pode-se realizar um 
treino prévio, a ser descrito posteriormente, para que a criança compreenda 
a prova. 

Seção 6 (Itens 26-30) : 

 As primeiras seções avaliam o reconhecimento e relação entre 
substantivos. De acordo com Edwards et. al. (1999), o uso de nomes nas 
primeiras seções reflete um achado comum de que na aquisição do inglês os 
nomes ou substantivos precedem os verbos. Isto obviamente também ocorre 
no português.  

 A partir da Seção 6, os itens incluem a compreensão de substantivos 
e verbos. Reynell & Gruber (1990) relatam que, nesta seção, a criança tem 
que confiar menos em suas percepções diretas e mais no uso da linguagem 
interna. Isto é consideravelmente mais difícil do que simplesmente relacionar 
um nome ou substantivo a um objeto. A criança tem que interpretar os itens 
em termos da ação do sujeito (verbo) e, então, relacionar aquela ação a um 
objeto percebido. Esta não é uma relação simples de dois objetos, mas a 
relação de um atributo para um objeto.  

 A Seção 6 avalia a funcionalidade dos objetos e reconhecimento por 
seu uso. 

Seção 7 (Itens 31-35):  

 A Seção 7 é um avanço no processo de desenvolvimento avaliado na 
seção anterior. Nesta fase, a atividade é atribuída a um objeto, por exemplo, 
o cachorro é o que late. Isto exige uma melhor compreensão da linguagem, 
porque a situação apresentada em cada item é desprovida de qualquer ação 
direta que a criança pode fazer, sendo, portanto, dependente do uso da 
linguagem interna para a ação simbólica. A partir desta seção, há mais 
conceitos para serem assimilados de uma só vez, tornando mais difícil a 
compreensão verbal. 

Seção 8 (Itens 36-45):  

 Esta é a primeira seção na qual se espera que a criança use outros 
conceitos, diferentes de substantivos e verbos, na compreensão da 



 

 

linguagem. A criança deve ter habilidade para assimilar e relacionar atributos 
como cores, tamanhos, quantidades posição e negação; ou seja, para ter 
sucesso nesta seção, a compreensão de fala da criança deve incluir 
conceitos abstratos.  

Seção 9 (Itens 46-59): 

 Esta seção é usada para avaliar a habilidade de uma criança de 
assimilar uma grande variedade de conceitos verbais - incluindo 
substantivos, verbos, advérbios, adjetivos e outros - reunidos em uma única 
sentença. Por este motivo, segundo Reynell & Gruber (1990), essa seção é 
muito difícil para crianças surdas, entretanto, nenhuma modificação deve ser 
feita no teste para não se fugir do foco do mesmo.  

 As respostas corretas nestes itens exigem assimilação, relação, e 
sequencialização. Por exemplo, para obedecer à instrução: "Coloque todos 
os porcos rosa em volta do lado de fora do curral", a criança precisa 
entender praticamente todas as palavras para realizar a ordem, ou seja, 
assimilá-las, relacioná-las e sequenciá-las. Ou seja, os itens desta seção 
foram construídos cuidadosamente a fim de que a compreensão de todas as 
palavras em cada sentença fosse essencial para a realização da tarefa.  

Seção 10 (Itens 60-67): 

 Na Seção 10, o conteúdo utilizado vai bem além de evidência 
concreta, ou seja, além do "aqui" e "agora". A criança deve responder 
apontando os objetos como anteriormente, porém as situações 
apresentadas nos itens não são evidenciadas. Segundo Reynell & Gruber 
(1990), até que uma criança alcance esta fase, a linguagem já se tornou um 
veículo para o pensamento, e a compreensão verbal está fundida com 
processos intelectuais mais altos, como o raciocínio verbal.  

 Escala de Expressão Verbal  

 A expressão pré-linguística corresponde à Seção 1 da Escala de 
Compreensão Verbal que corresponde à compreensão pré-verbal. Bem 
antes de serem simbólicas, as vocalizações são expressões de estados 
emocionais, ou seja, elas expressam um estado afetivo particular, por 
exemplo, "mum-mum" quando a criança está desconfortável, ou da-da e ba-
ba quando a criança está alegre. Assim como na compreensão verbal, 
palavras situacionais precedem os nomes, de forma que, por exemplo, "ta" 
pode ser usado para qualquer situação que envolva a transferência de um 
objeto de uma pessoa para outra, ou até mesmo de um lugar para outro.  

 As fases de desenvolvimento da linguagem expressiva são 
semelhantes às descritas para a compreensão verbal, porém iniciam um 
pouco mais tarde.  

 A Escala de Linguagem Expressiva é dividida em três seções: 
Estrutura, Vocabulário, e Conteúdo. Cada seção avalia um aspecto da 



 

 

linguagem e é baseada na evolução da mesma. As seções são 
apresentadas na ordem em que usualmente emergem, porém elas se 
sobrepõem de forma considerável. Desta forma, pode-se dizer que elas não 
são completamente paralelas nem completamente sequenciais.  

 As fases mais precoces de desenvolvimento são avaliadas na seção 
de "Estrutura"; a expressão de nomes e a habilidade para descrever 
significados de palavras são avaliadas na seção de "Vocabulário"; e o uso 
da linguagem para expressar idéias sucessivas é avaliado na seção 
"Conteúdo". As habilidades avaliadas na seção "Vocabulário" dependem até 
certo ponto daquelas avaliadas na "Estrutura", e as habilidades avaliadas na 
seção "Conteúdo" dependem até certo ponto daquelas avaliadas nas seções 
"Estrutura" e "Vocabulário".  

 Estrutura 

 Como o próprio nome indica, esta seção é usada para avaliar a 
estrutura de linguagem, desde as vocalizações pré-simbólicas até orações 
complexas subordinadas.  

 Vocabulário 

 A seção de Vocabulário é organizada em três subdivisões (Objetos, 
Figuras e Palavras), que envolvem diferentes conjuntos de materiais. Os 
itens apresentados aumentam em dificuldade por estas subdivisões. As 
palavras contidas nos itens estão relacionadas com o cotidiano das crianças.  

 Objetos (Itens 1-7) – Os primeiros itens da seção “Vocabulário” 
correspondem à expressão de nomes a partir de objetos apresentados às 
crianças. Os nomes ou substantivos são as primeiras palavras expressas 
pelas crianças, conforme observado na sequência normal de 
desenvolvimento. 

 Os materiais usados são os mesmos da Seção 2 da Escala de 
Compreensão Verbal, com exceção do bloco.  

 Figuras (Itens 8-15) – Os itens 8-15 avaliam a expressão de 
substantivos no singular e no plural e verbos no gerúndio, a partir de objetos 
e situações apresentados em figuras. 

 As figuras usadas nestes itens devem ser coloridas, visualizadas e 
interpretadas com facilidade (o que é extremamente importante para a 
avaliação de crianças com prejuízo visual). Elas devem prender a atenção 
da criança, estimulando sua resposta.  

 Palavras (Itens 16-22) - Nesta subdivisão nenhum objeto ou figura é 
apresentado para a criança. A tarefa é a descrição de palavras, como 
substantivos concretos, por exemplo, "maçã", substantivos abstratos, por 
exemplo, "frio", e verbos. O objetivo não é avaliar o conhecimento da criança 
de uma palavra particular, mas sim avaliar a habilidade da criança usar a 



 

 

linguagem para descrever a referida palavra. As palavras fornecidas são 
familiares e fáceis de entender, mas elas tornam-se crescentemente difíceis 
de descrever.  

Conteúdo  

 A seção "Conteúdo" poderia ser facilmente ampliada, uma vez que 
essa habilidade particular continua se desenvolvendo indefinidamente; 
porém, limites foram deliberadamente fixados a um nível que abrange a faixa 
etária da RDLS.  

 Pode haver dificuldades para avaliar o "Conteúdo" em crianças surdas 
com dificuldades de fala, como falta de inteligibilidade, que compromete a 
compreensão das respostas pelo avaliador. Deve-se fazer um esforço para 
compreender a resposta da criança. Se houver necessidade, a criança pode 
repeti-la, mas o avaliador deve ficar atento para que ela não simplifique a 
resposta dada anteriormente.  

Forma de aplicação: 

 Autores da versão americana (Reynell & Gruber, 1990) e da 
última versão inglesa - RDLS III (Edwards et. al., 1997) definem as 
seguintes linhas gerais para aplicação do teste: 

 O avaliador deve ser familiarizado com avaliação de linguagem em 
crianças e com o referido teste, ou seja, com as Escalas Reynell. 
Profissionais experientes com avaliação da linguagem em crianças obtêm 
resultados validos ou seguros após leitura cuidadosa das instruções do teste 
e da aplicação de cinco a 10 avaliações; 

 Estabelecer um vínculo interativo favorável ou uma relação positiva 
com a criança (estabelecer rapport), visando ganhar e manter a atenção e o 
interesse para o teste. O avaliador deverá, todavia, manter-se atento para 
que o estilo interativo e flexível não possibilite que o mesmo dê pistas para a 
criança durante o teste; 

 Reconhecer a necessidade da presença do pai ou da mãe da criança 
durante a avaliação ou de voltar em alguns itens para checar respostas 
ambíguas; 

 É fortemente aconselhável que a Escala de Compreensão seja 
administrada antes da Escala de Expressão. Os itens devem ser 
administrados conforme a ordem de apresentação sugerida pelo protocolo, 
exceto nas primeiras seções da Escala de Compreensão, já que na maioria 
das seções existe uma lógica interna. A experiência com a RDLS tem 
mostrado que a ordem de apresentação dos itens pode ser um fator 
importante para evitar erros do avaliador; 

 Os avaliadores devem continuar o teste mesmo quando a criança 
começa a errar os itens de uma seção. Não é possível fazer uma regra geral 



 

 

de quando parar o teste. O examinador deve usar o bom senso e, em caso 
de dúvidas, continuar testando. Não existe qualquer problema em continuar 
o teste, mas interrompê-lo precocemente poderá subestimar as habilidades 
da criança. Em geral, é importante tentar aplicar com cada criança, cada 
seção da Escala Reynell. Nos casos em que a criança se torna inquieta ou 
agitada pode ser necessário interromper o teste. Nestes casos, os 
avaliadores deverão marcar onde o teste foi abandonado e a razão; 

 As instruções e as ordens dos itens devem ser dadas exatamente 
conforme o protocolo, com um estilo de conversação informal, evitando-se 
ênfases não-usuais; 

 É recomendado que o teste seja realizado novamente após um 
intervalo de tempo de, no mínimo, seis meses. 

 Uma característica diferencial das Escalas Reynell é que os itens do 
protocolo são organizados em seções que correspondem à apresentação 
dos materiais de estímulo, que por sua vez, são extremamente atrativos para 
as crianças. Para cada seção, um grupo particular de objetos é organizado 
em uma pequena encenação. Os itens da seção estão relacionados à forma 
de organização dos objetos. De forma geral, as encenações prendem a 
atenção da criança enquanto ela maneja simultaneamente os materiais de 
estímulo. 

    Como os materiais de estímulo são atrativos para as crianças, podem 
ser permitidas e, até mesmo, encorajadas situações lúdicas com eles, desde 
que isto não atrapalhe os procedimentos do teste ou não o prolongue 
demasiadamente. É permitido, portanto, à criança manusear os objetos para 
familiarizar-se com eles e identificá-los perceptualmente antes dos itens de 
teste ser apresentados. O avaliador não deve interferir na forma em que a 
criança organiza os objetos; não é necessário, por exemplo, colocá-los de 
volta em linha reta após a apresentação dos itens. Deve-se evitar uma 
situação de teste demasiadamente rígida, embora a ordem dos itens deva 
ser fielmente observada. 

 A sala de teste deve ser bem iluminada e confortável. Com crianças 
muito pequenas, a maioria dos avaliadores prefere sentar-se no chão, de 
frente à criança. Com crianças mais velhas, o teste pode ser administrado 
sobre uma pequena mesa.  

 Antes da aplicação das Escalas Reynell, os dados pessoais da 
criança devem ser preenchidos. A idade no dia do teste deve ser calculada 
usando os seguintes procedimentos convencionais: escreva o ano, o mês e 
o dia em que o teste está sendo aplicado. Na próxima linha, escreva a data 
de nascimento da criança, usando o mesmo formato. A idade de teste da 
criança será calculada subtraindo o seu dia, mês e ano da data de teste pela 
data de nascimento. Observe o exemplo: 

 



 

 

 Ano  Mês Dia 

Data do teste 199
1 

10 15 

Data de 
nascimento 

198
8 

  9 7 

 
Idade de teste 

3 1 8 

 

 Se o dia do nascimento foi um numero maior que o dia da data de 
teste, subtraia 1 da coluna “Mês” da data de teste e adicione 30 para a 
coluna “Dia” antes de calcular a idade de teste da criança. Use um processo 
similar se o mês em que a criança nasceu for um número maior do que o 
mês da data do teste: subtraia 1 da coluna “Ano” da data de teste e adicione 
12 para a coluna “Mês” antes de calcular a idade da criança.  

 Após os referidos cálculos, a idade de teste da criança deverá ser 
expressa somente em anos e meses. Desconsidere dias entre 1 e 15 e 
adicione 1 mês para dias entre 16 e 31. Por exemplo, 2 anos 5 meses 15 
dias seria arredondado para 2 anos e 5 meses, e 2 anos 5 meses 16 dias 
seria arredondado para 2 anos e 6 meses.   

 A seguir serão apresentadas as instruções de aplicação e pontuação 
dos itens e seções da RDLS, Escala de Compreensão e Expressão Verbal. 
À medida que o avaliador torna-se familiarizado com os procedimentos de 
teste, as Escalas Reynell podem ser aplicadas usando somente a 
informação do protocolo de avaliação. 

Escala de Compreensão Verbal 

 As Seções de 1 a 7, bem como a Seção 10, são idênticas para as 
duas versões, A e B. Diferem somente as Seções 5, 8 e 9. Para a Seção 5 
(Itens 22-25), apenas as palavras das ordens são modificadas. Para as 
Seções 8 e 9, há mudanças substanciais. Desta forma, as instruções de 
aplicação e pontuação são diferenciadas. 

 Em ambas as versões, os itens do teste devem ser apresentados 
lentamente e de forma clara, uma única vez. O avaliador deve certificar se a 
criança está atenta antes de aplicação. Se a resposta for errada ou 
incompleta, o item não deve ser repetido ou pontuado. Quando não há 
resposta da criança, a questão pode ser repetida uma vez. Se a criança não 
responder novamente, considera-se o item errado. Para que o item seja 
pontuado, a criança deve seguir as instruções exatamente conforme foram 
requeridas pelo avaliador, sem omissões.   

 A Escala de Compreensão possui 67 itens e a cada item 
compreendido pela criança um ponto é dado. Portanto, a pontuação total 
para o teste é 67. 

Seção 1 (nenhum material é necessário) 



 

 

 Dispensável para crianças que exibem a fala. Avalia os pré-conceitos 
verbais. Pode-se dizer que avalia comportamentos pré-verbais, ou seja, 
aqueles  comportamentos apresentados pela criança antes do aparecimento 
da fala. 

 Para o item ser pontuado, todas as respostas da criança devem 
ocorrer dentro da sessão de teste, ou seja, o relato dos pais não é suficiente. 

 Item l: Reconhecimento seletivo de palavra ou frase 

 Objetivo: determinar se a criança reconhece qualquer palavra familiar 
que possui significado afetivo 

 Procedimento: perguntar aos pais se há palavras ou frases que 
parecem mostrar uma resposta emotiva da criança, como sorrir ou aumentar 
uma atividade, por exemplo, “Papai está vindo”, “Cadê a mamãe?”. Peça ao 
pai ou a mãe que diga tal frase ao bebê e note se existe uma resposta como 
mudança de expressão, estado de atenção ou alerta. 

 Pontuação: para que o item seja pontuado, a criança deve responder 
para a palavra e não simplesmente para a voz familiar. Solicitar aos pais que 
digam várias palavras para a criança antes da aplicação do item, a fim de 
prevenir que a criança responda para a voz somente. Repetir a palavra ou 
frase selecionada pelos pais várias vezes durante a sessão para certificar 
verdadeiramente o reconhecimento seletivo.    

 Item 2. Resposta adaptativa para palavra ou frase familiar 

 Objetivo: determinar se a criança reconhece uma certa palavra ou 
frase familiar com significância situacional e responde a essa palavra ou 
frase com uma ação apropriada. 

 Procedimento: perguntar aos pais se há palavras ou frases que a 
criança usualmente responde com uma ação, por exemplo, quando a mãe 
diz: "O papai está vindo", a criança vira-se e olha para a porta. Peça à mãe 
ou ao pai que diga tal palavra ou frase e note se a ação ocorreu.    

 Pontuação: a criança deve responder para a palavra ou frase, e não 
para um gesto feito pelos pais.  

 Item 3. Olhar para um objeto familiar ou pessoa em resposta ao 
nome 

 Objetivo: determinar se há reconhecimento verbal e se a criança 
mostra esse reconhecimento ao olhar diretamente para o objeto ou pessoa 
nomeado. 

 Procedimento: perguntar aos pais quais palavras a criança demonstra 
conhecer referentes a objetos ou pessoas. Peça que a mãe ou ao pai que 
pergunte para a criança sobre o objeto ou pessoa. Note se a criança o 
identifica claramente.  



 

 

 Pontuação: a criança deve procurar e encontrar o objeto apropriado 
para receber o crédito deste item. A procura do objeto não é suficiente para 
que o item seja pontuado.  

Seção 2 (8 objetos: bola, colher, escova, boneca, carro, xícara, meia, 
bloco)  

      Preparação: Coloque os oito objetos ordenados aleatoriamente, 
sobre a mesa ou o chão, em frente à criança.  

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

 Onde está a bola? 

 Onde está a colher? 

 Onde está a escova? 

 Onde está a boneca? 

 Onde está o carro? 

 Onde está a xícara? 

 Onde está a meia? 

11. Onde está o bloco? 

 Pontuação: Os itens são pontuados quando a criança apresenta uma 
resposta clara de reconhecimento verbal, seja ela olhar, apontar ou esforçar-
se para pegar o objeto específico. A resposta deve ser para a palavra, e não 
para qualquer outra possível pista. Por esta razão, a ordem dos objetos não 
deve corresponder a ordem de apresentação dos itens.  

Nota: 

  Somente nesta seção é permitido utilizar um número menor de 
objetos por vez (no mínimo quatro), porém todos os oito devem ser 
apresentados.  

 Algumas crianças, que se encontram nesta fase ainda precoce da 
compreensão verbal, podem ter dificuldade para perceber oito objetos por 
vez. Caso esta dificuldade seja observada, o número de objetos pode ser 
reduzido e uma seleção razoável deve ser mantida para a introdução e a 
troca de objetos, a fim de que todos sejam apresentados. Por exemplo, se 
os primeiros quatro objetos são a bola, a escova, o carro e a boneca, 
pergunte sobre o carro e, então, se o carro for corretamente selecionado, 
troque-o pela xícara e pergunte sobre a bola. Nunca pergunte sobre o objeto 
que foi colocado por último sobre a mesa e nem sobre o objeto que a criança 
está tocando ou olhando. 



 

 

 Caso seja necessário, os itens podem ser questionados mais de uma 
vez somente nesta seção. O avaliador deve usar repetição de forma discreta 
e ser cuidadoso para distinguir se o erro da criança pode ser justificado pela 
falta de atenção ou se a criança não é capaz de reconhecer o objeto. Um 
esforço deve ser feito para segurar a atenção da criança antes de solicitar 
um objeto. 

Seção 3 (5 objetos: cadeira, banheira, mesa, cama, faca)  

Preparação: Semelhante à seção anterior, porém não se permite 
reduzir a quantidade de objetos. Coloque todos os cinco objetos ordenados 
aleatoriamente, sobre a mesa ou o chão, em frente à criança.  

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

 Onde está a cadeira? 

 Onde está a banheira? 

 Onde está a mesa?  

 Onde está a cama? 

 Onde está a faca? 

 Pontuação: Os itens são pontuados quando a criança apresenta uma 
resposta clara de reconhecimento verbal, seja ela olhar, apontar ou esforçar-
se para pegar o objeto específico. A resposta deve ser para a palavra, e não 
para qualquer outra possível pista. Por esta razão, a ordem dos objetos não 
deve corresponder à ordem de apresentação dos itens.  

Seção 4 (5 objetos: cavalo, cachorro, bebê, homem, mulher)  

 Preparação: Coloque todos os cinco objetos ordenados 
aleatoriamente, sobre a mesa ou o chão, em frente à criança.   

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

Onde está o cavalo (cavalinho)? 

 Onde está o cachorro (cachorrinho)? 

 Onde está o bebê? 

 Onde está o homem (papai, pai)? 

 Onde está a mulher (mamãe, mãe)? 

Pontuação: O critério para pontuação de cada item é o mesmo da 
seção anterior. 

Seção 5 (8 objetos: boneca, cadeira, colher, xícara, faca, prato, bloco, 
caixa) 



 

 

Preparação: Coloque os oito objetos ordenados aleatoriamente, sobre 
a mesa ou o chão, em frente à criança. Tome cuidado para não colocar os 
pares de objetos a serem associados nos itens, por exemplo, colher e 
xícara, próximos um do outro. 

Procedimento: Peça para a criança relacionar os pares de objetos. Há 
diferença nas ordens dadas pelos itens para a versão A e B (ver no 
protocolo). 

Trabalhando com a A: 

 Coloque a boneca sobre a cadeira. 

 Coloque a colher dentro da xícara. 

 Coloque a faca sobre o prato. 

 Coloque o bloco dentro da caixa. 

 Segundo Reynell & Gruber (1990), dificuldades podem ocorrer nesta 
seção quando se está avaliando crianças surdas, porque a criança poderá 
responder para a metade da ordem, ou seja, apenas para o primeiro objeto. 
Por exemplo, para “Coloque a colher dentro da xícara”, a criança surda 
poderá olhar para os objetos logo depois da palavra “colher” e apontá-la, 
sem esperar que o avaliador complete a ordem, que visa relacionar dois 
objetos nomeados. Assim, sugere-se um item de treino antes de iniciar essa 
seção. Deve-se colocar sobre a mesa ou sobre o chão, um lápis e uma caixa 
e solicitar que a criança “Coloque o lápis dentro da caixa”.  Uma vez que a 
criança entendeu que deve esperar o avaliador completar as ordens, coloca-
se os materiais da seção sobre a mesa ou chão e inicia-se os itens da 
RDLS. 

Seção 6 (5 objetos: cama, lápis, faca, panela, vassoura) 

       Preparação: Coloque os objetos ordenados aleatoriamente, sobre a 
mesa ou o chão, em frente à criança. Estar atento para não posicionar os 
objetos no caminho em que as ordens dos itens serão apresentados.  

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

 Com qual nós dormimos? 

 Com qual nós escrevemos (desenhamos)? 

 Com qual nós cortamos? 

 Com qual nós cozinhamos? 

 Com qual nós varremos o chão? 

Pontuação: O item é pontuado quando a criança identifica 
corretamente o objeto referente a ordem. 



 

 

Nota: 

Para essa seção, um treinamento prévio também é proposto quando 
se está avaliando crianças surdas, já que ela é mais difícil que as anteriores, 
por avaliar relações funcionais. É sugerido que o avaliador coloque uma 
xícara e uma colher sobre a mesa/chão e pergunte: “Com qual nós 
comemos?” e “Com qual nós bebemos?”. Uma vez que a criança tenha 
compreendido o que a seção requer, remove-se esses objetos da mesa, 
coloca-se os objetos referentes aos itens da seção e inicia-se o teste.  

Seção 7 (4 objetos: cachorro, leiteiro, homem, coelho) 

Preparação: Coloque os quatro objetos sobre a mesa ou o chão de 
forma que possam ser vistos, mas não estabeleça as relações que implicam. 

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

31. Qual deles late? 

Qual deles cozinha o jantar? 

Qual deles está sentado?  

Qual deles atira no coelho? 

Qual está carregando alguma coisa? 

 Pontuação: O item é pontuado quando a criança identifica 
corretamente o objeto referente a ordem. 

 Nota: 

 Essa seção apresenta um novo nível de dificuldade, pois requer a 
seleção de um mesmo objeto para mais de um item (Itens 32, 34 e 35).  

Seção 8A (11 objetos: 2 botões brancos grandes, 1 botão preto grande, 
1 botão branco pequeno, 1 lápis pequeno vermelho, 1 lápis pequeno 
azul, 1 lápis pequeno amarelo, 1 lápis grande azul, 1 lápis grande 
vermelho, 1 xícara pequena, 1 caixa) 

 Preparação: Coloque os quatro botões ao lado da xícara e os cinco 
lápis ao lado da caixa. 

Procedimento: Peça para a criança identificar cada objeto. 

 Ache o lápis amarelo. 

 Mostre para mim o menor botão. 

 Dê para mim o maior lápis vermelho. 

 Coloque todos os botões brancos dentro da xícara. 



 

 

 Coloque o botão preto debaixo da xícara. 

 Coloque os três lápis pequenos dentro da caixa. 

 Qual botão não está dentro da xícara? (Estar certo de que o botão 
preto grande não está dentro da xícara) 

 Coloque dois botões fora da xícara. 

 Quais lápis foram colocados na caixa? (Estar certo de que três lápis 
estão dentro da caixa) 

 Qual lápis vermelho não foi colocado na caixa? 

 Pontuação: O critério para pontuação de cada item é o mesmo das 
primeiras seções (2-4).  

Nota: 

O avaliador deve checar o posicionamento dos objetos antes e 
apresentar a ordem do item. Se a criança responde corretamente, os objetos 
estarão automaticamente organizados. Se a criança responde 
incorretamente, entretanto, o avaliador precisará reorganizá-los. 

 Quando essa "reorganização" se fizer necessária, evite tocar no 
objeto que será solicitado no item seguinte. Por exemplo, se o botão preto 
deve ser retirado da xícara em preparação para o Item 42, toque 
casualmente ou reorganize um ou dois outros objetos antes de apresentar o 
item. 

Seção 9A (15 objetos: 7 peças de cerca, 1 porco grande rosa, 2 porcos 
pequenos rosa, 1 porco grande preto, 1 cavalo preto comendo capim, 1 
cavalo branco, 1 cavalo marrom, 1 homem) 

 Preparação: Faça um cercado com uma abertura em um dos lados. 
Coloque os objetos em volta do lado de fora do cercado. Os cavalos e os 
porcos devem ser intercalados de forma que os animais de um mesmo 
grupo não fiquem próximos uns dos outros. Diga: "Aqui está o cercado e 
estes são os animais”. 

 Procedimento: Peça para a criança realizar as ordens. 

Qual cavalo está comendo capim? 

 Coloque um dos porcos atrás do homem. (Estar certo de que nenhum 
dos porcos está atrás do homem) 

 Coloque um dos porcos pequenos ao lado do porco preto. (Estar certo 
de que nenhum dos porcos pequenos está ao lado do porco preto) 

 Pegue o maior porco rosa e mostre para mim os olhos dele. 



 

 

 Coloque o homem e um dos porcos dentro do cercado. (Estar certo de 
que nenhum animal está dentro do cercado) 

 Coloque todos os porcos atrás do cavalo marrom. (Estar certo de que 
nenhum dos porcos está atrás do cavalo marrom) 

 Coloque dois cavalos juntos. (Estar certo de que os cavalos não estão 
juntos) 

 Coloque todos os porcos rosa em volta do lado de fora do cercado. 
(Estar certo de que todos os porcos estão agrupados em uma área) 

 Coloque todos os outros animais e o homem dentro do cercado. 
(Estar certo de que três cavalos e o porco preto estão fora do cercado) 

 Qual porco não está fora do cercado? (Estar certo de que somente o 
porco preto está dentro do cercado) 

 Coloque um porco pequeno atrás do homem. (Estar certo de que o 
homem está dentro do cercado e nenhum porco pequeno está perto dele) 

 Qual porco pequeno não foi colocado dentro do cercado? (Estar certo 
de que apenas um porco pequeno está fora do cercado) 

 Quais porcos estão mais longe do homem? (Estar certo de que o 
porco rosa grande e um porco rosa pequeno estão fora do cercado, e o 
homem, o porco preto, e alguns porcos pequenos estão dentro do cercado 
próximos uns dos outros) 

 Coloque todos os animais, menos o porco preto, dentro do cercado. 

 Pontuação: O critério para pontuação de cada item é o mesmo das 
primeiras seções (2-4). A pontuação é rigorosa; a criança deve compreender 
cada palavra de cada item para executar a ordem apropriadamente. Por 
exemplo, o Item 53 não pode ser pontuado se o porco preto está incluído 
entre os porcos colocados em volta do lado de fora do curral. Uma exceção 
é feita para o Item 59. É considerado correto se o homem é colocado dentro 
do cercado como um dos animais ou deixado com o porco preto, sendo 
tratado como diferente dos animais.  

 Nota: 

 O avaliador deve checar o posicionamento dos objetos antes de 
apresentar a ordem do item. Se a criança responde corretamente, os objetos 
estarão automaticamente organizados. Se a criança responde 
incorretamente, entretanto, o avaliador precisará reorganizá-los. 

 Quando essa reorganização se fizer necessária, evite tocar no objeto 
que será solicitado no item seguinte. Por exemplo, se o homem deve ser 
movido em preparação para o Item 56, toque casualmente em um um ou 
dois objetos antes de apresentar este item. 



 

 

Seção 10A (4 bonecos: mulher, menino, menina, bebê) 

 Preparação: Introduza cada boneco sobre a mesa. Diga, “Aqui 
está o Bob, aqui está Maria, aqui está a mamãe, e aqui está o bebê”. 

Procedimento: Peça para a criança identificar o boneco correto. 

 O Bob empurra o bebê. Quem é malcriado? 

 Quem a mamãe pega e faz carinho? 

 A Maria e o Bob vão para a escola. Quem fica com a mamãe? 

 Quem faz as compras enquanto a Maria e o Bob estão na escola? 

 Quem vai para a escola com Bob? 

 Qual é o filho mais novo da mamãe? 

 Quem antes estudava, mas agora não estuda mais? 

  Quem agora não estuda, mas depois vai estudar? 

 Pontuação: O critério para pontuação de cada item é o mesmo 
das primeiras seções (2-4). As respostas devem ser claras e não 
ambíguas, exceto para o Item 63, no qual a resposta pode ser a mamãe 
ou a mamãe e o bebê. 

 Escala de Expressão Verbal 

 Nas duas primeiras versões britânicas e, consequentemente na 
versão americana da RDLS, usada nesta tese, a Escala de Expressão 
Verbal é composta de três seções: Estrutura, Vocabulário e Conteúdo.  

Estrutura 

 Esta seção é avaliada por meio de conversa espontânea da criança, 
podendo ser pontuada a partir das respostas dadas em outras seções do 
teste. As pontuações devem ser baseadas no que o avaliador ouviu e não 
naquilo que é reportado pelos pais.  

 É sugerido que os avaliadores menos experientes na aplicação da 
Escala Reynell escrevam as vocalizações da criança como elas ocorrem 
durante a sessão de teste. Desta forma, é possível checar a pontuação 
depois da sessão e recordar expressões específicas.  

 Com crianças pouco expressivas ou menos comunicativas, pode ser 
necessário estimular a fala por meio de situações lúdicas ao final do teste. 
Isto é raramente necessário. Com um estilo suficientemente interativo, o 
avaliador será capaz de pontuar os itens da "Estrutura" confiavelmente. Uma 
exceção pode ocorrer para o uso de verbos no passado e no futuro (Item 18 
e 19), que não são expressos de forma tão comum. Deste modo, uma 



 

 

encenação opcional usando brinquedos é proposta ao final da seção 
"Estrutura" para estimular a expressão de sentenças com verbos nos 
referidos tempos. 

 A seção "Estrutura" possui 21 itens, que englobam desde as primeiras 
vocalizações, consideradas precursoras da fala; bem como a existência de 
jargão ou mesmo de palavras e frases. Observa-se também se as crianças 
formulam frases, fazem uso apropriado das estruturas sintáticas e tempos 
verbais. Cada item corresponde a um ponto.  A seguir encontra-se uma 
descrição dos itens de acordo com Reynell & Gruber (1990). 

1. Vocalização diferente de choro  

Qualquer vocalização - a mais precoce são normalmente sons 
indeterminados de vogais sem duração definida.  

2. Um som de uma sílaba 

Uma única expressão vocal, por exemplo, "ah", "ba", "da". 

3. Dois sons diferentes de uma sílaba  

Pelo menos dois dos sons descritos no Item 2, juntos, por exemplo, "ahda" 
ou separados, por exemplo, "ah" pode ser ouvido durante a primeira sessão, 
e "da" durante a última sessão. 

4. Quatro sons diferentes de uma sílaba que deve incluir consoantes  

 Pelo menos quatro dos sons descritos no Item 2. Deve incluir pelo 
menos uma consoante, por exemplo, "da", "ba", "ma". As sílabas podem 
acontecer juntas ou em momentos diferentes. Normalmente algumas sílabas 
são expressas juntas quando quatro exemplos diferentes estão dentro da 
capacidade da criança.  

5. Sons de duas sílabas 

 Inclui combinações de sílabas diferentes, por exemplo, "ahda", ou 
mesma sílaba, por exemplo, "dada". O último exemplo também pode ser 
pontuado no próximo item.  

6. Balbucio de duas sílabas 

 Esta é uma fase de desenvolvimento muito clara quando um bebê 
pode ser ouvido repetindo sílabas. A ocorrência de uma única repetição, por 
exemplo, "dudu" pode ser pontuada. Porém, em geral este item marca 
longas sequências de balbucios repetitivos, como "ada-da-da", "um-mum-
mum".  

 Nota 

 Para Itens 7-21, surge algumas vezes confusão se os conceitos 
situacionais devem ou não ser tratados como palavras. Para estes itens, 



 

 

conceitos verbais situacionais precoces são pontuados. Por exemplo, 
"mamã" pode aplicar a qualquer situação na qual a criança quer algo que 
normalmente é fornecido pela mãe. Se a vocalização for específica a uma 
situação, é aceitável para crédito, embora ainda possa não ser uma 
denominação verbal sem o mais puro senso conceitual. A aceitação de 
conceitos situacionais precoces como "palavras" é consistente com o padrão 
de desenvolvimento – desaprová-los seria omitir uma fase de 
desenvolvimento importante.  

 As imitações diretas não podem, é claro, serem pontuadas como 
"palavras", já que as mesmas podem ser completamente sem significado 
para a criança.  

7. Uma palavra definida  

 O termo "palavra definida" refere a um conceito verbal e não simples 
articulação. A palavra deve ser uma única expressão vocal aplicada a uma 
situação específica, objeto, ou pessoa, mesmo que a pronúncia não seja 
clara.  

8. Jargão expressivo e padrões de entonação  

 As respostas pontuadas neste item refletem uma fase de 
desenvolvimento pela qual a maioria das crianças passa quando elas estão 
começando a formar padrões de sons. As vocalizações incluem balbucio 
extenso que pode acontecer durante uma brincadeira ou quando a criança 
está deitada no berço. O jargão expressivo é reconhecido facilmente como 
uma vocalização padronizada que simula fala. Outros indicadores desta fase 
são entonação e padrões rítmicos de sons que podem estar relacionados a 
situações específicas e às vezes podem ser expressos por imitação.  

Se a criança emitir seis palavras definidas, este item deve ser pontuado, se 
for ou não ouvido, o jargão no caso, pelo avaliador. Esse item está incluído 
na escala porque é uma fase claramente observada em crianças e, porque 
precede imediatamente a fala, podendo indicar quão próxima a criança está 
ao uso de palavras.  

9. Vocabulário de no mínimo duas ou três palavras (ver também Itens 10, 11, 
e 13)  

 A pontuação é determinada para o número de palavras diferentes 
daquelas que a criança costuma produzir. Para este item e Itens 10, 11, e 
13, a pontuação é determinada para o item que requer o maior número de 
palavras e para todos os itens que precedem aquele item neste grupo. Por 
exemplo, uma criança que tem um vocabulário de 10 palavras recebe 
pontuação para os Itens 9, 10, e 11, mas não para o Item 13.  

 Se a criança adquirir pontuação no Item 13 (20 ou mais palavras), os 
Itens 9, 10, e 11 também são pontuados. 



 

 

 Nota 

 É improvável que todo o repertório de uma criança seja ouvido no 
decorrer de uma sessão curta. Dessa forma, uma estimativa deve ser feita 
baseada naquilo que o examinador ouviu e questionando cuidadosamente 
os pais. Por exemplo, se a criança emite "bola", é provável que o relato dos 
pais quanto ao uso de "mamãe", "papai" seja correto. Porém, tenha muito 
cuidado quando fizer tais estimativas com crianças com alterações no 
desenvolvimento da linguagem, que podem ter tido experiências atípicas 
precoces e assim podem ter aprendido palavras em uma ordem incomum. 
Uma tentativa deve ser feita para conferir algumas das informações dos 
pais, pelo menos através de demonstração. Por exemplo, se é informado 
que a criança diz a palavra "sapato", o pai ou a mãe deve solicitar a 
nomeação, apontando para o sapato da criança e tentar conseguir que a 
criança nomeie o mesmo sem imitação.  

10. Vocabulário de no mínimo quatro a seis palavras  

11. Vocabulário de no mínimo 6 a 12 palavras  

12. Combinações de palavras  Este item envolve a junção de dois 
conceitos verbais separados.  

13. Vocabulário de 20 ou mais palavras  

14. Uso apropriado de pelo menos duas palavras diferentes de substantivos 
e verbos  

 Pronomes, artigos, adjetivos e advérbios são pontuados. Devem ser 
expressos pelo menos dois exemplos para este item ser marcado como 
correto. As palavras pontuadas podem aparecer separadamente durante a 
sessão de avaliação.  

15. Frases de três ou mais palavras  

 A ocorrência de expressões que contêm mais que duas palavras 
representa um movimento de combinação das mesmas para algo 
semelhante a uma verdadeira forma de oração. Cada palavra deve ser um 
conceito verbal separado. Três conceitos verbais separados devem estar 
combinados para que o item seja pontuado. 

16. Uso apropriado de pelo menos duas preposições  

17. Uso apropriado de pelo menos dois pronomes  

 Para receber pontuação nestes itens, devem ser ouvidos exemplos 
durante a sessão que sejam consistentemente corretos. Um uso correto 
ocasional com muitos incorretos não deveria ser pontuado. As palavras não 
precisam acontecer em orações completas. Por exemplo, o uso da frase 
"dentro da caixa" em resposta a uma pergunta deve ser pontuado. As 
preposições são geralmente adquiridas antes dos pronomes, assim a 



 

 

ocorrência de um pronome indica que o avaliador deve estar atento ao uso 
de  preposições ou deveria tentar extraí-las.  

18. Uso apropriado de um ou mais verbos no tempo passado  

19. Uso apropriado de um ou mais verbos no tempo de futuro  

 Os Itens 18 e 19 marcam a ocorrência, e não o domínio ou 
conhecimento profundo, dos tempo passado e futuro. A observação de pelo 
menos um uso correto deve ser pontuada, até mesmo se há uso ocasional 
de formas imaturas destes tempos.  

 Não é comum ouvir um grande número de verbos no passado e no 
futuro em uma sessão curta com uma criança pré-escolar. Por isto, uma 
encenação opcional, descrita no protocolo do teste, pode ser usada para 
extrair exemplos que confirmem a expressão de tais verbos. A ocorrência de 
formas imaturas ocasionais não deve constituir uma razão para não pontuar 
estes itens, contanto que algumas formas corretas sejam ouvidas.  

20. Construção de orações maduras  

 Este item está próximo da pontuação máxima para a seção de 
"Estrutura" e, assim, deveria ser pontuado muito estritamente. A ocorrência 
de duas ou mais orações incorretas constitui falha no item.  

 Os erros normalmente consistem na omissão de uma palavra 
gramaticalmente requerida ou de um verbo combinado (por exemplo, "ele 
indo pescar") e na alteração na ordem das palavras dentro da frase (por 
exemplo, "aqui cinco lápis têm"). 

 Não se considera como falha neste item fragmentos de sentenças, 
como "dentro da caixa" como resposta para uma questão.  

21. Uso de orações complexas  

 Orações complexas consistem no uso de pelo menos dois verbos 
separados - um em uma oração principal e um em uma ou mais orações 
subordinadas. Por exemplo, "eu posso fazer isto porque eu sou inteligente" e 
"Quando eles vierem para casa, eu como" são pontuadas. 

 As construções simples não podem ser pontuadas. Assim, orações 
como "eu como e vou para cama" e "eu comi e eu tomei um banho e eu fui 
para cama" não são pontuadas.  

Para este item ser pontuado, uma oração complexa deve ser ouvida pelo 
avaliador, pelo menos uma vez, durante a sessão de teste.  

  Vocabulário 



 

 

 Objetos (7 objetos - bola, colher, escova, boneca, carro, xícara, meia;  
os mesmos objetos usados na Seção 2 da Escala de Compreensão Verbal, 
exceto o bloco.)  

 Preparação: Os objetos devem estar acessíveis ao avaliador, mas 
mantidos fora do campo visual da criança e apresentados um por vez se a 
mesma for distraída. 

 Procedimento: Peça para a criança nomear cada objeto.  

 O que é isto (como é chamado)? (bola) 

 O que é isto (como é chamado)? (colher) 

 O que é isto (como é chamado)? (carro) 

 O que é isto (como é chamado)? (boneca) 

 O que é isto (como é chamado)? (escova) 

 O que é isto (como é chamado)? (meia) 

 O que é isto (como é chamado)? (xícara) 

  Pontuação: Qualquer classificação distintiva e clara pode ser 
aceita, mesmo com erros de articulação, ou seja, alterações no aspecto 
fonético-fonológico da linguagem. A descrição da funcionalidade não pode 
ser pontuada, por exemplo, "arrumar o cabelo" para "escova". 

  Nota 

  Os itens podem ser apresentados em qualquer ordem e podem 
ser repetidos se a primeira resposta não for clara. Com crianças tímidas, 
pode-se colocar o objeto na mão dos pais e pedir que os mesmos 
perguntem a elas o que é, orientando-os a não dar pistas para a criança 
como "Com o que você escova seus cabelos?". Obviamente, a imitação não 
deve ser pontuada.  

Figuras (7 figuras - cadeira, flor, janela, bebendo, cartas, homens, chovendo)  

 Preparação: As figuras devem estar acessíveis ao avaliador, mas 
mantidas fora do campo visual da criança e apresentadas uma por vez, 
principalmente se a criança for distraída. 

Procedimento: Peça para a criança descrever cada figura.  

 O quê é isto? (cadeira) 

 O quê é isto? (flor) 

 O quê é isto? (janela) 

 O quê ela está fazendo? (bebendo) 



 

 

 O quê são estas? (cartas) 

 O quê são estes? (homens) 

 O quê está acontecendo? (chovendo) 

 E o quê a garota está tomando? (chuva) 

 

Palavras (nenhum material é necessário)  

 Preparação: Dê uma nova orientação para a criança (ver Nota a 
seguir) 

Procedimento: Pergunte à criança as questões a seguir. 

16. O que é uma maçã?  

17. O que é um livro?   

18. O que é um vestido?  

19. O que significa dormir?  

20. O que significa barulho?  

21. O que significa fome?  

22. O que significa frio?  

 Pontuação: Para o item ser pontuado, a resposta deve incluir uma 
característica, uma função distintiva e clara ou uma referência para uma 
atividade relacionada à palavra, por exemplo, "tem sementes", "comida", ou 
"você come" para o Item 16. Sinônimos também podem ser pontuados. Não 
se pontua palavras de "associação" ou de uma mesma categoria/grupo 
como, por exemplo, "laranja" para o Item 16 ou "cama" para o  Item 19, nem 
respostas indefinidas ou "circulares" como, por exemplo, "eu tenho um" ou 
"livro de desenho" para Item 17. 

Exemplos de respostas corretas para cada item do subteste: 

16. O que é uma maçã? É de comer, come, fruta, tem sementes 

17. O que é um livro?  É de ler, escrever, tem figuras, páginas dentro 

18. O que é um vestido? De colocar, de pôr, de vestir, roupa, saia 

19. O que significa dormir? Ir para a cama, dormir na cama 

20. O que significa barulho? Uma voz bem alta, de gritar, som 

21. O que significa fome? Quer comida, espera do jantar 



 

 

22. O que significa frio? Você treme, precisa de agasalho, quer ficar quente, 
congelando 

 Nota 

 Os itens da seção "Vocabulário" são, a princípio, acompanhados por 
objetos ou figuras. O subteste "Palavras" requer uma nova orientação - a 
criança pode, à princípio, não realizar o que é solicitado. Dessa forma, se a 
criança responder incorretamente para o primeiro item, ele não deve ser 
pontuado. Todavia, é permitido ao avaliador dar uma ajuda ou dica, somente 
neste item, para orientar a criança quanto às respostas aos itens posteriores. 
Pode-se dizer, por exemplo, "O que você faz com a maçã?". 

 Os itens deste subteste são fáceis de entender, porém difíceis de 
explicar, inclusive pelo fato de estarem próximos da pontuação máxima do 
teste. A pontuação deve ser rigorosa. Como esse é um teste de linguagem 
expressiva, a criança deve explicar o conceito ou a palavra, e não 
simplesmente mostrar que a compreende. 

 As crianças surdas podem ter dificuldades para a realização deste 
subteste caso não compreenda a palavra a ser descrita. Como não está 
sendo avaliada a compreensão verbal, e sim a habilidade de descrever o 
significado de uma palavra, um outro modo de administração do teste, por 
meio da escrita ou de sinais, conforme será descrito posteriormente, poderá 
ser usado para que se compreenda a palavra. O avaliador deve ser 
cuidadoso, todavia, para não dar à criança a resposta solicitada.  

Conteúdo  

(4 figuras - lavando pratos [para treino apenas], colocando a mesa, fazendo 
compras, trabalhando no jardim)  

 Preparação: nenhuma 

 Procedimento: Mostre para a criança as figuras, uma de cada vez. 
Para cada uma, diga: "Fale-me sobre esta figura". A fala da mesma foi 
anotada literalmente para análise posterior. A Figura 1 é usada para orientar 
a criança para a tarefa e não deve ser usada para pontuação. 

Pontuação: Deve ser realizada após a sessão de teste e envolve a 
identificação de características ou aspectos a partir do registro da fala da 
criança. Estas características (Basal, Idéias Conectadas e Sentenças 
Adicionais) serão descritas a seguir e devem ser pontuadas separadamente 
para cada uma das três figuras. 

 Nota 

 O objetivo desta seção é avaliar a capacidade da criança de usar a 
linguagem criativamente, ou seja, o aspecto pragmático, para descrever uma 
figura.  



 

 

 A figura 1 é usada para dar à criança uma idéia de que tipo de 
resposta é requerido. Para esta figura somente, questões do tipo "O quê 
está acontecendo?", "O quê ele/ela está fazendo?", "O quê mais está 
acontecendo?", a fim de se direcionar as respostas que a criança deve dar 
para as outras figuras. Para estas, as questões de direcionamento devem 
ser evitadas e a introdução deve ser aberta e não diretiva como "Fale-me 
sobre essa figura". Caso seja necessário, para a figura 2, após a primeira 
resposta da criança, uma frase de motivação ou apoio simples pode ser 
dada (do tipo "O quê mais você diz sobre a figura?" ou "Fale mais"), porém 
não deve ser feita qualquer referência para objetos, eventos ou ações. 
Perguntas como "O que eles estão fazendo?" ou "Que outras coisas você 
vê?" não são aceitas.   

 As figuras devem ser apresentadas na ordem em que aparecem no 
protocolo de avaliação. Na RDLS-versão americana, duas figuras adicionais 
são fornecidas (Estendendo as roupas, Dentro da Oficina) para casos de 
contra-indicação para uma das figuras-padrão. 

 A fala da criança deve ser anotada literalmente. Como a linguagem 
oral é menos formalmente marcada que a linguagem escrita, é importante a 
anotação de "sinais auditivos" como, por exemplo, pausa (hum) e 
descontinuidade(/). Isso permite uma pista visual para pontuação e é mais 
fácil do que escrever a palavra "pausa", por exemplo. 

 A pontuação do "Conteúdo" requer alguns minutos de atenção do 
avaliador e deve ser feita com o registro da fala após a sessão de teste.  
Três aspectos da expressão verbal são pontuados: Pontuação basal (dois 
por figura), Conexão de Idéias ou Idéias Conectadas (quatro por figura) e 
Sentenças Adicionais (dois por figura). Há, portanto, oito pontos disponíveis 
para cada figura, em um total de 24 possíveis pontos para a seção. 

 O avaliador deve estar atento para pontuar somente os comentários 
diretamente relacionados para a figura. Frases referentes a situações que 
não estão descritas na figura não devem ser pontuadas. Por exemplo, "É 
uma festa de aniversário. Eu tenho uma festa de aniversário no sábado", 
apenas a primeira frase poderá ser pontuada. 

Pontuação Basal (A e B): 

 Basal A: a resposta deve conter no mínimo uma referência para uma 
característica da figura, por exemplo, uma pessoa/objeto ou característica 
dos mesmos, ou ainda uma atividade específica;  

Basal B: a resposta deve conter no mínimo uma referência da figura como 
um todo, ou seja, uma descrição geral da figura, por exemplo, "ele está 
fazendo compras".   

 Cada item apresentado corresponde a um ponto. Para que Basal A e 
Basal B sejam pontuados, a criança deve fazer os dois tipos de observações 
referidos anteriormente. Se, por exemplo, a criança expressa duas ou mais 



 

 

características da figura, mas não faz referência para uma característica da 
figura como um todo, somente Basal A é pontuado. 

 É importante destacar que características que foram mencionadas e 
pontuadas em figuras anteriores não podem ser novamente pontuadas em 
figuras posteriores.  

 Alguns exemplos de pontuação: 

Resposta Pontuação 

Mamãe e caixa 
 

Tanto "mamãe" como "caixa" referem 
uma característica particular da 
figura. Somente Basal A é pontuado. 

Comprando na loja 
 

Tanto "comprando" como "loja" refere 
para a figura como um todo. Somente 
Basal B é pontuado. 

Comprando uma blusa 
 

"Comprando" refere para a figura 
como um todo, e "blusa" para uma 
característica particular da figura. 
Portanto, Basal A e Basal B são 
pontuados. 

  Figura 6. Exemplos de Pontuação Basal A e B. Dados de Fortunato-
Queiroz (2007), baseados em Reynell & Gruber (1990). 

 Conexão de Idéias ou Idéias Conectadas (A, B, C e D):  

A - para este item ser pontuado deve haver pelo menos duas idéias 
conectadas dentro da sentença que contém a maioria das idéias;  

B - deve haver três idéias conectadas na sentença que contém a maioria das 
idéias;  

C - deve haver quatro idéias conectadas dentro da sentença que contém a 
maioria das idéias e,  

D - deve haver cinco ou mais idéias conectadas dentro da sentença que 
contém a maioria das idéias.  

 Cada item apresentado corresponde a um ponto. 

 Uma sentença nesta seção é definida como uma sequência simples 
de inter-relação de idéias e, uma idéia é definida como um substantivo, ou 
seja, um nome usado como sujeito ou objeto, ou um verbo. Artigos, 
pronomes, preposições, conjunções, verbos de ligação, bem como palavras 
indefinidas (por exemplo, coisa, aquilo) não são consideradas idéias, pois as 
informações fornecidas por elas não modificam significativamente a idéia. Ao 
contrário dos adjetivos e advérbios, que por sua vez, são considerados e 
pontuados como idéias. 



 

 

 Para cada figura, os quatro itens de Idéias Conectadas marcam o 
número de conexões entre as idéias expressas em uma sentença com o 
maior número de idéias. Se a sentença com mais idéias contém somente 
uma idéia, nenhuma conexão foi expressa e nenhuma Idéia Conectada seria 
pontuada para a figura. Se a sentença com maior número de idéias contém 
duas idéias, por exemplo, lavando pratos, seria pontuado Idéia Conectada A 
e assim por diante. Se a Idéia Conectada C for pontuada, as Idéias 
Conectadas A e B também seriam. 

 A Figura 7, página 80,  mostra exemplos de pontuação para Idéias 
Conectadas. 

 Sentenças Adicionais (A e B):  

A - equivale a uma sentença adicional e,  

B - equivale a duas ou mais sentenças adicionais.  

Cada item descrito equivale a um ponto. 

As sentenças adicionais são as outras sentenças que não foram pontuadas 
no item Idéias Conectadas. Se nenhuma conexão de idéias é pontuada, ou 
seja, a sentença com mais idéias contém apenas uma idéia, os itens de 
Sentenças Adicionais não podem ser pontuados.  

 Para esta seção, a definição de sentença é a mesma da seção das 
Idéias Conectadas. 

 A pontuação total das Escalas de Compreensão e Expressão Verbal é 
de 67. 

Resposta Pontuação 

Pessoas jogando pedras. 
 

Possui três idéias ("pessoas", 
"jogando" e "pedras". Idéias 
Conectadas A e B são pontuadas. 

Está chovendo e a família comprando. 
 

Uma sentença com uma idéia 
("chovendo") e outra sentença com 
duas idéias ("família" e "comprando"). 
Se nenhuma sentença com mais 
idéias for encontrada no registro, 
pontua-se uma conexão de idéias A 
para a segunda sentença. A primeira 
sentença não é pontuada. 

O menino está colocando batatas na cesta 
para o pai. 
 

Inclui cinco idéias ("menino", 
"colocando", "batatas", "cesta", "pai"). 
Idéias Conectadas A, B, C e D são 
pontuadas. 

 Figura 7. Exemplos de Idéias Conectadas. Dados de Fortunato-Queiroz 
(2007), baseados em Reynell & Gruber (1990) 



 

 

ANEXO 6 - Escala de Avaliação de Envolvimento Familiar 

 

Traduzido por NOVAES, B. C. A. C.; RIBEIRO, B. M. (2007). Adaptado da 
Family 

Involvement Rating, em Moeller, M. P. “Early Intervention and Language 
Development 

in Children Who Are Deaf and Hard of Hearing”. Pediatrics, 2000. 

 

 

DESCRIÇÕES PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliação de 5 (participação ideal): As famílias parecem ter feito uma boa 

para a surdez da criança, a família é capaz de colocar em perspectiva as 
incapacidades da criança no contexto familiar. Os membros da família 
participam ativamente nas sessões, freqüentam as sessões e as reuniões 
regularmente e buscam informações com independência. São efetivos 
defensores das crianças na inserção em serviços de saúde e educacionais, 
etc. Membros familiares tornam-se altamente efetivos como parceiros de 
conversa com as crianças e servem como modelos de linguagem de 
maneira consistente. Os membros da família tornam-se fluentes e efetivos 
usuários do modo de comunicação da criança. Eles são capazes de aplicar 
técnicas de expansão da linguagem. Membros da família estendida estão 
envolvidos e dão suporte adicional à criança. 

 

Avaliação 4 (boa participação): Os membros da família fazem um ajuste à 

surdez da criança melhor do que a média. Os membros da família 
regularmente vão às sessões e reuniões de pais. Os pais têm um papel ativo 
(talvez não o principal) no planejamento de objetivos clínicos e educacionais 
para a criança. Os membros da família servem como bons modelos de 
linguagem para a criança e esforçam-se para levar as técnicas para casa. 
Alguns membros da família têm habilidade razoável no modo de 
comunicação da criança e ou em técnicas para a estimulação de linguagem. 
Os esforços são feitos para envolver os membros da família estendida. 

 

Avaliação 3 (participação média): A família esforça-se para entender e 

aceitar o diagnóstico da criança. Os familiares participam na maioria das 
sessões/ reuniões. Agendas lotadas ou tensões familiares podem limitar as 
oportunidades para realizar em casa aquilo que foi aprendido. A família pode 



 

 

considerar o cuidado da criança um desafio. A família participa dos 
planejamentos, mas, em geral, submete-se principalmente a opinião dos 
profissionais. A família procura proteger a criança, direciona mal seus 
esforços. Membros específicos da família (por exemplo, a mãe) podem ficar 
com a maior parte da responsabilidade para desenvolver as necessidades 
da comunicação da criança. Membros da família desenvolvem ao menos as 
habilidades básicas no modo de comunicação da criança. Os membros da 
família pretendem usar técnicas de expansão da linguagem, mas necessitam 
constante suporte e direcionamento. 

 

Avaliação 2 (participação abaixo da média): A família se esforça e sofre 

para aceitar o diagnóstico da criança. A família talvez seja inconsistente na 
freqüência aos atendimentos. Os pais podem ser inconsistentes em colocar 
e manter os aparelhos de amplificação sonora na criança em casa e na 
escola. Eles podem ter alguns pontos de tensões significantes em suas 
vidas que interferem com consistência do trabalho em casa. Cuidar da 
criança apresenta desafios diários à família. Interações comunicativas com a 
criança são básicas. Falta à família uma fluência no modo de seu comunicar 
com a criança. 

 

Avaliação 1 (participação limitada): A família encontra tensões 

significativas na vida que podem afetar as necessidades da criança 
(exemplo, abuso doméstico e falta de um lar). A família tem um 
entendimento limitado da surdez e suas conseqüências para a criança. A 
participação pode ser esporádica ou pouco efetiva. A comunicação pais/      
criança é limitada às necessidades mais básicas. 


