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RESUMO 

 

 

Introdução: Os ritmos de aprendizagem e de desenvolvimento variam entre diferentes 
crianças, e aquelas com perda auditiva tendem a apresentar maiores dificuldades 
nessa empreitada, quando comparadas às outras. Objetivo: Avaliar e comparar a 
qualidade de vida de crianças e adolescentes usuários de próteses auditivas na 
perspectiva deles e de seus pais ou cuidadores e investigar a presença de correlações 
das pontuações do questionário PedsQL aplicado aos pais e aos responsáveis com: 
tempo de terapia fonoaudiológica, escolaridade do responsável, nível socioeconômico 
familiar, tempo de uso diário dos dispositivos de amplificação sonora, grau da perda 
auditiva, Índice Percentual de Reconhecimento de Fala, e Índice de Inteligibilidade de 
Fala com e sem próteses auditivas. Método: A amostra foi composta por 17 crianças 
com perda auditiva neurossensorial de graus variados, acompanhadas por no mínimo 
um de seus responsáveis. Foi realizada uma entrevista virtual inicial sobre a história 
clínica e a aplicação do instrumento Critério Brasil de Avaliação Econômica, além do 
registro de informações contidas em prontuário sobre diagnóstico e adaptação de 
próteses auditivas. Foi realizada a aplicação virtual do questionário Pediatric Quality of 
Life Inventory (PedsQLTM 4.0). Os resultados foram analisados estatisticamente. 
Resultados: Não houve diferença entre a percepção de qualidade de vida das crianças 
e de seus cuidadores. Foram encontradas correlações positivas entre o IPFR e o valor 
obtido no aspecto social na aplicação do instrumento às crianças e no valor de SII com 
próteses auditivas e no aspecto atividade escolar na aplicação do instrumento aos 
cuidadores. Foram encontradas correlações negativas entre a escolaridade do 
responsável 1 e o aspecto social, e entre o estrato socioeconômico e a capacidade 
física, o aspecto emocional, a atividade escolar, a subescala saúde psicossocial, a 
subescala saúde física e o escore total na aplicação do instrumento às crianças.  
Conclusão: Há semelhança ao comparar a avaliação da qualidade de vida realizada 
pelas crianças e jovens e a avaliação realizada por seus responsáveis. Fatores como 
reconhecimento de fala, audibilidade com próteses auditivas, escolaridade dos 
cuidadores e nível socioeconômico impactam nos resultados de qualidade de vida 
dessa população. O público avaliado sofre efeitos sobretudo emocionais e sociais na 
qualidade de vida e merece um olhar cuidadoso dos reabilitadores no que diz respeito a 
esses aspectos. 

Descritores: Perda auditiva. Crianças e adolescentes. Auxiliares de audição. Qualidade 

de vida. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The learning and development rhythms vary between different children, 
and those with hearing impairment tend to have greater difficulties in this endeavor 
when compared to others. Objective: Evaluate and compare the quality of life of 
children and adolescents using hearing aids from the perspective of them and their 
parents or caregivers and investigate the presence of correlations between the scores of 
the PedsQLTM 4.0 questionnaire applied to parents and guardians with: length of speech 
therapy, parent's education, family socioeconomic status, time of daily use of sound 
amplification devices, degree of hearing loss, Word Recognition Score, and Speech 
Intelligibility Index with and without hearing aids. Method: The sample consisted of 17 
children with sensorineural hearing loss of varying degrees, accompanied by at least 
one of their guardians. An initial virtual interview was carried out on the clinical history 
and application of the Critério Brazil for Economic Assessment instrument, in addition to 
recording information contained in medical records on the diagnosis and fitting of 
hearing aids. A virtual application of the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQLTM 
4.0) questionnaire was performed. The results were analyzed statistically. Results: 
There was no difference between the perception of quality of life of children and their 
caregivers. Positive correlations were found between the IPFR and the value obtained in 
the social aspect in applying the instrument to children and in the value of SII with 
hearing aids and in the aspect of school activity in applying the instrument to caregivers. 
Negative correlations were found between caregiver 1's education and social aspect, 
and between socioeconomic strata and physical capacity, emotional aspect, school 
activity, psychosocial health subscale, physical health subscale and total score in the 
application of the instrument the children. Conclusion: There is similarity when 
comparing the assessment of quality of life carried out by children and young people 
and the assessment carried out by their guardians. Factors such as speech recognition, 
audibility with hearing aids, caregivers' education and socioeconomic level impact the 
quality of life results of this population. The evaluated public suffers mainly emotional 
and social effects on the quality of life and deserves a careful look from rehabilitators 
regarding these aspects. 

Keywords: Hearing Loss. Toddlers and adolescents. Hearing aids. Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A audição é o principal sentido para o desenvolvimento da comunicação e 

possibilita o convívio social, suas posteriores integrações e o desenvolvimento cognitivo 

dele decorrente. Pessoas que não possuem plena capacidade auditiva podem ter 

dificuldades em se expressar verbalmente, assim como podem ter desvantagens nos 

aspectos sócioafetivos, uma vez que são privadas dos meios naturais de comunicação. 

Além disso, podem ser privadas de receberem informações básicas para sobrevivência 

como, por exemplo, sons de alerta em situações de perigo.  

 Os ritmos de aprendizagem e de desenvolvimento variam entre diferentes 

crianças, visto que dependem de informações biológicas e genéticas, além da 

quantidade de estímulo recebida ao longo do crescimento. Contudo, crianças com 

perda auditiva tendem a apresentar maiores dificuldades nessa empreitada, quando 

comparadas às outras. Crianças com perda auditiva congênita apresentam uma 

linguagem mais pobre e geralmente estão defasadas em relação aos seus colegas na 

leitura e em outros aspectos da vida escolar. Além disso, elas podem apresentar mais 

problemas relacionados ao comportamento, o que pode estar associado ao maior nível 

de estresse parental (Wake et al., 2004). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 0,18% da população relatou não 

ouvir de modo algum, 0,94% referiu ter grande dificuldade em ouvir e 3,97% referiu ter 

alguma dificuldade auditiva (IBGE, 2010). Esses dados sinalizam a extrema importância 

de condutas que possam tornar a vida dessas pessoas melhor.  

As próteses auditivas constituem o primeiro passo do processo de (re) abilitação 

da audição e de todos os processos dela dependentes. Sendo assim, a adaptação 

precoce das próteses auditivas minimiza a ocorrência da privação sensorial, reduz o 

prejuízo do seu desenvolvimento geral e amplia as perspectivas de melhor Qualidade 

de Vida (QV), sendo essa definida como “a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais ele está inserido, em 
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relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Borton et al., 

2010).  

 A reabilitação permite ampliar o acesso à educação, além de promover a 

melhora da saúde mental e psicológica desses indivíduos. Intervenções em relação à 

perda auditiva têm efeitos sociais extremamente benéficos, incluindo a integração de 

crianças deficientes em salas comuns, melhores níveis de realização escolar e 

construções de carreira mais promissoras. 

 Atualmente, existem poucas ferramentas específicas e padronizadas de 

avaliação de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde disponíveis para a população 

pediátrica com deficiência auditiva, mas estudos mostram que questionários genéricos 

possuem sensibilidade suficiente para avaliar essa população e podem ser usados na 

comparação dos aspectos multidimensionais que os compõem, em diferentes grupos 

etários. A qualidade de vida do paciente pode ser percebida independente da sua 

condição médica. Frequentemente, as respostas dos pais diferem das informadas pelas 

crianças e isso é motivado pela maioria dos pais serem ouvintes (Meyer et al., 2013). 

Algumas hipóteses são selecionadas para conduzir o desenvolvimento da 

investigação aqui proposta. Acredita-se que a utilização das próteses auditivas reflita 

em melhores índices de qualidade de vida e, ao comparar a visão dos pais e das 

crianças, espera-se encontrar discrepâncias na forma como sentem o impacto do 

diagnóstico da perda auditiva e da intervenção em questão. 

O estudo e o entendimento dos obstáculos enfrentados por essas crianças é de 

extrema importância para mudar pequenas realidades e, a longo prazo, alterar a 

realidade da sociedade como um todo. A partir disso, será possível diminuir o estigma 

gerado pela perda auditiva e criar medidas efetivas para um melhor desenvolvimento 

global dos menores. 
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2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral 

 Avaliar a qualidade de vida de crianças e adolescentes usuários de próteses 

auditivas na perspectiva deles e de seus pais ou cuidadores e verificar se há 

compatibilidade entre tais avaliações.  

Objetivo específico 

Investigar a presença de correlações das pontuações do questionário PedsQL 

aplicado aos pais e aos responsáveis com as seguintes variáveis: tempo de terapia 

fonoaudiológica, escolaridade do responsável, nível socioeconômico familiar, tempo de 

uso diário dos dispositivos de amplificação sonora, grau da perda auditiva, Índice 

Percentual de Reconhecimento de Fala, e Índice de Inteligibilidade de Fala com e sem 

próteses auditivas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O referencial teórico para elaboração deste projeto é formado por autores que 

analisam e discutem qualidade de vida sob quatro aspectos. O primeiro mostra a 

qualidade de vida das crianças baseada no relato dos cuidadores, o segundo tem como 

base a análise da qualidade de vida relatada pelos pais concomitante ao autorrelato 

das crianças, o terceiro abrange o impacto da deficiência auditiva na vida dos 

cuidadores, e, por fim, o quarto discute a qualidade de vida autorrelatada pelas crianças 

e jovens.  

3.1 Qualidade de vida das crianças baseada no relato dos cuidadores 

Rosenfeld et al. (1997) estudaram mudanças na qualidade de vida relacionada à 

saúde em crianças com otite média e concluíram que o questionário de qualidade de 

vida de seis itens utilizado na pesquisa (OM-6) é válido, confiável, responsivo, breve e 

de fácil administração, tornando-se ideal para uso em estudos de resultados, ensaios 

clínicos e cuidados clínicos. Para chegar a tal achado, foram avaliadas 186 crianças de 

seis meses a 12 anos de idade, com otite média. O questionário utilizado foi respondido 

pelo cuidador da criança duas vezes em um intervalo de pelo menos quatro semanas, o 

que proporcionou a verificação da confiabilidade teste-reteste. Embora muito 

rudimentar, tal estudo ampliou os conhecimentos sobre as ferramentas de avaliação de 

qualidade de vida e fez crescer o número de possibilidades posteriores à sua aplicação. 

Wake et al. (2004) pesquisaram a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(QVRS) relatada por pais de crianças com perda auditiva congênita. Para o estudo, 

foram considerados dois grupos de crianças de sete a oito anos de idade: o primeiro, 

constituído por 83 crianças adaptadas com próteses auditivas ou implantes cocleares 

para perda auditiva congênita por 4,5 anos; e o segundo constituído de 895 crianças 

representativas da população escolar de sete a oito anos de idade. A pesquisa mostrou 

que o bem-estar psicossocial relatado pelos pais das crianças com perda auditiva é pior 

do que o de seus pares ouvintes. 
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Yoshinaga-Itano (2004), afirma, com base em sua experiência em triagem 

auditiva neonatal, que é razoável supor que a identificação e a intervenção precoces 

têm um impacto positivo sobre o desenvolvimento de crianças com perda auditiva 

significativa, o que por consequência deve impactar positivamente a qualidade de vida 

das famílias envolvidas nesse diagnóstico. 

Brouwer et al. (2005) estudaram a qualidade de vida de 384 crianças holandesas 

com idade entre um e sete anos com otite média aguda recorrente (OMA) e a comparou 

com a de crianças de quatro populações de referência: crianças da população geral, 

crianças com asma leve a moderada, crianças com doença crônica leve a 

moderadamente severa, e crianças com otite média persistente ou recorrente. A 

qualidade de vida genérica e específica da doença foi medida por meio da avaliação 

feita pelos cuidadores das crianças. A pesquisa comprovou que a OMA recorrente tem 

um impacto negativo considerável na qualidade de vida das crianças e que isso 

preocupa seus cuidadores. Esses efeitos são proporcionais à gravidade da condição e 

não afetam apenas o funcionamento físico, mas também o bem-estar geral da criança e 

sua família.  Para todos os questionários genéricos, as crianças com OMA recorrente 

apresentaram escores mais baixos do que as crianças da população geral. A qualidade 

de vida das crianças com quatro ou mais episódios de OMA no ano anterior foi inferior à 

das crianças com dois a três episódios.  

Stavros et al., (2007) descreveram o estado de saúde e a qualidade de vida de 

crianças com deficiência auditiva bilateral. O estudo avaliou o relato dos pais de 120 

crianças com idades entre sete e nove anos com deficiência auditiva permanente de 

grau moderado ou maior e 63 crianças falantes de inglês com limiares auditivos dentro 

dos padrões de normalidade, mesmo local de nascimento e idade na avaliação que 

seus pares com deficiência auditiva. Os cuidadores principais foram entrevistados com 

uso do questionário Health Utilities Index MarkIII. Após análise, concluiu-se que a perda 

auditiva permanente está associada a proporções significativamente maiores de níveis 

subótimos de função e escores significativamente menores em seis dos oito atributos 

medidos pelo questionário. Desta forma, o estudo fornece evidências rigorosas de uma 

associação entre deficiência auditiva permanente bilateral e estado de saúde reduzido. 



 

19  

3.2 Análise da qualidade de vida relatada pelos pais concomitante ao autorrelato 

das crianças  

O estudo de Hintermair (2006) mostrou que existe correlação entre estresse 

parental e problemas socioemocionais da criança, ou seja, pais que sofrem menos 

estresse têm filhos com melhor desenvolvimento socioemocional. Este estudo abrangeu 

213 mães e 213 pais de crianças surdas e com deficiência auditiva. Foram usados 

questionários diferentes (PSI – Parenting Stress Index e SDQ – Strengths and Difficulties 

Questionnaire) para examinar a correlação entre os recursos parentais, variáveis 

sociodemográficas, experiência parental de estresse e problemas socioemocionais da 

criança por meio de um modelo de análise de trajetória. Os resultados mostraram que o 

alto estresse parental está associado a frequentes problemas socioemocionais nas 

crianças, o que destaca a importância de uma consultoria orientada a recursos e uma 

estratégia de apoio na intervenção precoce.  

Fellinger et al. (2008) avaliaram a saúde mental e a qualidade de vida de alunos 

surdos. A amostra derivou de uma população de 145.000 alunos que frequentavam do 

primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental durante os anos escolares de 2003 a 

2005 na Alta Áustria. Para avaliação, pais e professores preencheram o Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ), enquanto os pais e as crianças receberam o Inventory 

of Life Quality in Children and Adolescents (ILC). Os resultados indicaram que as 

crianças surdas tinham uma pontuação significativamente mais alta no SDQ do que 

seus pares ouvintes, de acordo com as avaliações dos pais e professores. O mais 

relevante do estudo foi a forma com que pais de crianças surdas tiveram uma visão 

geral positiva da qualidade de vida de seus filhos, enquanto as crianças surdas 

forneceram um quadro mais complexo, enfatizando as áreas de insatisfação. A saúde 

mental e a qualidade de vida, entretanto, foram encontradas como não relacionadas ao 

grau de surdez da criança. 

Jacksonet al. (2010) utilizaram um questionário (Family Quality of Life Scale - 

FQoL) para classificar a percepção de qualidade de vida dos membros da família de 

crianças com deficiência auditiva por meio do rastreamento das áreas que eles 
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acreditavam serem importantes para esse aspecto. Foram pesquisadas 207 crianças 

com perda auditiva de grau profundo de zero a seis anos de idade. Os dados revelaram 

que os membros da família estavam satisfeitos com as áreas pesquisadas (satisfação 

com a vida familiar, impacto da surdez na vida familiar, resultados da criança e apoio 

familiar), todas relativas à qualidade de vida familiar após a identificação precoce da 

deficiência auditiva em crianças. Os índices de satisfação só são significativamente 

distintos na área de bem-estar emocional, na qual os valores são mais baixos. 

O estudo de Pardo-Guijarro et al. (2015) comprovou que o autorrelato das 

crianças e adolescentes surdos em relação à QVRS não diferiu dos relatos dos pais. 

Entretanto, diferenças foram encontradas nas dimensões que exploraram a qualidade 

da interação entre crianças e adolescentes e pais, no nível percebido de autonomia e 

nas relações e apoio. Este estudo observacional de corte transversal incluiu 114 surdos 

de 8 a 18 anos de idade e membros da família. A QVRS foi medida por meio do 

questionário Kidscreen-27 adaptado à língua de sinais espanhola. 

van der Straaten et al. (2020), em estudo longitudinal, comparou a Qualidade de 

Vida de crianças com deficiência auditiva com a de crianças com audição dentro dos 

padrões de normalidade e analisou como a QV entre as crianças com perda auditiva 

poderia se modificar ao longo do tempo ao considerar as habilidades de linguagem, o 

tipo de próteses auditivas, o grau da perda e o tipo de escola. Esse estudo teve como 

participantes 62 crianças com deficiência auditiva e seus pais que foram comparadas 

quanto à QV com um grupo de crianças com audição normal. Foi empregado, como 

ferramenta de mensuração, o questionário Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 

que incorpora quatro domínios: físico, emocional, social e escolar. Os resultados deste 

estudo confirmaram que a QV das crianças com perda auditiva se mostrou semelhante 

à das crianças sem perda auditiva quanto ao funcionamento emocional e físico. Nos 

outros domínios, social e escolar, crianças com perda auditiva (PA) que frequentaram a 

educação e crianças que mudaram para o ensino regular mostraram pontuações mais 

baixas do que crianças com perda auditiva que estavam na educação regular e do que 

crianças com audição dentro dos padrões de normalidade. A QV escolar das crianças 

com PA diminuiu ao longo do tempo, assim como a QV escolar das crianças com 
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audição normal. A QV no domínio social de crianças em uso de implantes cocleares 

diminuiu ao longo do tempo, diferentemente do ocorrido em crianças usuárias de 

próteses auditivas. As habilidades de linguagem e o grau da perda auditiva não 

melhoraram clinicamente a QV de pré-escolares ao longo do tempo.  

O estudo de Yigider et al. (2020) foi realizado com o intuito de determinar os 

efeitos emocionais e comportamentais da perda auditiva em crianças usuárias de 

próteses auditivas e em seus pais, além do desejo de investigar o impacto desse 

quadro na qualidade de vida. Esse estudo foi composto por 45 crianças e adolescentes, 

de 7 a 17 anos de idade, que apresentavam perda auditiva neurossensorial e 32 

indivíduos com audição dentro dos parâmetros de normalidade. Os resultados 

encontrados demonstraram que as crianças com perda auditiva devem ser monitoradas 

e submetidas a acompanhamentos mais rigorosos no que tange às questões de 

ansiedade, depressão e seus impactos na qualidade de vida. Além disso, o estudo 

demonstrou que pais dessas crianças apresentavam menores níveis de escolaridade, e 

por isso necessitavam suporte e orientações mais precisas, a fim de auxiliar nas 

possibilidades de oferecimento de maior qualidade de vida para essas crianças.  

O estudo de Overgaard et al. (2021) foi desenvolvido com o objetivo de comparar 

a percepção dos pais de crianças com perda auditiva e ouvintes, em relação às 

questões emocionais, de comportamento e qualidade de vida e seus autorrelatos.  Além 

disso, o estudo teve como objetivo investigar as possíveis associações entre qualidade 

de vida, questões emocionais e comportamentais e a perda auditiva, utilizando os 

questionários Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) e Inventory of Life Quality 

in Children and Adolescents (ILC). Como resultado, foi possível observar que os pais de 

crianças com perda auditiva reportaram piores níveis nos aspectos emocionais e de 

comportamento, se comparados aos relatos das crianças. Contudo, os resultados de 

qualidade de vida foram considerados baixos pelos próprios indivíduos e seus 

responsáveis, sugerindo que a condição auditiva está amplamente associada a esses 

resultados.  
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3.3 A qualidade de vida autorrelatada pelas crianças e jovens com deficiência 

auditiva 

Segundo Borton et al. (2010), a perda auditiva unilateral pode afetar 

qualitativamente a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de algumas crianças em 

diferentes graus e tal efeito deve ser tomado como relevante em vários ambientes. 

Nesse estudo, crianças de seis a 17 anos foram estudadas em duas etapas: na 

primeira, as crianças fizeram parte de um grupo com seus cuidadores para que se 

obtivesse as percepções de como a perda auditiva unilateral afetou suas vidas; na 

segunda, um questionário genérico de qualidade de vida pediátrico foi usado para medir 

a QVRS quantitativamente em crianças com audição normal, com perda auditiva 

unilateral e bilateral. Os grupos focais revelaram que as crianças com perda auditiva 

unilateral experimentaram barreiras devido à sua perda auditiva, mas aprenderam a se 

adaptar.  

Hintermair (2010) estudaram um grupo de alunos com deficiência auditiva 

profunda em escolas regulares. A investigação foi feita com uso de um questionário de 

pesquisa baseado no Inventory of Life Quality of Children and Youth (ILC) e a 

participação em sala de aula. Os resultados mostraram que os estudantes que 

perceberam a participação em sala de aula como satisfatória tiveram pontuações mais 

altas em qualidade de vida na escola, contato social com colegas e saúde mental.  

 Schick et al (2012) relacionaram o ambiente escolar e a qualidade de vida. Os 

participantes desta pesquisa foram 221 jovens com perda auditiva profunda. Os 

resultados mostraram que tanto para a participação quanto para o estigma percebido, 

houve uma interação entre o ambiente escolar e o status de audição dos pais, sem que 

um ambiente ou condição escolar específica tenha mostrado melhores resultados. 

Jovens com perda auditiva profunda com pais ouvintes em escolas especiais 

pontuaram menos do que os com pais surdos em alguns domínios. Quando os jovens 

com perda auditiva profunda foram comparados à população em geral, aqueles nas 

escolas inclusivas pontuaram mais baixo em alguns aspectos da qualidade de vida, 

particularmente nos aspectos relacionados à própria personalidade e relacionamentos. 
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O estudo demonstra, portanto, que os estudantes com perda auditiva profunda podem 

não diferir muito em termos de qualidade de vida nas escolas, mas que pode haver 

diferenças entre eles, de acordo com a condição auditiva dos pais, por exemplo. 

Meyer et al. (2013) avaliaram 157 indivíduos e exploram três domínios: 

participação, autoaceitação; advocacia; e qualidade relacionada ao estigma. Com 

emprego do instrumento Youth Quality of Life Instrument – Deaf and Hard of Hearing 

Module - YQoL - DHH - perceberam que esses três domínios diferem significativamente 

entre os jovens com base na tecnologia usada e configuração: os jovens sem uso de 

tecnologia ou implantes cocleares tendem a pontuar mais alto do que aqueles que 

usam algo que ajude em sua audição em escolas regulares com ou sem programas 

para jovens com perda auditiva profunda. 

Rachakonda et al. (2013) analisaram a validade, a capacidade e a confiabilidade 

do questionário de Qualidade de Vida Hearing Environments and Reflection on Quality 

of Life - HEAR-QL. Participaram 233 adolescentes entre 13 a 18 anos, sendo 179 com 

deficiência auditiva (DA) e 54 sem DA. O HEAR-QL mostrou ser uma medida sensível, 

confiável e válida de Qualidade de Vida relacionada à audição para adolescentes. Para 

demonstrar isso, adolescentes com DA e irmãos sem DA foram recrutados em cinco 

centros para completar o HEAR-QL e outros questionários para determinar validade de 

construto e discriminante e semanas depois refizeram os testes para comprovar a 

confiabilidade teste-reteste. 

 Ronner et al. (2019) estudaram um grupo composto por 100 crianças com perda 

auditiva neurossensorial ou mista, na faixa etária de 2 a 18 anos, por meio dos 

protocolos PedsQL e HEAR-QL. Concluíram que fatores como grau e bilateralidade da 

perda auditiva podem interferir na Qualidade de Vida dos pacientes. Além disso, foi 

percebido que crianças com perda auditiva neurossensorial apresentam menores 

escores de QV comparados aos pares ouvintes. Não houve diferença significativa na 

QV entre crianças com perda auditiva neurossensorial uni ou bilateral ou entre crianças 

com perda auditiva neurossensorial usuárias ou não usuárias de dispositivos 

eletrônicos de amplificação. 
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório, com amostra não probabilística por 

conveniência, de delineamento transversal, desenvolvido no Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal de São Paulo. O projeto do estudo foi 

encaminhado e aprovado pelo comitê de Ética em pesquisa da UNIFESP sob o número 

0120/2021 (Anexo 1). Os participantes usuários de próteses auditivas foram recrutados 

a partir da planilha eletrônica de pacientes usuários de próteses auditivas atendidos no 

Núcleo Integrado de Núcleo Integrado de Assistência, Pesquisa e Ensino em Audição - 

NIAPEA, do Hospital Universitário da Escola Paulista de Medicina – Universidade 

Federal de São Paulo – EPM/UNIFESP. 

Inicialmente foram rastreados os prontuários de crianças e adolescentes 

usuários de próteses auditivas, de cinco a 18 anos de idade. Foram critérios de 

exclusão: apresentar outras deficiências além da auditiva (síndromes que tragam 

comprometimento cognitivo, deficiência mental e deficiência, deficiência motora e/ou 

física), não utilização de dispositivos de amplificação sonora individual por, pelo menos, 

2 (dois) meses e não utilização de linguagem oral como principal forma de 

comunicação. 

Os responsáveis pelas crianças assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e as crianças assinaram o Termo de Assentimento, conforme as normas do 

Conselho Nacional de Saúde (Anexos 2 e 3). O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de Assentimento foram aplicados de forma remota, enviados aos 

participantes por e-mail em extensão .pdf com link para coleta de assinatura eletrônica 

por meio das ferramentas Smallpdf, ou Adobe Sign, ou SignRequest ou ZapSign, todas 

disponíveis em formato online e gratuitamente. Foi empregada uma das diferentes 

plataformas, de acordo com a possibilidade de acesso dos participantes aos vários 

sistemas.  
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Devido ao estado de pandemia mundial por Covid-19, a coleta de dados ocorreu 

por meio de entrevistas em formato de videochamadas pela plataforma Google Meet, 

realizadas pela aluna. Pela execução proposta, também foram excluídos da pesquisa 

voluntários que não possuíam recursos tecnológicos que viabilizassem a participação 

em videoconferência (computador, celular ou tablet com acesso à internet de banda 

larga, possibilidade de uso da plataforma Google Meet e ambiente físico propício). 

Os participantes desse trabalho foram selecionados a partir de uma triagem 

minuciosa no banco de dados do NIAPEA, que continha 18982 pacientes. Por conta 

dos critérios de idade, os possíveis entrevistados foram reduzidos para 992 e, 

considerando os critérios de exclusão para outras deficiências e não utilização de 

linguagem oral como principal forma de comunicação, foram reduzidos para 584. 

Desses possíveis candidatos, 398 não atenderam à ligação telefônica, 99 continham 

números de contato errado em prontuário, dois não apresentaram interesse em 

participar da pesquisa, 18 perderam o seguimento do acompanhamento do uso das 

próteses auditivas, dois eram usuários de implante coclear bilateralmente, dois não 

possuíam recursos tecnológicos suficientes para participarem da pesquisa, dois 

referiram falta de disponibilidade de horário, 2 eram moradores de abrigos, um referiu 

uso de AASI há menos de 1 mês, seis faleceram, quatro possuíam aparelhos 

quebrados e 19 estavam na fila de espera para o recebimento das próteses. Por fim, 

foram entrevistados 24 pacientes. Dentre os pacientes entrevistados, três 

apresentavam protetização unilateral, sendo dois com implante coclear contralateral, 

um apresentava perda auditiva mista, dois apresentavam perda auditiva condutiva e um 

não apresentava dados de SII em prontuário e por esses motivos eles foram retirados 

da análise estatística desse trabalho. Dessa forma, a amostra foi composta por 17 

pacientes, de 5 a 18 anos, com perda auditiva neurossensorial bilateral de graus 

variados. 

 Foi realizada uma entrevista prévia a fim de confirmar dados clínicos contidos em 

prontuário (etiologia da perda auditiva, idade do diagnóstico da perda auditiva, início do 

uso das próteses auditivas, dados escolares das crianças e adolescentes, bem como 

de seus dois responsáveis, nível socioeconômico familiar por meio da aplicação do 
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instrumento Critério Brasil de Classificação Econômica (ABEP, 2020), realização de 

terapia fonoaudiológica prévia ou atual e presença de histórico familiar de perda 

auditiva).Também foram coletados em prontuário os dados dos últimos exames de 

audiometria realizados pela criança ou adolescente (limiares tonais pesquisados por via 

aérea e por via óssea, e dados de logoaudiometria – Limiar de Reconhecimento de Fala 

- LRF e Índice Percentual de Reconhecimento de Fala - IPRF para monossílabos para 

cada uma das orelhas), dados sobre as próteses auditivas atualmente em uso pelo 

participante (tipo, marca, modelo e último tempo de uso diário aferido pelo registro de 

dados - Datalogging) e dados sobre a última verificação in situ realizada e valores do 

Índice de Inteligibilidade de Fala (do inglês Speech Intelligibility Index - SII) nas 

condições com e sem próteses auditivas para cada uma das orelhas. 

Foi aplicado o instrumento Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL) – 

generic Core Scales, em língua portuguesa, módulo de autoavaliação das crianças e 

módulo de avaliação pelos pais, em suas diferentes versões de acordo com as faixas 

etárias estabelecidas pelo instrumento: de 5-7, de 8-12 e de 13-18 anos (Varni et 

al.,1999; Klatchoian et al., 2008) – (Anexo 4). Trata-se de um instrumento de aferição 

da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) pediátrica que integra módulos 

genéricos e outros relativos a doenças específicas (Varni et al., 1999). 

  O PedsQL foi elaborado para ser autoadministrado a crianças e adolescentes, 

mas em função das características educacionais e socioeconômicas dos participantes, 

o PedsQL foi administrado oralmente em todas as faixas etárias, tanto no grupo de 

responsáveis quanto no grupo dos pacientes. O emprego do questionário foi autorizado 

pelos autores do instrumento original, como pode ser visto nas condições especiais do 

“Acordo de Usuário”, oferecido pela Mapi Research Trust – (Anexo 5). 

Para cada voluntário foi realizada a aplicação de um questionário de acordo com 

as faixas etárias: 13-18 anos, 8-12 anos, 5-7 anos. Para as faixas etárias de 13-18 anos 

e 8-12 anos, as crianças e adolescentes responderam a questões que compõem quatro 

diferentes domínios (sobre minha saúde e minhas atividades, sobre meus sentimentos, 

convívio com outras pessoas e sobre escola) e os responsáveis quatro outros domínios 

(capacidade física, aspecto emocional, atividades sociais e atividades escolares). Elas 
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puderam ser respondidas pelos responsáveis e pelas crianças e adolescentes com: 

nunca, quase nunca, algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre. Na faixa etária de 

5-7 anos, as crianças responderam questões sobre os domínios capacidade física, 

aspecto emocional, atividades sociais e atividades escolares e tiveram, para cada 

pergunta, três opções de resposta: nunca, algumas vezes ou quase sempre 

(exemplificadas ludicamente por meio de imagens representativas de emoções pela 

expressão facial, os emoticons) e os responsáveis responderam com: nunca, quase 

nunca, algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre. 

As pontuações para cada uma das faixas etárias foram atribuídas de acordo com 

o manual do instrumento (Anexo 6). Dessa forma, os dados obtidos em cada um dos 

grupos (responsáveis e crianças/jovens) foram comparados por meio da análise 

estatística descrita abaixo. 

4.1 MÉTODO ESTATÍSTICO 

Para a análise estatística dos dados do estudo, utilizou-se o software SPSS 

Statistics, versão 26.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EUA).  

Procurou-se inicialmente realizar a caracterização da amostra, por meio da 

descrição das variáveis categóricas e das variáveis quantitativas investigadas na 

entrevista inicial. Os exames audiológicos e os dados referentes ao uso da amplificação 

que constavam em prontuário, assim como as pontuações obtidas no PedsQL, também 

foram analisados por meio de estatística descritiva.  

As variáveis qualitativas, ou categóricas, foram representadas por frequência 

absoluta (N) e relativa (%), e as quantitativas por média, mediana, desvio-padrão, 

valores mínimo e máximo. 

O valor de significância estatística adotado foi igual a 5% (p ≤ 0,05). A base 

teórica utilizada para a análise estatística apresentada neste relatório está descrita de 

forma pormenorizada por Field (2017). 

 

Os testes estatísticos empregados e sua finalidade são descritos a seguir: 

 Teste de Shapiro-Wilk: empregado para verificar o cumprimento do 



 

28  

pressuposto de normalidade, de modo a auxiliar na decisão da escolha 

dos testes (paramétrico ou não-paramétrico) para comparação das 

diferentes variáveis do estudo; 

 Teste de postos sinalizados de Wilcoxon, empregado quando o conjunto 

de dados violou o pressuposto de normalidade ou quando as variáveis 

eram de natureza qualitativa ordinal; 

 Teste t de student, empregado quando o conjunto de dados a ser 

comparado não violou o pressuposto de normalidade; 

 Teste de correlação de Pearson: utilizado quando as duas variáveis não 

violavam o pressuposto de normalidade; 

 Teste de correlação de Spearman: utilizado quando ao menos uma das 

variáveis violava o pressuposto de normalidade ou nos casos que 

envolviam variáveis de natureza qualitativa ordinal. 

Para interpretação dos tamanhos dos efeitos, sugere-se utilizar a classificação 

proposta por Cohen (1992). 

Para o coeficiente d, adotam-se os seguintes critérios: 

 Pequeno: entre |0,200| e |0,499|; 

 Médio: entre |0,500| e |0,799|; 

 Grande: acima de |0,800|. 

Para o coeficiente r e coeficientes de correlação, adotam-se os seguintes critérios: 

 Pequeno: entre |0,100| e |0,299|; 

 Médio: entre |0,300| e |0,500|; 

 Grande: acima de |0,500|. 
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5. RESULTADOS 

Para organizar os dados, o capítulo está dividido da seguinte forma: 

Parte 1 – Caracterização da amostra  

Parte 2 – Dados audiológicos coletados em prontuário 

Parte 3 – Dados relativos ao uso da amplificação sonora 

Parte 4 – Avaliação da qualidade de vida por meio do questionário PedsQL e 

comparação das diferentes versões aplicadas 

Parte 5 – Estudo das correlações de qualidade de vida com aspectos de história 

clínica, audiológica e de reabilitação 

5.1. Caracterização da amostra 

Foi realizada a análise descritiva das idades cronológica, no diagnóstico, na 

protetização e a idade auditiva (tempo decorrido desde o início do uso das próteses 

auditivas). Os resultados são apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1. Caracterização da amostra em relação às idades cronológica, diagnóstica, da 
protetização, e tempo de terapia fonoaudiológica. 
 

Variável n Média DP Mediana Mín. Máx. 
Idade cronológica (meses) 17 140,76 43,11 136,00 77,00 217,00 

Idade do diagnóstico (meses) 17 41,65 29,90 36,00 2,00 96,00 
Idade da protetização (meses) 17 70,41 35,12 74,00 11,00 145,00 

Tempo de terapia fonoaudiológica 
(meses) 17 15,59 19,52 6,00 0,00 59,00 

 
 

Também foi feita a análise descritiva da escolaridade dos dois principais 

responsáveis pelos pacientes e da pontuação obtida no questionário de avaliação 

socioeconômica. Os resultados são apresentados na Tabela 2: 

 
Tabela 2. Caracterização da amostra em relação às variáveis escolaridade dos responsáveis e 

nível socioeconômico. 
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Variável n Média DP Mediana Mín. Máx. 
Escolaridade do responsável 1  (anos) 17 13,59 5,10 15,00 0,00 19,00 
Escolaridade do responsável 2 (anos) 17 12,71 2,47 12,00 8,00 18,00 

Pontuação ABEP 17 30,82 5,93 30,00 18,00 43,00 
              

             

 

A amostra foi caracterizada quanto ao gênero, etiologia da perda auditiva, 

classificação socioeconômica, e tipo de escola frequentada. Esses resultados são 

demonstrados na Tabela 3: 

 
Tabela 3. Caracterização da amostra em relação ao gênero, etiologia da perda auditiva, 
classificação ABEP e tipo de escola. 

Variável n Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Gênero 
Feminino 6 35,29 

Masculino 11 64,71 

Etiologia da perda auditiva 

Genética 6 35,29 

Neuropatia 
auditiva 

1 5,88 

Idiopática 5 29,41 

Prematuridade 3 17,65 

Meningite 1 5,88 

Malformação 1 5,88 

Classificação ABEP 

B1 2 11,76 

B2 6 35,29 

C1 7 41,18 

C2 2 11,76 

Tipo de escola 
Particular 5 29,41 

Pública 12 70,59 

    

 
 

5.2 Dados audiológicos coletados em prontuário 

 
 

Foi realizada a análise descritiva dos liminares tonais obtidos por via aérea, dos 

valores de LRF em dBNA e da porcentagem de acertos do IPRF para cada uma das 

orelhas. Os dados foram comparados com a finalidade de averiguar se, entre elas, 

haveria simetria. 
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     A tabela 4 apresenta uma análise da distribuição dos dados referentes à diferença 

entre os limiares auditivos na audiometria tonal por via aérea à direita e à esquerda. 

Essa análise procurou checar se os dados obedecem ao pressuposto de normalidade, 

a fim de ajudar na seleção do teste para comparação de variáveis (teste paramétrico ou 

não-paramétrico). O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para averiguar o cumprimento 

do pressuposto de normalidade. 

Tabela 4. Análise da distribuição dos dados referentes à diferença entre os limiares auditivos na 

audiometria tonal por via aérea à direita e à esquerda. 

Frequência Estatística do teste 
Shapiro-Wilk 

valor de p 

250 0,934 0,254 
500 0,929 0,213 
1000 0,892 0,050* 
2000 0,894 0,055 
3000 0,901 0,115 
4000 0,885 0,038* 
6000 0,923 0,342 
8000 0,893 0,090 

Legenda: *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05) 

       

      Para as análises que envolveram no mínimo uma distribuição que violou o 

pressuposto de normalidade (ou seja, que apresentaram p-valor ≤ 0,05, em negrito e 

acompanhadas de um asterisco na tabela), optou-se pelo emprego de testes não-

paramétricos, visto que o uso de um teste paramétrico para dados com distribuição 

não-normal poderia enviesar os cálculos. Para as análises que envolveram somente 

distribuições que não violaram o pressuposto de normalidade, foram usados testes 

paramétricos.  

     A tabela 5 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão dos limiares 

auditivos tonais por via aérea de acordo com a orelha. Para comparar as orelhas, foram 

utilizados o teste t de Student para amostras pareadas e teste de postos sinalizados de 

Wilcoxon, sendo o primeiro paramétrico e o segundo não-paramétrico, de acordo com 

os critérios citados anteriormente. O tamanho do efeito da diferença foi medido por 

meio do cálculo do coeficiente d (Cohen, 1992) ou r (Rosenthal, 1991).  

Tabela 5. Valores descritivos e análise comparativa das orelhas em relação aos limiares auditivos 

tonais por via aérea. 
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Frequência 
(Hz) 

Orelh
a 

n Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

250 
OD 17 42,06 18,55 40,00 10,00 80,00 

0,785a 0,048
d OE 17 42,94 18,12 45,00 10,00 80,00 

500 
OD 17 46,18 17,28 50,00 5,00 75,00 

0,250a 0,135
d OE 17 48,53 17,57 50,00 15,00 80,00 

1000 
OD 17 53,24 17,32 50,00 10,00 80,00 

0,047*b 0,331r 

OE 17 57,06 19,37 55,00 15,00 100,00 

2000 
OD 17 59,12 17,43 60,00 20,00 95,00 > 

0,999a 

0,000
d OE 17 59,12 17,43 60,00 20,00 95,00 

3000 
OD 14 63,93 22,55 62,50 25,00 115,00 

0,894a 0,034
d OE 14 64,64 19,26 65,00 20,00 100,00 

4000 
OD 17 57,94 22,85 55,00 10,00 115,00 

0,424b 0,142r 

OE 17 60,29 24,97 65,00 0,00 110,00 

6000 
OD 11 56,82 22,17 55,00 0,00 85,00 

0,724a 0,061
d OE 11 58,18 22,50 65,00 0,00 80,00 

8000 
OD 14 53,93 27,19 57,50 0,00 110,00 

0,638a 0,122
d 

OE 14 51,07 18,73 55,00 0,00 70,00 

Teste t de Student para amostras pareadas (a) e Teste de postos sinalizados de Wilcoxon(b). 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito; *: Valor 

estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

   Os resultados da tabela 5 demonstram que houve diferença estatisticamente 

significante entre as orelhas em relação ao limiar tonal por via aérea para a frequência 

de 1000 Hz, sendo que o limiar à orelha esquerda foi maior em comparação à orelha 

direita. Em relação às demais frequências, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre as orelhas. Sendo assim, as orelhas foram 

semelhantes quanto ao limiar tonal por via aérea nas demais frequências. 

      A tabela 6 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão dos valores 

de LRF e IPRF de acordo com a orelha. Para comparar as orelhas, foi utilizado o teste 

de postos sinalizados de Wilcoxon, classificado como não-paramétrico, uma vez que a 

distribuição dos dados referentes à diferença das orelhas direita e esquerda nas duas 

variáveis violou o pressuposto de normalidade (p ≤ 0,05, teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk). O tamanho do efeito da diferença foi medido por meio do cálculo do 

coeficiente r (Rosenthal, 1991). 

Tabela 6. Valores descritivos e análise comparativa das orelhas em relação aos valores de LRF e 

IPRF 

Variável 
Orelh

a 
n Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

LRF (dBNA) 
OD 16 53,44 18,68 50,00 15,00 90,00 

0,672 0,104 
OE 16 51,56 15,78 55,00 20,00 80,00 

IPRF (%) 
OD 17 79,06 23,47 88,00 4,00 100,00 

0,345 0,167 
OE 17 76,35 23,20 84,00 0,00 100,00 
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Teste de postos sinalizados de Wilcoxon. 

Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito; *: Valor 

estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

     Os resultados da tabela 6 demonstram que não houve diferença estatisticamente 

significante entre as orelhas em relação aos valores de LRF e IPRF. Sendo assim, as 

orelhas foram semelhantes quanto ao LRF e IPRF. 

      A classificação da perda auditiva apresentada em cada uma das orelhas segundo 

os critérios da Organização Mundial da Saúde - OMS (2014) e a comparação entre elas 

em relação a essa variável é apresentada na tabela 7. A comparação entre as duas 

orelhas foi realizada por meio do teste de postos sinalizados de Wilcoxon devido à 

natureza qualitativa ordinal das variáveis e, para tanto, os graus de perda foram 

codificados da seguinte maneira: Leve = 1; Moderado = 2; Severo = 3; Profundo = 4. O 

tamanho do efeito da diferença entre os momentos foi mensurado por meio do 

coeficiente r (Rosenthal, 1991). 

Tabela 7. Comparação das orelhas em relação ao grau da perda auditiva. 

Variável OD OE p 

  ‘ Leve Moderado Severo Profundo Total   

    n % n % n % n % n %   

Grau da perda auditiva 

Leve 2 11,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 11,76 

> 0,999 
Moderado 0 0,00 9 52,94 1 5,88 0 0,00 10 58,82 

Severo 0 0,00 0 0,00 3 17,65 1 5,88 4 23,53 

Profundo 0 0,00 1 5,88 0 0,00 0 0,00 1 5,88 

  Total 2 11,76 10 58,82 4 23,53 1 5,88 17 100   

Teste de postos sinalizados de Wilcoxon. 

Nota: Células sombreadas em cinza indicam indivíduos que tiveram o mesmo grau de perda auditiva nas 

duas orelhas; células sombreadas em verde indicam indivíduos que tiveram maior grau de perda auditiva 

à OE; células sombreadas em vermelho indicam indivíduos que tiveram maior grau de perda auditiva à 

OD. 

     Os resultados da tabela 7 demonstram que um (5,88%) indivíduo teve maior grau de 

perda auditiva à orelha direita em comparação à orelha esquerda, dois (11,76%) 

tiveram maior grau de perda auditiva à orelha esquerda em comparação à orelha direita 

e 14 (82,35%) indivíduos tiveram o mesmo grau de perda auditiva nas duas orelhas. 
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    Não foi observada diferença estatisticamente significante entre as orelhas em relação 

ao grau da perda auditiva (p > 0,999, r = 0,000). Sendo assim, as orelhas foram 

semelhantes quanto ao grau da perda auditiva.  

    Tomando-se por princípio, ainda que não tenha havido diferença estatística entre as 

orelhas direita e esquerda, que a audibilidade da melhor orelha é a que mais contribuí 

para que o indivíduo tenha seu desempenho comunicativo e social estabelecido, a 

amostra foi caracterizada de acordo com o do grau de perda auditiva existente na 

orelha de melhores limiares para cada um dos casos entrevistados, considerando-se 

para isso a média dos limiares tonais de 500, 1000, 2000 e 4000Hz (critério de 

classificação estabelecido pela OMS, 2014), a fim de facilitar as análises futuras. Essa 

análise é apresentada na tabela 8. 

Tabela 8. Caracterização da amostra em relação ao grau de perda auditiva da melhor orelha. 

Variável n Frequência absoluta Frequência relativa (%) 

Grau de perda auditiva da melhor orelha 

Leve 2 11,76 

Moderado 11 64,71 

Severo 4 23,53 

Profundo 0 
0,00 

 

Da mesma forma, a amostra foi caracterizada considerando-se o IPRF da melhor 

orelha quando comparadas as orelhas direita e esquerda, o que é demonstrado na 

tabela 9.  

Tabela 9. Caracterização da amostra em relação à variável IPRF da melhor orelha. 

Variável n Média DP Mediana Mín. Máx. 
IPRF da melhor orelha (%) 17 82,82 13,17 84,00 44,00 100,00 

             

5.3 Dados relativos ao uso da amplificação sonora 

    Em relação aos tipos de próteses auditivas, dos 17 pacientes entrevistados, 15 

(88,24%) fazem uso de próteses auditivas retroauriculares convencionais, um (5,88%) 

faz uso de próteses auditivas retroauriculares com receptores no canal e um (5,88%) 

faz uso de próteses auditivas intracanais. 
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5.3.1 Comparação das orelhas em relação ao tempo de uso das próteses auditivas 

    Foram registrados os últimos dados que constavam em prontuário relativos ao tempo 

de uso diário das próteses auditivas que tinham essa informação disponível. 

    A tabela 10 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão do tempo de 

uso de prótese auditiva de acordo com a orelha. Para comparação entre as orelhas, foi 

utilizado o teste de postos sinalizados de Wilcoxon, classificado como não-paramétrico, 

uma vez que a diferença dos valores entre as duas orelhas violou o pressuposto de 

normalidade de distribuição dos dados (p ≤ 0,05, teste de normalidade de Shapiro-Wilk). 

O tamanho do efeito da diferença entre foi medido por meio do cálculo do coeficiente r 

(Rosenthal, 1991). 

Tabela 10. Valores descritivos e análise comparativa das orelhas em relação ao tempo de uso de 
prótese auditiva. 

Variável Orelha N Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

Tempo de uso da prótese (h/dia) 
OD 16 8,19 3,97 7,50 1,00 15,00 

> 0,999 0,024 
OE 16 7,81 4,07 6,50 1,00 14,00 

Teste de postos sinalizados de Wilcoxon. 
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito. 

 

    Os resultados da tabela 9 demonstram que não houve diferença estatisticamente 

significante entre as orelhas em relação ao tempo de uso da prótese. Sendo assim, as 

orelhas foram semelhantes quanto ao tempo de uso. 

    Também foram estudados os últimos valores dos Índices de Inteligibilidade de Fala 

(SII) com e sem próteses auditivas registrados em prontuário, obtidos a partir da última 

programação e verificação das próteses auditivas em uso pelos participantes da 

pesquisa. A tabela 11 apresenta uma análise da distribuição dos dados referentes à 

diferença entre os valores de SII à direita e à esquerda com e sem prótese auditiva. 

Essa análise procurou checar se os dados obedecem ao pressuposto de normalidade, 

a fim de ajudar na seleção do teste para comparação de variáveis (teste paramétrico ou 

não-paramétrico). O teste de Shapiro-Wilk foi empregado para averiguar o cumprimento 

do pressuposto de normalidade. 

 

Tabela 11. Análise da distribuição dos dados referentes à diferença entre os valores de SII à direita 
e à esquerda com e sem prótese auditiva. 
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Condição Estatística do teste 
Shapiro-Wilk 

valor de p 

Sem prótese 0,943 0,353 

Com prótese 0,848 0,013* 

Legenda: *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05) 

    Para as análises que envolveram no mínimo uma distribuição que violou o 

pressuposto de normalidade (ou seja, que apresentaram p-valor ≤ 0,05, em negrito e 

acompanhadas de um asterisco na tabela), optou-se pelo emprego de testes não-

paramétricos, visto que o uso de um teste paramétrico para dados com distribuição 

não-normal poderia enviesar os cálculos. Para as análises que envolveram somente 

distribuições que não violaram o pressuposto de normalidade, foram usados testes 

paramétricos. 

    A tabela 12 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão dos valores 

de SII de acordo com a orelha e de acordo com a presença de prótese auditiva. Para 

comparar as orelhas, foram utilizados o teste t de Student para amostras pareadas e 

teste de postos sinalizados de Wilcoxon, sendo o primeiro paramétrico e o segundo 

não-paramétrico, de acordo com os critérios citados anteriormente. O tamanho do efeito 

da diferença foi medido por meio do cálculo do coeficiente d (Cohen, 1992) ou r 

(Rosenthal, 1991). 

Tabela 12. Valores descritivos e análise comparativa das orelhas em relação aos valores de SII 
nas condições com e sem prótese auditiva. 

Frequência (Hz) Orelha n Média DP Mediana Mín. Máx. p T.E. 

SII – Sem 
prótese (%) 

OD 16 17,50 20,57 13,00 0,00 79,00 
0,156a 0,112d 

OE 16 15,25 18,18 10,00 0,00 68,00 

SII – Com 
prótese (%) 

OD 16 72,00 13,94 77,00 42,00 87,00 
0,140b 0,266r 

OE 16 67,12 18,94 68,50 10,00 90,00 

Teste t de Student para amostras pareadas (a) e Teste de postos sinalizados de Wilcoxon (b). 
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito; *: Valor 
estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

Os resultados da tabela 12 demonstram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre as orelhas em relação aos valores de SII com e sem 

prótese auditiva. Sendo assim, as orelhas foram semelhantes quanto ao valor de SII 

nas condições com e sem prótese auditiva. 
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Tomando-se por princípio, ainda que não tenha havido diferença estatística entre 

as orelhas direita e esquerda no que diz respeito ao tempo de uso das próteses 

auditivas e ao Índice de Inteligibilidade de Fala com e sem amplificação, que a 

audibilidade da melhor orelha é a que mais contribuí para que o indivíduo tenha seu 

desempenho comunicativo e social estabelecido, a amostra foi caracterizada de acordo 

com o maior tempo de uso diário das próteses auditivas e com os maiores Índices de 

Inteligibilidade de Fala com e sem próteses auditivas,  a fim de facilitar as análises 

futuras. Essa análise é apresentada na tabela 13. 

Tabela 13. Caracterização da amostra em relação às variáveis tempo de uso diário da prótese 

(maior tempo quando comparadas as duas orelhas), SII com AASI da melhor orelha e SII sem AASI 

da melhor orelha. 

Variável n Média DP Mediana Mín. Máx. 
Maior tempo de uso diário da prótese (horas/dia) 16 8,56 4,15 8,50 1,00 15,00 

SII sem AASI da melhor orelha (%) 17 17,29 19,74 13,00 0,00 79,00 
SII com AASI da melhor orelha (%) 16 73,88 11,03 76,00 55,00 90,00 

 

5.4 Avaliação da qualidade de vida por meio do questionário PedsQL e 

comparação das diferentes versões aplicadas  

 

    As pontuações resultantes da aplicação do instrumento PedsQL. aos pacientes e aos 

responsáveis foram tabeladas e comparadas, considerando-se para isso as respostas 

fornecidas por questão. A tabela 14 apresenta a distribuição da amostra em relação a 

tais variáveis. Para comparar as respostas de pacientes e responsáveis, utilizou-se o 

teste de postos sinalizados de Wilcoxon, que se configura como um teste não-

paramétrico, devido à natureza qualitativa ordinal das variáveis. O tamanho do efeito da 

diferença entre os grupos foi medido por meio do cálculo do coeficiente r (Rosenthal, 

1991). 

 

Tabela 14. Comparação das respostas de pacientes e responsáveis para cada questão do PedsQL. 

PedsQL Respondente   Resposta p T.E. 

  0 25 50 75 100   

  n % N % n % n % n %   

Física 01 
Paciente 0 0,00 0 0,00 3 17,65 5 29,41 9 52,94 

0,793 0,083 
Responsável 0 0,00 0 0,00 3 17,65 3 17,65 11 64,71 
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Física 02 
Paciente 1 5,88 1 5,88 5 29,41 1 5,88 9 52,94 

0,688 0,091 
Responsável 1 5,88 0 0,00 5 29,41 1 5,88 10 58,82 

Física 03 
Paciente 2 11,76 0 0,00 4 23,53 1 5,88 10 58,82 

0,563 0,142 
Responsável 0 0,00 1 5,88 5 29,41 1 5,88 10 58,82 

Física 04 
Paciente 2 11,76 2 11,76 6 35,29 2 11,76 5 29,41 

0,217 0,242 
Responsável 0 0,00 1 5,88 8 47,06 2 11,76 6 35,29 

Física 05 
Paciente 0 0,00 0 0,00 1 5,88 1 5,88 15 88,24 

> 0,999 0,077 
Responsável 0 0,00 1 5,88 1 5,88 0 0,00 15 88,24 

Física 06 
Paciente 3 17,65 0 0,00 7 41,18 0 0,00 7 41,18 

0,996 0,020 
Responsável 0 0,00 4 23,53 6 35,29 1 5,88 6 35,29 

Física 07 
Paciente 2 11,76 0 0,00 9 52,94 1 5,88 5 29,41 

0,156 0,297 
Responsável 1 5,88 0 0,00 6 35,29 5 29,41 5 29,41 

Física 08 
Paciente 0 0,00 1 5,88 6 35,29 5 29,41 5 29,41 

0,811 0,049 
Responsável 2 11,76 1 5,88 2 11,76 4 23,53 8 47,06 

Emocional 01 
Paciente 3 17,65 1 5,88 5 29,41 4 23,53 4 23,53 

0,412 0,161 
Responsável 0 0,00 2 11,76 7 41,18 4 23,53 4 23,53 

Emocional 02 
Paciente 1 5,88 2 11,76 6 35,29 4 23,53 4 23,53 

0,689 0,081 
Responsável 0 0,00 2 11,76 8 47,06 6 35,29 1 5,88 

Emocional 03 
Paciente 4 23,53 2 11,76 8 47,06 3 17,65 0 0,00 

0,055 0,364 
Responsável 1 5,88 3 17,65 6 35,29 5 29,41 2 11,76 

Emocional 04 
Paciente 2 11,76 2 11,76 3 17,65 3 17,65 7 41,18 

0,422 0,168 
Responsável 1 5,88 0 0,00 6 35,29 2 11,76 8 47,06 

Emocional 05 
Paciente 5 29,41 1 5,88 6 35,29 2 11,76 3 17,65 

0,271 0,208 
Responsável 2 11,76 2 11,76 7 41,18 3 17,65 3 17,65 

Social 01 
Paciente 4 23,53 1 5,88 4 23,53 4 23,53 4 23,53 

0,086 0,312 
Responsável 0 0,00 1 5,88 7 41,18 2 11,76 7 41,18 

Social 02 
Paciente 1 5,88 1 5,88 5 29,41 3 17,65 7 41,18 

> 0,999 0,009 
Responsável 0 0,00 0 0,00 9 52,94 3 17,65 5 29,41 

Social 03 
Paciente 1 5,88 3 17,65 4 23,53 4 23,53 5 29,41 

0,363 0,176 
Responsável 0 0,00 1 5,88 7 41,18 3 17,65 6 35,29 

Social 04 
Paciente 0 0,00 0 0,00 7 41,18 5 29,41 5 29,41 

0,378 0,184 
Responsável 0 0,00 1 5,88 3 17,65 5 29,41 8 47,06 

Social 05 
Paciente 2 11,76 2 11,76 2 11,76 3 17,65 8 47,06 

0,639 0,098 
Responsável 1 5,88 1 5,88 4 23,53 4 23,53 7 41,18 

Escolar 01 
Paciente 1 5,88 3 17,65 8 47,06 4 23,53 1 5,88 

0,078 0,321 
Responsável 5 29,41 4 23,53 6 35,29 0 0,00 2 11,76 

Escolar 02 
Paciente 1 5,88 5 29,41 8 47,06 1 5,88 2 11,76 

0,853 0,042 
Responsável 3 17,65 4 23,53 7 41,18 2 11,76 1 5,88 

Escolar 03 
Paciente 2 11,76 3 17,65 8 47,06 2 11,76 2 11,76 

0,516 0,147 
Responsável 0 0,00 4 23,53 8 47,06 3 17,65 2 11,76 

Escolar 04 Paciente 0 0,00 0 0,00 6 35,29 5 29,41 6 35,29 0,617 0,124 



 

39  

Responsável 0 0,00 0 0,00 6 35,29 8 47,06 3 17,65 

Escolar 05 
Paciente 0 0,00 1 5,88 6 35,29 6 35,29 4 23,53 

0,727 0,121 
Responsável 0 0,00 0 0,00 5 29,41 9 52,94 3 17,65 

Teste de postos sinalizados de Wilcoxon. 
Legenda: T.E.: Tamanho do efeito. 

 

    Os dados da tabela 14 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significante entre as respostas de pacientes e responsáveis para as questões do 

PedsQL. Sendo assim, em relação às questões individuais do PedsQL, as respostas 

dos pacientes e responsáveis foram semelhantes. 

    Também foram tabelados e comparados os escores obtidos por aspectos, por 

escalas e na pontuação total do instrumento.  

      A tabela 15 apresenta uma análise da distribuição dos dados referentes à diferença 

entre os respondentes em relação a essas pontuações. Essa análise procurou checar 

se os dados obedecem ao pressuposto de normalidade, a fim de ajudar na seleção do 

teste para comparação de variáveis (teste paramétrico ou não-paramétrico). O teste de 

Shapiro-Wilk foi empregado para averiguar o cumprimento do pressuposto de 

normalidade. 

 

Tabela 15. Análise da distribuição dos dados referentes à diferença entre pacientes e 
responsáveis em relação às pontuações em aspectos, subescalas e pontuação total do PedsQL. 

PedsQL Estatística do teste 
Shapiro-Wilk 

valor de p 

Capacidade física 0,963 0,683 

Aspecto emocional 0,946 0,394 

Aspecto social 0,978 0,940 

Atividade escolar 0,968 0,776 

Saúde psicossocial 0,933 0,248 

Saúde física 0,963 0,683 

Escore total 0,897 0,061 

Legenda: *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05) 

 

    Para as análises que envolveram no mínimo uma distribuição que violou o 

pressuposto de normalidade (ou seja, que apresentaram p-valor ≤ 0,05, em negrito e 

acompanhadas de um asterisco na tabela), optou-se pelo emprego de testes não-

paramétricos, visto que o uso de um teste paramétrico para dados com distribuição 
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não-normal poderia enviesar os cálculos. Para as análises que envolveram somente 

distribuições que não violaram o pressuposto de normalidade, foram usados testes 

paramétricos. 

   A tabela 16 apresenta as medidas de tendência central e de dispersão das 

pontuações nos aspectos, subescalas e pontuação total de acordo com o respondente. 

Para comparação entre os respondentes, foi utilizado o teste t de Student para 

amostras pareadas, classificado como paramétrico, de acordo com os critérios citados 

anteriormente. O tamanho do efeito da diferença foi medido por meio do cálculo do 

coeficiente d (Cohen, 1992). 

 

Tabela 16. Valores descritivos e análise comparativa das respostas de pacientes e responsáveis 
em relação à pontuação nos aspectos, subescalas e pontuação total do PedsQL. 

PedsQL Respondente n Média DP Mediana Mín. Máx. P T.E. 

Capacidade 
física 

Paciente 17 72,43 13,13 71,88 50,00 93,75 
0,305 0,266 

Responsável 17 76,29 15,74 81,25 50,00 100,00 

Aspecto 
emocional 

Paciente 17 54,12 22,17 65,00 15,00 90,00 
0,098 0,374 

Responsável 17 61,47 16,84 60,00 20,00 85,00 

Aspecto social 
Paciente 17 65,88 23,80 70,00 20,00 100,00 

0,237 0,330 
Responsável 17 72,65 16,50 70,00 45,00 100,00 

Atividade 
escolar 

Paciente 17 58,24 14,25 60,00 30,00 90,00 
0,477 0,236 

Responsável 17 54,71 15,66 55,00 35,00 95,00 

Saúde 
psicossocial 

Paciente 17 59,41 16,22 63,33 30,00 93,33 
0,402 0,251 

Responsável 17 62,94 11,51 61,67 40,00 83,33 

Saúde física 
Paciente 17 72,43 13,13 71,88 50,00 93,75 

0,305 0,266 
Responsável 17 76,29 15,74 81,25 50,00 100,00 

Escore total 
Paciente 17 63,94 14,37 65,22 40,22 93,48 

0,344 0,282 
Responsável 17 67,58 11,32 68,48 45,65 88,04 

Teste t de Student para amostras pareadas. 
Legenda: DP: Desvio padrão; Mín.: Mínimo; Máx.: Máximo; T.E.: Tamanho do efeito; *: Valor 
estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05). 

Os resultados da tabela 16 demonstram que não houve diferença 

estatisticamente significante entre as respostas dos pacientes e as respostas dos 

responsáveis em relação à pontuação nos aspectos, subescalas e escore total do 

PedsQL. Sendo assim, em relação a estas variáveis, as respostas dos pacientes e dos 

responsáveis foram semelhantes entre si.   
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5.5 Estudo das correlações de qualidade de vida com aspectos de história 

clínica, audiológica e de reabilitação 

 

Procurou-se investigar as possíveis correlações das pontuações obtidas na 

aplicação do questionário PedsQL para cada um dos aspectos, subescalas e escore 

total com as seguintes informações investigadas na entrevista inicial e/ou coletadas em 

prontuário: tempo de terapia fonoaudiológica, tempo de escolaridade dos principais 

responsáveis, nível socioeconômico medido pelo questionário ABEP, tempo de uso 

diário das próteses auditivas, grau de perda da melhor orelha, Índice Percentual de 

Reconhecimento de Fala com fones da melhor orelha e Índice de Inteligibilidade de 

Fala da melhor orelha com e sem próteses auditivas.  

A tabela 17 demonstra uma análise da distribuição dos dados referentes às 

variáveis acima descritas com objetivo de checar se os dados obedecem ao 

pressuposto de normalidade, a fim de ajudar na seleção do teste para comparação de 

variáveis (teste paramétrico ou não-paramétrico). O teste de Shapiro-Wilk foi 

empregado para averiguar o cumprimento do pressuposto de normalidade. 

Tabela 17. Análise da distribuição dos dados referentes às variáveis relacionadas ao tempo de 
terapia fonoaudiológica, escolaridade dos responsáveis, nível socioeconômico, tempo de uso 
diário da prótese, IPRF da melhor orelha, SII com AASI da melhor orelha e SII sem AASI da melhor 
orelha. 

PedsQL Estatística do teste 
Shapiro-Wilk 

valor de p 

Tempo de terapia fonoaudiológica 0,781 0,001* 

Escolaridade do responsável 1  0,805 0,002* 

Pontuação ABEP 0,961 0,655 

Maior tempo de uso diário da prótese 0,945 0,409 

IPRF da melhor orelha 0,870 0,022* 

SII sem AASI da melhor orelha 0,787 0,001* 

SII com AASI da melhor orelha 0,921 0,177 

Legenda: *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05) 

Para as análises que envolveram no mínimo uma distribuição que violou o 

pressuposto de normalidade (ou seja, que apresentaram p-valor ≤ 0,05, em negrito e 

acompanhadas de um asterisco na tabela), optou-se pelo emprego de testes não-

paramétricos, visto que o uso de um teste paramétrico para dados com distribuição 

não-normal poderia enviesar os cálculos. Para as análises que envolveram somente 
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distribuições que não violaram o pressuposto de normalidade, foram usados testes 

paramétricos. 

A tabela 18 apresenta a análise de correlação entre as pontuações no PedsQL 

respondido pelos pacientes e as variáveis referentes ao tempo de terapia 

fonoaudiológica, escolaridade dos responsáveis, nível socioeconômico, tempo de uso 

diário da prótese, IPRF da melhor orelha, SII com prótese auditiva da melhor orelha e 

SII sem prótese auditiva da melhor orelha. Para o cálculo do coeficiente de correlação e 

do valor de p, foram utilizados os testes de correlação de Pearson e de Spearman, 

sendo que o primeiro, classificado como paramétrico, foi utilizado quando as duas 

variáveis não violavam o pressuposto de normalidade, enquanto o segundo, 

classificado como não-paramétrico, foi utilizado quando ao menos uma das variáveis 

violava o pressuposto de normalidade ou nos casos envolvendo variáveis de natureza 

qualitativa ordinal. 

Tabela 18. Análise de correlação entre as pontuações no PedsQL respondido pelos pacientes e as 
variáveis referentes ao tempo de terapia fonoaudiológica, escolaridade dos responsáveis, nível 
socioeconômico, tempo de uso diário da prótese, IPRF da melhor orelha, SII com prótese auditiva 
da melhor orelha e SII sem prótese auditiva da melhor orelha. 
 

PedsQL   1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacidade física 
Coef. 0,120 -0,358 -0,631 0,322 0,078 -0,152 -0,262 -0,073 

p 0,647b 0,158b 0,007*a 0,223a 0,767b 0,559b 0,326a 0,782b 

Aspecto emocional 
Coef. -0,310 -0,554 -0,734 0,144 0,191 -0,085 0,115 -0,434 

p 0,225b 0,021*b 0,001*a 0,593a 0,462b 0,745b 0,671a 0,082b 

Aspecto social 
Coef. 0,441 -0,061 -0,464 -0,089 0,512 -0,127 -0,229 -0,044 

p 0,076b 0,816b 0,061a 0,744a 0,035*b 0,628b 0,393a 0,868b 

Atividade escolar 
Coef. -0,059 0,142 -0,496 -0,310 0,313 0,093 0,151 -0,313 

p 0,822b 0,587b 0,043*a 0,242a 0,221b 0,723b 0,576a 0,221b 

Saúde psicossocial 
Coef. -0,003 -0,270 -0,706 -0,068 0,407 -0,120 -0,023 -0,371 

p 0,991b 0,294b 0,002*a 0,804a 0,105b 0,646b 0,931a 0,143b 

Saúde física 
Coef. 0,120 -0,358 -0,631 0,322 0,078 -0,152 -0,262 -0,073 

p 0,647b 0,158b 0,007*a 0,223a 0,767b 0,559b 0,326a 0,782b 

Escore total 
Coef. 0,117 -0,339 -0,720 0,053 0,259 -0,147 -0,106 -0,226 

p 0,656b 0,183b 0,001*a 0,844a 0,315b 0,572b 0,696a 0,384b  

Teste de correlação de Pearson (a) e Spearman (b). 
Legenda: Coef.: Coeficiente; *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05); 1: Tempo de 
terapia fonoaudiológica; 2: Escolaridade do responsável 1; 3: Pontuação ABEP; 4: Maior tempo de uso 
diário de prótese auditiva; 5: IPRF da melhor orelha; 6: SII sem prótese auditiva da melhor orelha; 7: SII 
com prótese auditiva da melhor orelha; 8: Grau da perda auditiva da melhor orelha. 

 

Entre a seguinte dupla de variável, foi observada correlação estatisticamente 

significante e positiva: com o aumento de uma variável houve aumento da outra: 

 IPRF da melhor orelha e PedsQL – Aspecto Social; 
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Entre as duplas de variáveis abaixo, observou-se correlação estatisticamente 

significante e negativa: com o aumento de uma das variáveis houve a diminuição da 

outra: 

 Escolaridade do responsável 1 e PedsQL – Aspecto emocional; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Capacidade Física; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Aspecto emocional; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Atividade escolar; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Saúde psicossocial; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Saúde física; 

 Pontuação ABEP e PedsQL – Escore total; 

Para as demais duplas de variáveis, não foram observadas correlações 

estatisticamente significantes. 

 

A tabela 19 apresenta a análise de correlação entre as pontuações no PedsQL 

respondido pelos responsáveis e as variáveis referentes ao tempo de terapia 

fonoaudiológica, escolaridade dos responsáveis, nível socioeconômico, tempo de uso 

diário da prótese, IPRF da melhor orelha, SII com prótese auditiva da melhor orelha e 

SII sem prótese auditiva da melhor orelha. Para o cálculo do coeficiente de correlação e 

do valor de p, foram utilizados os testes de correlação de Pearson e de Spearman, 

sendo que o primeiro, classificado como paramétrico, foi utilizado quando as duas 

variáveis não violavam o pressuposto de normalidade, enquanto o segundo, 

classificado como não-paramétrico, foi utilizado quando ao menos uma das variáveis 

violava o pressuposto de normalidade ou nos casos envolvendo variáveis de natureza 

qualitativa ordinal. 

 

Tabela 19. Análise de correlação entre as pontuações no PedsQL respondido pelos responsáveis 
e as variáveis referentes ao tempo de terapia fonoaudiológica, escolaridade dos responsáveis, 
nível socioeconômico, tempo de uso diário da prótese, IPRF da melhor orelha, SII com prótese 
auditiva da melhor orelha e SII sem prótese auditiva da melhor orelha. 

PedsQL   1 2 3 4 5 6 7 8 

Capacidade física Coef. -0,061 -0,305 0,210 0,348 0,108 0,089 -0,201 -0,178 
p 0,817b 0,234b 0,419a 0,186a 0,681b 0,735b 0,456a 0,494 

Aspecto emocional Coef. -0,169 -0,231 -0,138 0,314 0,145 -0,313 -0,012 -0,303 
p 0,515b 0,373b 0,597a 0,237a 0,578b 0,221b 0,965a 0,238 

Aspecto social Coef. 0,425 0,266 0,162 0,160 0,129 0,000 -0,239 0,156 
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p 0,089b 0,301b 0,536a 0,553a 0,622b > 0,999b 0,373a 0,550 

Atividade escolar Coef. 0,073 0,410 0,376 -0,163 0,272 0,030 0,604 -0,375 
p 0,782b 0,102b 0,136a 0,547a 0,291b 0,908b 0,013*a 0,138 

Saúde psicossocial Coef. 0,194 0,224 0,181 0,157 0,195 -0,153 0,182 -0,152 
p 0,455b 0,388b 0,488a 0,563a 0,453b 0,559b 0,500a 0,561 

Saúde física Coef. -0,061 -0,305 0,210 0,348 0,108 0,089 -0,201 -0,178 
p 0,817b 0,234b 0,419a 0,186a 0,681b 0,735b 0,456a 0,494 

Escore total 
Coef. 0,199 0,054 0,221 0,273 0,149 0,001 0,014 -0,174 

p 0,444b 0,838b 0,393a 0,306a 0,567b 0,996b 0,960a 0,504  
Teste de correlação de Pearson (a) e Spearman (b). 
Legenda: Coef.: Coeficiente; *: Valor estatisticamente significante no nível de 5% (p ≤ 0,05); 1: Tempo de 
terapia fonoaudiológica; 2: Escolaridade do responsável 1; 3: Pontuação ABEP; 4: Maior tempo de uso 
diário de prótese auditiva; 5: IPRF da melhor orelha; 6: SII sem prótese auditiva da melhor orelha; 7: SII 
com prótese auditiva da melhor orelha; 8: Grau da perda auditiva da melhor orelha. 

Entre a dupla de variável abaixo, observou-se correlação estatisticamente 

significante e positiva: com o aumento de uma variável houve o aumento da outra: 

 SII com AASI da melhor orelha e PedsQL – Atividade escolar. 

Para as demais duplas de variáveis, não foram observadas correlações 

estatisticamente significantes. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste capítulo haverá uma análise crítica dos resultados. Quando possível, os 

achados serão correlacionados aos pesquisados e encontrados na literatura 

mencionada. A divisão do capítulo será a mesma já utilizada no capítulo de resultados. 

6.1. Caracterização da amostra 

A análise descritiva dos pacientes envolvidos nesse estudo demonstra que a idade 

média cronológica, em meses, foi de 140,76. O diagnóstico audiológico ocorreu, em 

média, aos 41,64 meses de idade, e a protetização ocorreu em média aos 70,41 meses 

(tabela 1). Os achados mostram que os participantes já fazem uso de próteses 

auditivas há no mínimo 11 e no máximo 145 meses, e por essa razão, podem ser 

considerados experientes no uso da amplificação sonora. Contudo, considerando o 

intervalo de tempo entre diagnóstico e protetização, pode-se dizer que as condutas de 

reabilitação tardaram a acontecer. Yoshinaga-Itano (2004), afirma, com base em sua 

experiência em triagem auditiva neonatal, que é razoável supor que a identificação e a 

intervenção precoces têm um impacto positivo sobre o desenvolvimento de crianças 

com perda auditiva significativa, o que por consequência deve impactar positivamente a 

qualidade de vida das famílias envolvidas nesse diagnóstico. Os achados do presente 

estudo nos permitem inferir que a demora na intervenção pode ter, de alguma maneira, 

contribuído para uma pior qualidade de vida desses indivíduos. 

Foi possível constatar que o tempo de escolaridade média dos responsáveis 1 e 2 

variou entre 13,59 e 12,51 anos. Entretanto, é necessário destacar que houve uma 

grande variabilidade dentre o grupo, visto que a escolaridade mínima dos cuidadores 

variou de 0 anos a 19 anos (tabela 2). Sobre a classificação socioeconômica, 76,47% 

da amostra pertence aos estratos B2 ou C1 (correspondentes à renda familiar média de 

R$ 3.042,47 a R$ 5.449,60, de acordo com o instrumento utilizado) e 70,59% da 

população da pesquisa estuda em escola pública (tabela 3). De acordo com os estudos 

de Yigider et al. (2020), o grupo composto por indivíduos com menores níveis de 

escolaridade necessita de suporte e orientações mais precisas, oriundas de 
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profissionais especializados e capacitados, de forma contínua e longitudinal, a fim de 

desenvolver melhores níveis de qualidade de vida para essas crianças. 

Em relação ao gênero, foi possível constatar predomínio do sexo masculino, que 

compôs 64,71% da amostra. A causa da perda foi variável, sendo seis (35,29%) 

atribuídas à genética, etiologia predominante.  

6.2. Dados audiológicos coletados em prontuário 

A análise estatística comparativa entre as orelhas em relação ao limiar tonal por via 

aérea revelou diferença estatisticamente significante apenas para a frequência de 1000 

Hz, para a qual o limiar à orelha esquerda foi maior em comparação à orelha direita.  As 

orelhas foram semelhantes quanto ao limiar tonal por via aérea nas demais frequências 

(tabela 5).  

Também não foram notadas diferenças significativas entre as orelhas ao comparar 

os resultados de LRF e IPRF (tabela 6). Assim, o desempenho das orelhas na 

logoaudiometria, comparativamente, foi semelhante, com LRF médio de 53,44 dBNA à 

direita e de 51,56 dBNA à esquerda; e IPRF médio de 79,06% à direita e de 76,35% à 

esquerda. 

Em relação ao grau de perda auditiva, 14 indivíduos da amostra (82,35%) 

apresentaram perda auditiva de mesmo grau em ambas orelhas, dois indivíduos 

(11,76%) apresentaram maior grau de perda auditiva à orelha esquerda e um indivíduo 

(5,88%), apresentou maior grau de perda auditiva à orelha direita (tabela 7). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes quando comparados os graus de 

perda auditiva entre as orelhas direita e esquerda. 

Como não houve diferença significativa entre os comparativos grau de perda 

auditiva, LRF e IPRF, para a análise da distribuição da amostra quanto ao grau da 

perda foi considerada a orelha de melhores resultados audiométricos. Sendo assim, 11 

(64,71%) indivíduos apresentaram perda auditiva de grau moderado, quatro (23,53%) 

indivíduos apresentaram perda severa e dois (11,76%) indivíduos apresentaram perda 
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leve (tabela 8). Em relação à caracterização do IPRF da melhor orelha, obteve-se uma 

média de 82,82% (tabela 9). 

A amostra da presente pesquisa apresenta, em sua maioria, uma perda auditiva 

cujo grau limita boa parte da audibilidade da fala, e, portanto, das habilidades de 

comunicação oral. Também é uma população que, pelo grau de perda apresentado, 

está mais restrita ao acesso de parte dos sons ambientais de intensidade média e 

fraca. Contudo, trata-se de uma população que, apesar da perda auditiva incapacitante, 

ainda mantém níveis médios de reconhecimento de fala bastante razoáveis. Trata-se, 

portanto, de um grupo que apresenta indicadores de bom prognóstico com uso de 

próteses auditivas.  

Fellinger et al. (2008) não encontraram relações da saúde mental e da qualidade de 

vida com o grau de perda auditiva da criança, enquanto Ronner et al. (2019) concluíram 

que fatores como grau e bilateralidade da perda auditiva podem interferir na qualidade 

de vida dos pacientes.  

 6.3. Dados relativos ao uso da amplificação sonora 

Os participantes tiveram, de acordo com o registro de dados das próteses auditivas 

anotado nos prontuários, uso médio diário dos dispositivos de amplificação sonora de 

8,19 horas à direita e de 7,81 horas à esquerda. De acordo com as análises realizadas, 

as orelhas foram semelhantes quanto ao tempo de uso das próteses auditivas (tabela 

10) e os valores comprovam boa adesão à ferramenta de reabilitação adaptada. 

Em relação aos dados de verificação contidos em prontuário, há similaridade nos 

Índices de Inteligibilidade de Fala (SII) alcançados nas orelhas direita e esquerda, tanto 

na situação sem quanto na condição com uso das próteses auditivas (tabela 12). À 

orelha direita, o SII médio sem amplificação foi 17,50 e com amplificação foi 72,00. À 

orelha esquerda, o SII médio sem amplificação foi 15,25 e com amplificação 67,12. O 

SII médio considerando apenas a orelha de melhor audibilidade de cada um dos 

pacientes melhorou de 17,29 na condição sem amplificação para 73,88 na condição 

com amplificação. Tais dados mostram que há uma notável mudança nas 
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possibilidades de acesso aos fonemas da população avaliada quando em uso das 

próteses auditivas, o que mais uma vez evidencia condições favoráveis ao prognóstico 

audiológico dos participantes. 

6.4. Avaliação da qualidade de vida por meio do questionário PedsQL e 

comparação das diferentes versões aplicadas 

Houve similaridade ao comparar as respostas oferecidas pelos pacientes e por seus 

cuidadores para cada uma das questões do instrumento (tabela 14). Esses achados se 

contrapõem aos de Fellinger et al., (2008), que constataram uma visão geral parental 

positiva da qualidade de vida de seus filhos, enquanto as crianças forneceram um 

quadro mais complexo e enfatizaram áreas de insatisfação, como dificuldade para 

resolução de problemas, alterações nos aspectos emocionais e problemas com os 

colegas. 

Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes ao 

comparar as pontuações obtidas por pacientes e cuidadores para os aspectos, para as 

subescalas e para o escore total do instrumento PedsQL (tabela 16).  

O aspecto melhor avaliado tanto por pacientes quanto por cuidadores foi o de 

capacidade física, com pontuação média de 72,43 e 76,29, respectivamente. Esse 

achado era esperado justamente pelo fato das crianças avaliadas não apresentarem 

síndromes ou outros quadros de saúde mais amplos que pudessem impactar nos 

resultados de saúde física, visto que a proposta era medir os efeitos da perda auditiva 

em pacientes reabilitados sem a interferência ou a sobreposição de comorbidades. De 

todos os impactos que a perda auditiva pode provocar e que são medidos por um 

questionário genérico de qualidade de vida, a saúde física é o aspecto menos afetado.       

O aspecto pior avaliado pelos pacientes foi o emocional (pontuação média de 54,12), o 

que evidencia que essa população, em cerca de metade do tempo, refere algum tipo de 

impacto negativo no modo como sente o mundo, bem como nos efeitos e sensações 

provocados pelas experiências vividas.  
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O aspecto pior avaliado pelos cuidadores foi a atividade escolar (pontuação média 

de 54,71), o que comprova que a aprendizagem e o desempenho acadêmico é uma 

preocupação maior ou um aspecto de maior exigência para os responsáveis do que 

para as crianças e jovens.  

Com relação às subescalas, tanto para pacientes quanto para cuidadores, a saúde 

psicossocial é a que mostra índices de qualidade de vida mais baixos, com pontuação 

média de 59,41 e 62,94 respectivamente. Esses achados se contrapõem ao estudo de 

Overgaard et al. (2021), que observaram que os pais de crianças com perda auditiva 

reportaram piores níveis nos aspectos emocionais e de comportamento quando 

comparados aos relatos das crianças. No presente estudo, em pouco menos da metade 

do tempo as condições de relacionamento com o outro e a forma de lidar com os 

sentimentos que a vida impõe são fatores que impactam negativamente na qualidade 

de vida das crianças e jovens avaliados, tanto na sua própria perspectiva quanto na 

perspectiva daqueles que são por eles responsáveis.  

O escore total obtido por pacientes e cuidadores foi bastante similar (pontuação 

média de 63,94 e 67,58, respectivamente). O público avaliado sofre efeitos sobretudo 

emocionais e sociais na qualidade de vida e merece um olhar cuidadoso dos 

reabilitadores no que diz respeito a esses aspectos. 

6.5. Estudo das correlações de qualidade de vida com aspectos de história 

clínica, audiológica e de reabilitação 

Postos os dados anteriores, a pesquisa teve como objetivo investigar as possíveis 

correlações das pontuações obtidas na aplicação do questionário PedsQL para cada 

um dos aspectos, subescalas e escore total com informações investigadas na entrevista 

inicial e/ou coletadas em prontuário. Ao delinear o estudo, era esperado encontrar 

correlações positivas ao correlacionar a avaliação de qualidade de vida com o tempo de 

terapia fonoaudiológica, o nível de escolaridade dos responsáveis, o estrato 

socioeconômico, o tempo de uso das próteses auditivas, os índices de reconhecimento 

e de inteligibilidade de fala. Também presumia-se encontrar correlações negativas da 

avaliação de qualidade de vida com os graus de perda auditiva. Esses resultados eram 
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previstos tanto para a versão aplicada aos pacientes quanto para a versão direcionada 

aos responsáveis. 

Procurou-se primeiramente correlacionar as pontuações alcançadas no questionário 

de qualidade de vida quando os respondentes foram os pacientes com os itens da 

entrevista inicial e os dados de prontuário. Essas análises estão presentes na tabela 18.  

Foi possível observar correlação positiva grande entre o aspecto social do 

instrumento de qualidade de vida e o IPRF da melhor orelha. Esse achado é 

clinicamente previsto, visto que o IPRF, quando pesquisado com monossílabos, 

representa quantitativamente o acesso aos sons de fala, sendo esse um dos pré-

requisitos para comunicações orais efetivas e, portanto, um fator que inegavelmente 

contribui para a melhor relação entre os indivíduos. 

Foi possível observar correlações negativas grandes entre a escolaridade do 

responsável 1, entendido como o cuidador principal na maioria dos casos, e a 

subescala de aspecto social do PedsQL, bem como correlações negativas grandes 

entre os resultados da avaliação socioeconômica com os aspectos de capacidade física 

e emocional, as subescalas de saúde psicossocial e de saúde física, e o escore total. 

Ao comparar a avaliação socioeconômica e o aspecto de atividade escolar do PedsQL, 

foi possível observar correlação negativa média. Esses achados foram contrários ao 

esperado, visto que se pressupunha constatar que maiores níveis de escolaridade do 

responsável e estratos socioeconômicos mais favoráveis funcionariam como fatores 

protetivos para a percepção da qualidade de vida. Acredita-se que crianças 

procedentes de famílias de maior poder aquisitivo talvez sejam mais cobradas em 

relação à sua performance física, social, emocional e acadêmica, tanto por seus 

cuidadores quanto por seus pares, nos meios em que frequentam, o que pode refletir 

em pior autoestima e autoavaliações de qualidade de vida também mais baixas em 

função das expectativas depositadas e possíveis frustrações enfrentadas. Esses 

resultados também podem estar relacionados a uma possível fragilidade do 

instrumento, visto que o protocolo de 5-7 anos é dividido em três possíveis pontuações 

(0, 50 e 100), enquanto o de seus pais e o das outras faixas etárias é dividido em cinco 
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respostas (0, 25, 50, 75 e 100). Para crianças menores, portanto, a mudança de uma 

graduação na resposta já acarreta uma diferença bastante significativa na pontuação 

obtida no questionário, o que impacta na análise geral dos dados, visto que uma 

amostra pequena foi entrevistada. 

 Procurou-se correlacionar as pontuações alcançadas no questionário de qualidade 

de vida quando os respondentes foram os cuidadores com os itens da entrevista inicial 

e os dados de prontuário. Essas análises estão presentes na tabela 19.  

Por fim, os indivíduos que apresentaram melhores Índices de Inteligibilidade de Fala 

– SII – com próteses auditivas foram aqueles que apresentaram maiores escores na 

subescala de atividade escolar, o que foi comprovado por uma correlação positiva 

grande entre as variáveis. Esses resultados são condizentes com o esperado: uma 

criança usuária assídua de próteses auditivas reguladas corretamente terá maiores 

possibilidades de acesso aos fonemas, o que certamente auxiliará na recepção de fala 

e na consequente retenção dos conteúdos ensinados por meio da comunicação oral no 

ambiente escolar. A maximização da capacidade de ouvir sobretudo a fala, com 

qualidade e sem desconforto, é um dos pré-requisitos a serem oferecidos pela 

amplificação sonora corretamente ajustada. Para a garantia da apropriação da 

informação sonora que chega, faz-se necessário não só que ela seja corretamente 

detectada, mas que ela, posteriormente, seja processada pelos centros superiores da 

audição.  

Não foram observadas correlações de nenhuma das versões do instrumento com o 

tempo de terapia fonoaudiológica, com o tempo de uso diário da amplificação, com o SII 

sem próteses auditivas, assim como com o grau de perda auditiva dos pacientes. 

Fellinger et al. (2008) também não encontraram relações da saúde mental e da 

qualidade de vida com o grau de perda auditiva da criança, enquanto Ronner et al. 

(2019) concluíram que fatores como grau e bilateralidade da perda auditiva podem 

interferir na qualidade de vida dos pacientes. 
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7. CONCLUSÃO 

Este estudo nos permitiu afirmar que:  

1) Há semelhança nas respostas oferecidas para cada uma das perguntas do 

instrumento PedsQL ao comparar os resultados obtidos ao aplicá-lo às crianças 

e jovens com perda auditiva usuários de dispositivos de amplificação sonora e os 

resultados obtidos na aplicação do mesmo questionário aos seus cuidadores. 

2) Há semelhança na avaliação de cada aspecto, subescala e no escore total do 

instrumento PedsQL ao comparar os resultados obtidos ao aplicá-lo às crianças 

e jovens com perda auditiva usuários de dispositivos de amplificação sonora e os 

resultados obtidos na aplicação do mesmo questionário aos seus cuidadores.  

3) O aspecto melhor avaliado tanto por pacientes quanto por cuidadores é o de 

Capacidade Física, com pontuação média de 72,43 e 76,29, respectivamente. 

4) O aspecto pior avaliado pelos pacientes é o Emocional (pontuação média de 

54,12). 

5) O aspecto pior avaliado pelos cuidadores é a Atividade Escolar (pontuação 

média de 54,71). 

6) Com relação às subescalas, tanto para pacientes quanto para cuidadores, a 

saúde psicossocial é a que mostra índices de qualidade de vida mais baixos, 

com pontuação média de 59,41 e 62,94 respectivamente. 

7) O escore total obtido por pacientes e cuidadores foi bastante similar (pontuação 

média de 63,94 e 67,58, respectivamente).   

8) Há correlação positiva entre o IPRF da melhor orelha e o Aspecto Social do 

instrumento PedsQL aplicado às crianças e jovens com perda auditiva usuários 

de dispositivos de amplificação sonora. 
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9) Há correlação negativa entre a escolaridade do principal responsável e o Aspecto 

Emocional do instrumento PedsQL aplicado às crianças e jovens com perda 

auditiva usuários de dispositivos de amplificação sonora. 

10)  Há correlação negativa entre o estrato socioeconômico e os aspectos 

Capacidade Física, Emocional, Atividade Escolar, Subescala de Saúde 

Psicossocial, Subescala de Saúde Física e Escore Total do instrumento PedsQL 

aplicado às crianças e jovens com perda auditiva usuários de dispositivos de 

amplificação sonora.  

11)  Há correlação positiva entre o Índice de Inteligibilidade de Fala – SII – com 

próteses auditivas e o aspecto Atividade Escolar do instrumento PedsQL aplicado 

aos cuidadores responsáveis pelas crianças e jovens com perda auditiva 

usuários de dispositivos de amplificação sonora.  
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SIM 

NÃO 

Termo de Assentimento 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

USUÁRIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS. 

Quem pesquisará será Letícia Moraes Inocêncio e Maria Cecilia Di Maio Andrade. As crianças que irão participar do estudo têm 

de 5 a 18 anos de idade. Ele é para identificar quais são as suas dificuldades usando a prótese auditiva e ver como seus pais 

veem isso para comparar. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não ter nenhum problema se desistir. Ninguém ficará 

bravo. 

Tudo que você responder para nós será estudado e analisado, ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não 

falaremos para outras pessoas, nem contaremos a estranhos as informações que você nos der. 

COMO VAI SER A PESQUISA? 

Primeiro vamos conversar com você e fazer algumas perguntas sobre coisas que podem ser difíceis para algumas crianças. 

Você responde aquilo que for difícil para você. 

Depois faremos perguntaremos aos seus pais em quais coisas eles acham que você tem dificuldade. Essa conversa vai durar de 

20 a 40 minutos. 

Quando a pesquisa acabar nós mostraremos a vocês as conclusões. 

 

Você aceita participar dessa pesquisa? 

 

 

 

 

 
 

Eu  

aceito participar da pesquisa. Entendi como ela vai acontecer e que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não”. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma 

cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 

 

 

 

 

Anexo 02 
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Anexo 03 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 
 
  
Nome do participante: Data: / / 

 

 

Orientadora e Coorientadora: Profa. Dra. Maria Cecília Martinelli e Fga. Dra. Marilia Rodrigues Freitas de Souza 

 
Pesquisadoras: Letícia Moraes Inocencio e Maria Cecilia Di Maio Andrade 

 
1. O (A) Sr. (a) está sendo convidado a participar do estudo: QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES USUÁRIOS DE PRÓTESESAUDITIVAS 

2. Procedimentos: Será realizada uma entrevista a fim de conformar dados clínicos contidos em 

prontuário e, após, será feira a aplicação de um instrumento de avaliação de Qualidade de Vida 

Relacionado à Saúde (PedsQL™ Generic Core Scales) de acordo com as faixas etárias: 13-18 anos, 8-

12 anos, 5-7 anos. Há dois questionários, um respondido a ser pelos responsáveis e um pelas crianças 

e adolescentes. Para as faixas etárias de 13-18 anos e 8-12 anos, as crianças e adolescentes 

responderão a questões que compõem quatro diferentes domínios (sobre minha saúde e minhas 

atividades, sobre meus sentimentos, convívio com outras pessoas e sobre escola) e os responsáveis 

quatro outros domínios (capacidade física, aspecto emocional, atividades sociais e atividades 

escolares). Elas poderão ser respondidas pelos responsáveis e pelas crianças e adolescentes com: 

nunca, quase nunca, algumas vezes, muitas vezes ou quase sempre. Na faixa etária de 5-7 anos, tanto 

responsáveis quanto crianças responderão questões sobre os domínios capacidade física, aspecto 

emocional, atividades sociais e atividades escolares e terão, para cada pergunta, três opções de 

resposta: nunca, algumas vezes ou quase sempre (exemplificadas ludicamente por meio de carinhas 

na versão dirigida às crianças). Conforme determinam as diretrizes de saúde no momento, em função 

da pandemia por Covid-19, os questionários serão aplicados pelas pesquisadoras por 

videoconferência, por meio da plataforma Google Meet, a fim de resguardar a saúde geral dos(as) 

pacientes e seus responsáveis. 

3. Riscos e desconfortos: Os riscos e desconfortos são mínimos. Por ser uma entrevista feita a 

distância, a criança pode apresentar cansaço e dispersão de atenção durante o procedimento. Se 

notados, a entrevista será interrompida e reagendada, a fim de evitar o enviesamento de respostas e 

qualquer fadiga maior por parte da criança. 

4. Benefícios: Não haverá benefício direto para o voluntário, porém, acreditamos que com 

esse estudo poderemos fornecer material suficiente para embasar outros trabalhos, oferecer 



 

66  

dados para melhor prestação de serviços à população, e aprimorar intervenções de maneira a 

oferecer o tratamento terapêutico dentro da área. 

5. Direito de confidencialidade: Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, 

serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros pacientes em nenhum momento. Porém, o conjunto dos resultados 

deste estudo poderão ser publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos 

profissionais, mas a identidade de cada participante não será revelada, a menos que a lei o 

requisite. 

6. O (A) Sr. (a) tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento sem penalização alguma. Neste caso, o (a) Sr. (a) poderá continuar seu tratamento 

na Instituição sem problemas (quando for ocaso). 

7. O (A) Sr. (a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito não serão divulgados em 

nenhum momento. As imagens e áudios resultantes das videoconferências, assim como qualquer 

material coletado só serão utilizados neste estudo. 

8. Caso seja necessário, o (a) Sr. (a) terá assistência permanente durante o estudo, ou mesmo após o 

término ou interrupção do estudo. 

9. Em caso de qualquer problema ou dano pessoal causado, comprovadamente, pelos procedimentos 

ou tratamentos ao que os voluntários serão submetidos, o (a) Sr. (a) tem direito a tratamento médico 

gratuito na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

10. Não haverá despesas pessoais para o (a) Sr. (a) em qualquer fase do estudo. Também não 

haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

11. A qualquer momento, se for de seu interesse, o (a) Sr. (a) poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 

12. Quando o estudo for finalizado, o (a) Sr. (a) será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo. 

13. Em qualquer etapa do estudo, o participante da pesquisa terá acesso às profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Fga. Dra. Marilia 

Rodrigues Freitas de Souza, que poderá ser encontrada no endereço Rua Botucatu 802, telefone 5576-

4531. Em caso de ter alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, o(a) Sr.(a) poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 740 – 5º andar – sala 
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557 – CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP. Contato: (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162. 

E-mail:cep@unifesp.br 

14. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o (a) Sr. 

(a) e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo “QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE PRÓTESES AUDITIVAS". Eu 

discuti com as alunas: Letícia Moraes Inocêncio e Maria Cecilia Di Maio Andrade sobre a minha decisão e, participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participaçãoéisentadedespesasequetenhogarantiadeacessoatratamentohospitalar, quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

estudo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

 
 

data:// 

 

 

 

 
 

Nome do participante da pesquisa assinatura 

 
 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecimento deste 

paciente (ou representante legal) para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo 

a cumprir todos os termos aqui descritos. 

data:// 

 

 

 

 
 

Nome 

 

mailto:cep@unifesp.br
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PedsQL™ 
Questionário pediátrico 

sobre qualidade de 
vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DO/A ADOLESCENTE (13 a 18 anos) 
 
 

 

Nº de identificação  
 

Data:   

 
INSTRUÇÕES 

 
A próxima página contém uma lista de coisas com as quais você pode ter 
dificuldade. 
Por favor, conte-nos quanta dificuldade você tem tido com cada uma 
destas coisas durante os ÚLTIMOS 30 DIAS fazendo um “X” no número: 

 

0 se você nunca tem dificuldade comisso 

1 se você quase nunca tem dificuldade comisso 

2 se você algumas vezes tem dificuldade comisso 
3 se você muitas vezes tem dificuldade comisso 

4 se você quase sempre tem dificuldade com isso 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 

Anexo 04 
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PedsQL2 

Durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, você tem tido dificuldade com alguma das coisas abaixo? 

 

SOBRE MINHASAÚDE E MINHAS ATIVIDADES (dificuldade 

com...) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de uma quadra 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar esportes ou fazer exercícios 0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar coisas pesadas 0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro sozinho/a 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Eu sinto dor 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia 0 1 2 3 4 

 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS (dificuldade com…) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Eu sinto medo 0 1 2 3 4 

2. Eu me sinto triste 0 1 2 3 4 

3. Eu sinto raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu durmo mal 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS PESSOAS (dificuldade 

com...) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Eu tenho dificuldade para conviver com outros 
adolescentes 

0 1 2 3 4 

2. Os outros adolescentes não querem ser meus amigos 0 1 2 3 4 

3. Os outros adolescentes implicam comigo 0 1 2 3 4 

4. Eu não consigo fazer coisas que outros adolescentes 
da minha idade conseguem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar outros adolescentes 0 1 2 3 4 

 

SOBRE A ESCOLA (dificuldade com…) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. É difícil prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dificuldade para acompanhar as tarefas da 
escola 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto à aula por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto à aula para ir ao médico ou ao  hospital 0 1 2 3 4 
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PedsQL™ 
Questionário pediátrico 

sobre qualidade de 
vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DOS PAIS sobre O FILHO / A FILHA (13 a 18 anos) 
 
 

 

N° de identificação:  
 

Data:  

 
INSTRUÇÕES 

 
A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a sua 

filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha apresentou dificuldade com 

cada uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 
0 se ele / ela nunca tem dificuldade comisso 

1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade comisso 

2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso 

3 se ele / ela muitas vezes tem dificuldade com isso  

4 se ele / ela quase sempre tem dificuldade comisso 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 
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PedsQL2 

Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha apresentou dificuldade com cada 
uma das coisas abaixo? 

 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldades...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Praticar esportes ou fazer exercícios  físicos 0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6. Ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Sentir dor 0 1 2 3 4 

8. Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldades...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dormir mal 0 1 2 3 4 

5. Se preocupar com o que vai acontecer com ele /ela 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADES SOCIAIS (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Conviver com outros adolescentes 0 1 2 3 4 

2. Os outros adolescentes não quererem ser amigos 
dele /dela 

0 1 2 3 4 

3. Os outros adolescentes implicarem com seu filho / sua 
filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outros 
adolescentes da mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar o ritmo dos outros adolescentes 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldades...) Nunca Quase 
nunca 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Quase 
sempre 

1. Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Esquecer as coisas (esquecer o que aprendeu, 
esquecer de fazer as tarefas escolares, etc.) 

0 1 2 3 4 

3. Acompanhar a turma nas tarefas escolares 0 1 2 3 4 

4. Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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PedsQL™ 
Questionário pediátrico 

sobre qualidade de 
vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DA CRIANÇA (8 a 12 anos) 
 
 

 

Nº de identificação  
 

Data:   

 
INSTRUÇÕES 

 
A próxima página contém uma lista de coisas com as quais você pode ter 
dificuldade. 
Por favor, conte-nos quanta dificuldade você tem tido com cada uma 

destas coisas durante os ÚLTIMOS 30 DIAS fazendo um “X” no número: 

 
0 se você nunca tem dificuldade comisso 

1 se você quase nunca tem dificuldade comisso 
2 se você algumas vezes tem dificuldade comisso 

3 se você muitas vezes tem dificuldade comisso 

4 se você quase sempre tem dificuldade com isso 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 
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Durante os ÚLTIMOS 30 DIAS, você tem tido dificuldade com alguma das coisas abaixo? 
 

SOBRE MINHA SAÚDE E MINHAS ATIVIDADES 

(dificuldade com...) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de uma quadra 0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar esportes ou fazer exercícios 0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar coisas pesadas 0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro sozinho/a 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Eu sinto dor 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia 0 1 2 3 4 

 

SOBRE MEUS SENTIMENTOS (dificuldade com…) Nunca Quase 

nunca 

Algumas  

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Eu sinto medo 0 1 2 3 4 

2. Eu me sinto triste 0 1 2 3 4 

3. Eu sinto raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu durmo mal 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai acontecer comigo 0 1 2 3 4 

 

COMO EU CONVIVO COM OUTRAS PESSOAS (dificuldade 

com...) 

Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Eu tenho dificuldade para conviver com outras 
crianças 

0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não querem ser minhas amigas 0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicam comigo 0 1 2 3 4 

4. Eu não consigo fazer coisas que outras crianças da 
minha idade conseguem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar a brincadeira com 
outras crianças 

0 1 2 3 4 

 

SOBRE A ESCOLA (dificuldade com…) Nunca Quase 

nunca 

Algumas  

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. É difícil prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho dificuldade para acompanhar as tarefas da 
escola 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto à aula por não estar me sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Eu falto à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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PedsQL
™
 

Questionário 
pediátrico sobre qualidade de vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DOS PAIS sobre O FILHO / A FILHA (8 a 12 anos) 
 
 

 

N° de identificação:  
 

Data:  

 
INSTRUÇÕES 

 
A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a sua 

filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 

uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 
0 se ele / ela nunca tem dificuldade comisso 

1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade comisso 
2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso 

3 se ele / ela muitas vezes tem dificuldade com isso 

4 se ele / ela quase sempre tem dificuldade comisso 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 
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Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada uma 

das coisas abaixo? 
 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6. Ajudar nas tarefas domésticas 0 1 2 3 4 

7. Sentir dor 0 1 2 3 4 

8. Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dormir mal 0 1 2 3 4 

5. Se preocupar com o que vai acontecer com ele /ela 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADES SOCIAIS (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não quererem ser amigos dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicarem com o seu filho / a sua 
filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outras crianças da 
mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas  

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Esquecer as coisas (esquecer o que aprendeu, 
esquecer de fazer as tarefas escolares, etc.) 

0 1 2 3 4 

3. Acompanhar a turma nas tarefas escolares 0 1 2 3 4 

4. Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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PedsQL
™
 

Questionário pediátrico 
sobre qualidade de vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DA CRIANÇA (5 a 7 anos) 

Instruções para o entrevistador: 

Eu vou te fazer algumas perguntas sobre coisas que podem ser difíceis para algumas 
crianças. Eu quero saber se cada uma destas coisas pode ser difícil para você. 

 

Mostre à criança a página com as carinhas e leia as frases abaixo conforme aponta a 
resposta correspondente. 

 
Se isso nunca é difícil, aponte a carinha sorridente. 

 

Se isso algumas vezes é difícil, aponte a carinha do meio. 
 

Se isso quase sempre é difícil, aponte a carinha zangada. 
 

Eu vou ler cada uma das perguntas. Quando eu acabar de ler uma pergunta, você vai 
apontar a resposta para me dizer se isso é difícil para você. Vamos treinar primeiro. 

 

 Nunca Algumas 
vezes 

Quase 
sempre 

Para você é difícil estalar os dedos? 
  

 

Para determinar se a criança respondeu corretamente à pergunta ou não, peça-lhe que 
mostre como estala os dedos. Repita a pergunta se a criança mostrou uma resposta 
diferente da ação. 
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Pense em como você tem se sentido durante as últimas semanas. Por favor, escute 
cada uma das frases com bastante atenção e me conte se cada uma destas coisas é 
difícil para você. 

Depois de ler o item mostre à criança a página com as carinhas. Se ela hesitar ou parecer não saber 
como responder, leia as opções de resposta enquanto aponta as carinhas. 

 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldade com...) Nunca Algumas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Você acha difícil andar? 0 2 4 

2. Você acha difícil correr? 0 2 4 

3. Você acha difícil fazer exercícios físicos ou esportes? 0 2 4 

4. Você acha difícil levantar coisas pesadas? 0 2 4 

5. Você acha difícil tomar banho de banheira ou de 
chuveiro? 

0 2 4 

6. Você acha difícil ajudar nas tarefas de casa (como 
apanhar os seus brinquedos)? 

0 2 4 

7. Você sente dor? (Onde? ) 0 2 4 

8. Você se sente cansado/a demais para brincar? 0 2 4 

Lembre e me diga se isto tem sido difícil para você nas últimas semanas. 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldade com...) Nunca Algumas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Você sente medo? 0 2 4 

2. Você se sente triste? 0 2 4 

3. Você sente raiva? 0 2 4 

4. Você dorme mal? 0 2 4 

5. Você se preocupa com o que vai acontecer com você? 0 2 4 

 

ASPECTO SOCIAL (dificuldade com...) Nunca Algumas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Você acha difícil se dar bem com outras crianças? 0 2 4 

2. As outras crianças dizem que não querem brincar 
com você? 

0 2 4 

3.  As outras crianças implicam com você? 0 2 4 

4. As outras crianças fazem coisas que você não 
consegue fazer? 

0 2 4 

5. Você acha difícil acompanhar as brincadeiras com 
outras crianças? 

0 2 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldade com...) Nunca Algumas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Você acha difícil prestar atenção na aula? 0 2 4 

2. Você esquece as coisas? 0 2 4 

3. Você acha difícil acompanhar a sua turma nas tarefas 
escolares? 

0 2 4 

4. Você falta à aula porque você não se sente bem? 0 2 4 

5. Você falta à aula porque você tem que ir ao médico 
ou ao hospital? 

0 2 4 
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Isso é difícil para você? 

 
Nunca Algumas vezes Quase sempre 
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™
 

Questionário 
pediátrico sobre qualidade de vida 

Version 4.0 – Portuguese (Brazil) 

 

RELATO DOS PAIS sobre O FILHO / A FILHA (5 a 7 anos) 
 
 

 

N° de identificação:  
 

Data:  

 
INSTRUÇÕES 

 
A próxima página contém uma lista de coisas com as quais o seu filho / a sua 

filha pode ter dificuldade. 

Por favor, conte-nos se o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada 

uma dessas coisas durante o ÚLTIMO MÊS, fazendo um “X” no número: 

 
0 se ele / ela nunca tem dificuldade comisso 

1 se ele / ela quase nunca tem dificuldade comisso 
2 se ele / ela algumas vezes tem dificuldade com isso 

3 se ele / ela muitas vezes tem dificuldade com isso 

4 se ele / ela quase sempre tem dificuldade comisso 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda. 
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Durante o ÚLTIMO MÊS, o seu filho / a sua filha tem tido dificuldade com cada uma 

das coisas abaixo? 
 

CAPACIDADE FÍSICA (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Praticar esportes ou fazer exercícios físicos 0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho de banheira ou de chuveiro sozinho/a 0 1 2 3 4 

6. Ajudar nas tarefas domésticas, como apanhar os 
brinquedos 

0 1 2 3 4 

7. Sentir dor 0 1 2 3 4 

8. Ter pouca energia ou disposição 0 1 2 3 4 

 

ASPECTO EMOCIONAL (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado/a 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dormir mal 0 1 2 3 4 

5. Se preocupar com o que vai acontecer com ele /ela 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADES SOCIAIS (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. As outras crianças não quererem ser amigos dele / 
dela 

0 1 2 3 4 

3. As outras crianças implicarem com o seu filho / a sua 
filha 

0 1 2 3 4 

4. Não conseguir fazer coisas que outras crianças da 
mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar a brincadeira com outras crianças 0 1 2 3 4 

 

ATIVIDADE ESCOLAR (dificuldades...) Nunca Quase 

nunca 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Quase 

sempre 

1. Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Esquecer as coisas (esquecer o que aprendeu, 
esquecer de fazer as tarefas escolares, etc.) 

0 1 2 3 4 

3. Acompanhar a turma nas atividades escolares 0 1 2 3 4 

4. Faltar à aula por não estar se sentindo bem 0 1 2 3 4 

5. Faltar à aula para ir ao médico ou ao hospital 0 1 2 3 4 
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SPECIAL TERMS 

 

These User License Agreement Special Terms (“Special Terms”) are issued between Mapi Research Trust (“MRT”) and Marilia 
Souza (“User”). 

 

These Special Terms are in addition to any and all previous Special Terms under the User License Agreement General Terms. 

 

These Special Terms include the terms and conditions of the User License Agreement General Terms, which are hereby 
incorporated by this reference as though the same was set forth in its entirety and shall be effective as of the Special Terms 
Effective Date set forth herein. 

 

All capitalized terms which are not defined herein shall have the same meanings as set forth in the User License Agreement 
General Terms. 

 

These Special Terms, including all attachments and the User License Agreement General Terms contain the entire 
understanding of the Parties with respect to the subject matter herein and supersedes all previous agreements and undertakings 
with respect thereto. If the terms and conditions of these Special Terms or any attachment conflict with the terms and conditions 
of the User License Agreement General Terms, the terms and conditions of the User License Agreement General Terms will 
control, unless these Special Terms specifically acknowledge the conflict and expressly states that the conflicting term or 
provision found in these Special Terms control for these Special Terms only. These Special Terms may be modified only by 
written agreement signed by the Parties. 

1. User information 
 

 
Username 

 
Marilia Souza 

 
Category of User 

 
University 

 
User address 

 
Rua Botucatu 802 São Paulo 04023-062 Vila Clementino 
Brazil 

 
User VAT number 

 

 
User email 

 
marilia.rodrigues@unifesp.br 

 
User phone 

 
+5511995261335 

 
Billing Address 

 
Rua Botucatu 802 São Paulo 04023-062 Vila Clementino 
Brazil 

 

2. General information 
 

 
Effective Date 

 
Date of acceptance of these Special Terms by the User 

 
Expiration Date (“Term”) 

 
Upon completion of the Stated Purpose 

 
Name of User’s contact in charge of the request 

 
Marilia Souza 

 

3. Identification of the COA 

Anexo 05 

mailto:marilia.rodrigues@unifesp.br
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Name of the COA 

 
PedsQL™ - Pediatric Quality of Life Inventory™ 

 
Author 

 
Varni JW 

 
Copyright Holder 

 
Varni James W, PhD 

 
Copyright notice 

 
Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. All rights reserved 

 
Bibliographic reference 

 

 
Modules/versions needed 

 
PedsQL™ Generic Core Scales 

 

4. Context of use of the COA 
 

The User undertakes to use the COA solely in the context of the Stated Purpose as defined hereafter. 
 

4.1 Stated Purpose 
  

Clinical research 
 

 
Title 

 
QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES USUÁRIOS DE PRÓTESES 
AUDITIVAS 

 
Study/protocol reference 

 

 
Sponsor 

 
NONE 

 
Disease or condition 

 
HEARING LOSS 

 
Type of research 

 
Observational 

 
COA used as primary end point 

 
No 

 
Number of enrolled patients/subjects 

 
100 

 
Number of estimated failed patients/subjects 

 

 
Number of submissions of the COA for each enrolled 
patient/subject 

 
1 

 
Planned Term* 

 
Start: 11/2020; End: 12/2021 



 

 

 

 

4.2 Country and languages 
 

MRT grants the License to use the COA on the following countries and in the languages indicated in 
the table below: 

 

 
Version/Module 

 
Language 

 
For use in the following country 

 
PedsQL™ Generic Core Scales 

 
Portuguese 

 
Brazil 

 

The User understands that the countries indicated above are provided for information purposes. 
The User may use the COA in other countries than the ones indicated above. 

5. Specific requirements for the COA 

 

 

• The Copyright Holder of the COA has granted ICON LS exclusive rights to translate the COA in the 
context of commercial studies or any project funded by for-profit entities. ICON LS is the only 
organization authorized to perform linguistic validation/translation work on the COA. 

 

• In case the User wants to translate the COA in an academic context, the User shall send the 
back translations to the Copyright Holder for approval 

 

• In case the User wants to use an e-Version of the COA, the User shall send the Screenshots of the 
original version of the COA to the Copyright Holder through MRT for approval. The Copyright 
Holder may request Consulting fees for this review 

 

• In case the User wants to use an e-Version of the COA, ICON LS shall update (if needed) and 
populate the COA translations into the User’s or IT Company’s system and the User shall send the 
Screenshots of the translations of the COA to ICON LS for approval. The update (if needed), 
population of translations and the Screenshots review may incur additional fees. 

 
 
 

 

By accepting these Special Terms, the User acknowledges and confirms that it has read and 
approves the User Agreement General Terms. 

 
Mode of Administration* 

 
Electronic 

 
If electronic administration, please indicate mode of data 
collection 

 
Web: The proposal is to apply the questionnaire orally through a video 
call on the Google Meet platform. 

 
Use of IT Company (e-vendor) 

 
No 



 

 

Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) 
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SCALING AND SCORING OF THE 
 

Pediatric Quality of Life Inventory™ 

PedsQL
TM

 
 

 

 

 

 
Mapi Research Trust 27 rue de la Villette 69003 Lyon 

France 

Phone: +33 (0) 4 72 13 66 66 

Submit your request directly on our platform: https://eprovide.mapi-trust.org/ 

 
James W. Varni, Ph.D. Professor Emeritus 
Department of Pediatrics, College of Medicine Department of Landscape Architecture and Urban 
Planning 
College of Architecture 3137 TAMU 
College Station, Texas 77843-3137 USA 

Email: jvarni@tamu.edu 
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Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) 

 

 

 

 

 

 

The Child and Parent Reports of the PedsQLTM4.0GenericCoreScalesfor: 

• Young Children (ages5-7), 

• Children (ages8-12), 
• And Teens (ages13-18), 

are composed of 23 items comprising 4 dimensions. 

 

DESCRIPTION OF THE QUESTIONNAIRE: 

 
Physical 8 1-8 1-8 

 Functioning  

Emotional 

Functioning 

5 1-5 1-5  

Higher scores indicate 

Social 5 1-5 1-5 better HRQOL. 

Functioning     

School 5 1-5 1-5  

 Functioning  

 
 

SCORING OF DIMENSIONS: 

  
Item Scaling 

5-point Likert scale from 0 (Never) to 4 (Almost always) 

3-point scale: 0 (Not at all), 2 (Sometimes) and 4 (A lot) for the Young Child 

(ages 5-7) child report 

Weighting of 

Items 
No 

Extension of 
the Scoring 
Scale 

Scores are transformed on a scale from 0 to 100. 

 
 
 
 
 
 

 
Scoring 
Procedu
re 

Step 1: Transform Score 

Items are reversed scored and linearly transformed to a 0-100 scale as 
follows: 0=100, 1=75, 2=50, 3=25, 4=0. 

 
Step 2: Calculate Scores 

Score by Dimensions: 

0 If more than 50% of the items in the scale are missing, the scale scores 
should not be computed, 

1 Mean score = Sum of the items over the number of items answered. 

 

Psychosocial Health Summary Score = Sum of the items over the number of 
items answered in the Emotional, Social, and School Functioning Scales. 

 
Physical Health Summary Score = Physical Functioning Scale Score 

 

Total Score: Sum of all the items over the number of items answered on all 

the Scales. 

Interpretatio
n and 
Analysis 

of Missing Data 

If more than 50% of the items in the scale are missing, the Scale Scores 
should not be computed. 

If 50% or more items are completed: Impute the mean of the completed 

items in a scale. 

  

Dimensions 
Number of 

Items 

Cluster of 

Items 

Reversed 

scoring Direction of Dimensions 
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