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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbio da Comunicação Humana  

Universidade Federal de Santa Maria 
 

EFEITOS DO TREINAMENTO AUDITIVO COMPUTADORIZADO NO DISTÚRBIO 
DO PROCESSAMENTO AUDITIVO 

 
Autora: Ândrea de Melo 

Orientadora: Profa Dra Eliara Pinto Vieira Biaggio 
Co-orientadora: Profa Dra Carolina Lisbôa Mezzomo 

 
Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar os efeitos do Treinamento Auditivo 
Computadorizado (TAC) por meio do uso de software em escolares, de 7 anos a 8 
anos e 11 meses, com distúrbio do processamento auditivo (DPA) com sistema 
fonológico típico e atípico, utilizando medidas comportamentais, eletrofisiológicas, 
subjetivas e suas correlações. A amostra foi composta por 14 crianças que 
passaram por uma avaliação audiométrica básica e testes comportamentais do 
processamento auditivo-PA (Teste de Detecção de Intervalo Aleatório-RGDT, Teste 
de Inteligibilidade Pediátrica-PSI e Teste Dicótico Não Verbal-TDNV). Após para 
composição dos grupos, realizou-se a Avaliação Fonológica da Criança. Os outros 
procedimentos de avaliação foram: Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência 
(PEALL) e Escala de Funcionamento Auditivo-SAB. Depois, foram distribuídos em 
dois grupos: G1 – sete crianças com DPA e aquisição fonológica típica e G2 – sete 
crianças com DPA e aquisição de fala atípica, todos receberam 12 sessões de TAC 
realizadas duas vezes por semana. Duas semanas após o término do TAC, foram 
realizadas novamente as avaliações comportamentais, eletrofisiológica e escala 
SAB. Para análise dos resultados, utilizaram-se o teste McNemar para verificação 
das variáveis categóricas, teste de Mann-Whitney para análise de valores numéricos 
entre os grupos, teste de Wilcoxon para comparação entre as avaliações pré e pós-
TAC, sendo o nível de significância de 5% (p<0,05). Adicionalmente, para análise 
entre os escores obtidos na escala SAB e o desempenho nas avaliações 
comportamentais e eletrofisiológicas utilizou-se o teste de correlação de Spearman. 
Esta dissertação está estruturada no modelo alternativo, o qual inclui introdução, 
revisão de literatura, metodologia geral, seguida de dois artigos científicos, 
discussão geral que integra os resultados de ambos os artigos, conclusão, 
referências bibliográficas e anexos. Conforme os resultados encontrados, pode-se 
concluir que TAC mostrou-se eficaz para melhorar os processos gnósicos auditivos 
relacionados aos testes comportamentais do PA (RGDT e TDNV) em escolares 
diagnosticados com DPA, apresentando aquisição de fala típica e atípica, do 
presente estudo. Observaram-se também, modificações biológicas por meio das 
medidas de latência das ondas do PEALL. Tais achados mostram o efeito da 
plasticidade no sistema nervoso central após intervenção terapêutica. Além disso, 
houve mudanças funcionais verificadas pela escala SAB. 

 

Palavras-chave: Percepção Auditiva. Criança. Transtornos de Articulação. 
Estimulação Acústica. Software 
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ABSTRACT 

Master’s Degree Dissertation 

Post-Graduation in Human Communication Disorders  

Universidade Federal de Santa Maria 

 
EFFECTS OF COMPUTERIZED AUDITORY TRAINING ON AUDITORY 

PROCESSING DISORDER 
 

Author: Ândrea de Melo 
Adviser: Profa Dra Eliara Pinto Vieira Biaggio 

Co- adviser: Profa Dra Carolina Lisbôa Mezzomo 

 

This research aimed to verify the effects of computerized auditory training (CAT) 
through the use of software in students, age between 7 and 8 years old and 11 
months, with APD with and without alteration of speech using behavioral measures, 
electrophysiological, psychoacoustics and its correlations.  The sample was 
composed of 14 children who have gone through a basic audiometric evaluation 
subsequently conducted the auditory process-AP behavioral tests (Random Gap 
Detection Test–RGDT, Pediatric Speech Intelligibility-PSI e Teste Dicótico Não 
Verbal-TDNV) and Auditory Evoked Potential Long Latency (LLAEP-P300) and the 
Phonological Evaluation of the Child. In addition to Scale of Auditory Behaviors–SAB 
administered to parents. After, were divided into two groups: G1 - children with APD 
and typical phonological acquisition and G2 - children with APD and acquisition of 
atypical speech, all received 12 CAT sessions held twice a week. Two weeks after 
completion of therapy intervention, there were again evaluated by behavioral 
assessments, electrophysiological and SAB scale. For data analysis, we used the 
McNemar test for verification of categorical variables, Mann-Whitney test for analysis 
of numeric values between groups, Wilcoxon test to compare the pre- and post-CAT, 
and the level of significance of 5% (p <0.05). In addition to analysis of the scores 
obtained on the scale SAB used the Spearman correlation test. This dissertation is 
structured in the alternative model, which includes introduction, literature review, 
general methodology, followed by two articles, general discussion that integrates the 
results of both articles, conclusion, bibliographic references and annexes. According 
to the obtained results, it can be concluded that the CAT was effective in improving 
the gnosis auditory processes related to behavioral tests of auditory processing 
(RGDT and TDNV) in schoolchildren from seven to eight years and eleven months 
diagnosed with APD, with the acquisition of typical and atypical speech. It was also 
observed, biological modifications through latency measures of the waves LLAEP. 
These findings show the effect of the plasticity of the central nervous system after 
therapeutic intervention. In addition, there were functional changes seen by SAB 
scale. 

 

Keywords: Auditory Perception. Child. Articulation Disorders. Acoustic Stimulation. 

Software 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Sabe-se que a integridade da audição é primordial para a aquisição da 

linguagem oral e estabelecimento da comunicação entre os sujeitos. Qualquer 

alteração auditiva seja um déficit sensorial auditivo periférico, ou no recebimento, 

armazenamento e interpretação dos estímulos sonoros em nível central, pode 

colocar em risco a aquisição da língua pelo sujeito e a efetividade do diálogo. 

O modo como o sujeito analisa os eventos acústicos recebidos pela audição é 

denominado Processamento Auditivo (PA), o qual depende de atividades refinadas 

do Sistema Nervoso Central (SNC) e encéfalo. O PA desenvolve-se por meio das 

experiências vivenciadas em seus primeiros anos de vida no ambiente sonoro e das 

emoções associadas a elas (PEREIRA, 2011). Relaciona-se a uma variedade de 

fenômenos tais como: localização e lateralização da fonte sonora; discriminação e 

reconhecimento; aspectos temporais, além de resolução, mascaramento, integração 

e ordenação; na presença de sinais acústicos competitivos e com degradação do 

sinal acústico (American Speech- Language- Hearing Association - ASHA, 2005).   

É importante destacar que o PA abrange as estruturas das vias auditivas e 

córtex cerebral (AMATUCCI; LUPION, 2001), não contemplando apenas a porção 

periférica do sistema auditivo, onde as informações sonoras são somente 

detectadas. Além disso, envolve outros sistemas, como atenção, memória, 

linguagem e pensamento, permitindo assim dar significado à presença do som 

(BALEN et al., 2009).  

Uma alteração neste processo caracteriza-se como um Distúrbio do 

Processamento Auditivo (DPA), sendo que tal condição possui uma variedade de 

manifestações complexas e diversas. Geralmente, é associada a dificuldades 

auditivas de compreensão e de aprendizagem, porém havendo normalidade da 

audição periférica (ZALCMAN; SCHOCHAT, 2007). 

Tal distúrbio ocasiona uma dificuldade na interpretação dos padrões sonoros 

e pode ter como consequência prejuízos na compreensão das informações 

acústicas, principalmente, da fala (MARTINS; PINHEIRO; BLASI, 2008). 

As dificuldades relacionadas ao DPA podem agravar-se em um ambiente 

acústico desfavorável, como por exemplo, uma sala de aula ruidosa, o que acaba 

interferindo no desempenho escolar do sujeito (PEREIRA et al., 2011). O prejuízo 
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relacionado ao DPA em crianças relaciona-se, principalmente, à dificuldade de 

manter uma comunicação efetiva em ambientes ruidosos, desatenção, dificuldade 

com a linguagem expressiva e na produção de determinados sons da fala, 

especialmente os fonemas /r/ e o /l/ (CHERMAK; MUSIEK, 2002). 

Pode-se classificar o DPA por meio do prejuízo nos processos gnósicos 

(PEREIRA; SCHOCHAT, 1997), sendo eles: codificação, que envolve a capacidade 

de integrar informações auditivas com não auditivas; decodificação que é a 

habilidade de integrar estímulos sonoros agrupando significado a eles; organização 

que se referente à capacidade em ordenar os sons no espaço de tempo. 

Posteriormente, Pereira (2004) adicionou mais um processo gnósico importante, a 

gnosia não verbal, que se relaciona à capacidade em perceber aspectos segmentais 

como intensidade, frequência e duração. 

Em relação à aquisição da linguagem, Ribas (2006) explica que a diferença 

primordial entre a aquisição típica e atípica da linguagem oral está na variação 

linguística de ocorrência de ambos, conforme detalhado a seguir.  A aquisição típica 

refere-se à presença de variações com mudanças dinâmicas e rápidas padronizadas 

até atingir as produções conforme língua-alvo, tornando o sistema fonológico 

estável. Já na aquisição atípica, denominado de desvio fonológico (DF), ocorrem 

variações em relação ao alvo adulto, contudo, as mudanças são lentas impedindo a 

correta produção da fala devido ao atraso na estabilização do sistema fonológico 

além da idade prevista para estabilização do sistema contrastivo de sons. Portanto, 

o DF é uma alteração no desenvolvimento dos padrões da linguagem oral e este 

pode estar associado ao DPA (CAUMO; FERREIRA, 2009; ATTONI et al., 2010; 

ATTONI; QUINTAS; MOTA, 2010; QUINTAS et al., 2010). Cabe ressaltar que o DF é 

caracterizado por trocas nos sons contrastivos da fala pela criança, quando esta já 

deveria conseguir produzir todos os fonemas da língua, conforme o padrão do 

adulto, em circunstâncias etiológicas desconhecidas (LAMPRECHT, 1986; MOTA, 

1996; ATTONI et al., 2010).  

Na percepção de fala, a habilidade de resolução temporal é importante, já que 

contribui para a identificação de pequenos fragmentos fonéticos. Alterações nesta 

habilidade auditiva sugerem certa interferência na percepção do discurso e 

reconhecimento dos fonemas da língua (AU; LOVEGROVE, 2001). No ano de 2007, 
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pesquisadores verificaram a relação desta habilidade em crianças com DF, 

concluindo que é comum a alteração de processamento temporal e, sendo assim, 

estas crianças necessitam de um tempo superior ao das demais para conseguir 

detectar intervalos de tempo entre estímulos auditivos (MUNIZ et al., 2007). Estudo 

realizado no Rio Grande do Sul encontrou uma prevalência do DF em 79% 

(n=64/81) crianças de escolas municipais com idade entre seis e onze anos 

(ROCKENBACH, 2005). Em relação ao gênero, um estudo realizado em São Paulo 

mostrou uma prevalência maior em meninos que em meninas (MURPHY et al., 

2015). 

Independente das comorbidades, nos casos de DPA, a indicação terapêutica 

pode ser a realização de treinamento auditivo (TA), no qual se realizam exercícios 

para estimular as habilidades auditivas alteradas (DIAS; GIL, 2011; BSA, 2011). 

Para diversos estudiosos, a terapia de TA melhora a função do sistema auditivo 

central na transformação de sinais acústicos (MUSIEK; SCHOCHAT, 1998; 

CHERMAK; MUSIEK; 2002; LEITE; WERTZNER; MATAS, 2010; RUSSO et al., 

2010; GEORGE; COCH, 2011; SHARMA; PURDY; KELLY, 2012; SILVA et al., 2012; 

SILVA; DIAS, 2012; FRANCELINO; REIS; MELO, 2014; MURPHY et al., 2015a; 

STROIEK et al., 2015). 

 Tal terapia pode ser realizada de duas formas: treinamento auditivo não 

controlado acusticamente ou treinamento acusticamente controlado. Na primeira 

alternativa não há exigência de controle acústico do ambiente e dos estímulos 

apresentados. Contudo, cumpre igualmente a estimulação das habilidades auditivas, 

porém em ambiente terapêutico e normalmente lúdico (VILELA et al., 2012).  

Referente ao TA acusticamente controlado, é realizado por terapia em ambiente 

clínico fazendo uso de computadores ou equipamentos eletroacústicos, sendo 

propostas atividades acusticamente controladas e aplicadas em cabina acústica 

(MUSIEK, 1999; PEREIRA, 2011). 

Dentre os tipos de treinamento, tem tido notoriedade o treinamento auditivo 

computadorizado (TAC), que permite o controle de estímulos e hierarquia de 

atividades em termos de complexidade (COMERLATTO JUNIOR; SILVA; BALEN, 

2010). É o que tem a padronização do treinamento como a maior vantagem, pois 

permite que diferentes sujeitos realizem a mesma atividade com controle acústico 
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presente em alguns softwares (BALEN; SILVA, 2011). Normalmente, este 

treinamento computadorizado é realizado com software específico, e tal 

procedimento busca, por meio de diferentes tarefas acústicas, ativar o sistema 

auditivo e suas ligações com sistemas afins, modificando, desta forma, os 

comportamentos auditivos antigos e formando novas conexões neurais (ALVAREZ; 

SANCHEZ; GUEDES, 2010). Esta terapia tem como base os conceitos da 

neuroplasticidade do sistema auditivo (MUSIEK; BERGE, 1998), pois se sabe que 

modificações funcionais e estruturais em resposta à estimulação sonora ocorrem em 

níveis centrais, ou seja, o encéfalo é um órgão com capacidade de criar novas 

organizações por meio da estimulação (AZEVEDO et al., 2011). O uso do TAC pode 

também ser algo motivador, pois em geral as crianças gostam de tecnologia. Assim, 

tal maneira de realizar terapia de habilidades auditivas torna-se prazerosa para uma 

geração inserida em um mundo com novas tecnologias. 

Quando se pensa em terapia de TA com crianças, deve-se escolher 

estratégias que sejam prazerosas, proporcionando interação ao sujeito, sendo esta 

uma das vantagens do treinamento computadorizado neste público (COMERLATTO 

JUNIOR; SILVA; BALEN, 2010). Este tipo de intervenção terapêutica serve como um 

estímulo para que o sujeito cumpra o programa de terapia (SILVA et al., 2012). 

O sucesso terapêutico no TA está diretamente vinculado à plasticidade do 

SNC aliado à estimulação auditiva (MARTINS; PINHEIRO; BLASI, 2008).  Sabe-se 

que é possível verificar se a estimulação auditiva, realizada por meio do TA, 

proporciona ao sujeito melhoras significantes, pois podem ser visualizadas tanto em 

procedimentos comportamentais, como eletrofisiológicos de avaliação de PA 

(MUSIEK; SCHOCHAT, 1998; KOZLOWSKI et al., 2004; LEITE, 2006; ZALCMAN; 

SCHOCHAT, 2007; BALEN; MASSIGNANI;  SCHILLO, 2008; GERMANO; 

CAPELLINI, 2008; MARTINS; PINHEIRO; BLASI, 2008; ALONSO; SCHOCHAT, 

2009; LEITE; WERTZNER; MATAS, 2010; RUSSO et al., 2010; GEORGE; COCH, 

2011; SHARMA; PURDY; KELLY, 2012; SILVA et al., 2012; SILVA; DIAS, 2012; 

CRUZ; ANDRADE; GIL, 2013; FRANCELINO; REIS; MELO, 2014; MURPHY et al., 

2015a; STROIEK et al., 2015). 

Entre outros procedimentos, utiliza-se a análise da latência e amplitude dos 

componentes do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL)/Potencial 

Cognitivo (P300), como um biomarcador de evolução terapêutica (JIRSA, 1992; 
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KOZLOWSKI et al., 2004; LEITE, 2006; ALONSO; SCHOCHAT, 2009; LEITE, 

WERTZNER; MATAS, 2010; GEORGE; COCH, 2011; LIMA et al., 2011; 

FRANCELINO; REIS; MELO, 2014). O PEALL permite avaliação objetiva do PA, pois 

a captação dos potenciais reflete a atividade cortical relacionada às habilidades de 

discriminação, integração e atenção do encéfalo (FRIZZO; ALVES; COLAFÊMINA, 

2001). 

Tal potencial vem sendo estudado em pesquisas de intervenção terapêutica, 

pois permite modificações biológicas em nível de sistema nervoso relacionadas aos 

valores do componente endógeno P3 (HEIM et al., 2013). Estudos demonstram que 

o componente P3 relaciona-se às habilidades cognitivas como atenção ao estímulo 

sonoro durante a avaliação (DUARTE et al., 2009), sendo possível observá-lo 

presente no exame quando o sujeito percebe de forma consciente a mudança no 

estímulo sonoro apresentado (MCPHERSON, 1996). 

 Os autores Matas (2010) e Dias e Gil (2011) defendem que há necessidade 

de mais pesquisas relacionando treinamento auditivo e DPA. Perante a inovação da 

utilização desta técnica no Brasil e interatividade na terapia com uso do computador 

no treinamento auditivo, torna-se importante para a Fonoaudiologia o 

desenvolvimento de pesquisas que divulguem e assegurem a efetividade dessa 

prática (SILVA et al., 2012). Tal proposta de estudo vai ao encontro dos autores 

supracitados, pois se propôs estudar os efeitos de uma forma alternativa de terapia 

de processamento auditivo. Desta forma, tem-se como hipótese do presente estudo 

que o TAC proporcionaria mudanças mais evidentes nas habilidades auditivas de 

crianças com aquisição fonológica típica. 

 Assim elencou-se como objetivo geral desta dissertação investigar os efeitos 

do TAC em crianças diagnosticadas com DPA com ou sem aquisição típica de fala 

(desvio fonológico e/ou desvio fonético-fonológico). Tem-se como objetivos 

específicos: avaliar os efeitos oriundos do TAC nas crianças do estudo, 

considerando o desempenho nos testes comportamentais do processamento 

auditivo, por meio da mudança nas habilidades auditivas; Avaliar os efeitos oriundos 

do TAC nas crianças do estudo, considerando o desempenho no Potencial Evocado 

Auditivo de Longa Latência, com base na latência dos componentes exógenos e 

endógeno; Verificar se o desempenho na bateria de testes comportamentais e 

eletrofisiológico do processamento auditivo após o TAC ocorreu de modo 
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semelhante em ambos os grupos; Analisar as observações feitas pelos 

pais/responsáveis no protocolo “Escala de funcionamento auditivo” (NUNES; 

PEREIRA; CARVALHO, 2013), realizado pré e pós-TAC, como um meio de 

mensuração terapêutica; Correlacionar os escores obtidos nas escala “Escala de 

funcionamento auditivo” (NUNES; PEREIRA; CARVALHO, 2013) e os testes 

comportamentais do PA, pré e pós-TAC; Correlacionar os escores obtidos nas 

escala “Escala de funcionamento auditivo” (NUNES; PEREIRA; CARVALHO, 2013) 

e os componentes do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência, pré e pós-

TAC. 

Esta dissertação está estruturada no modelo alternativo, conforme proposto 

pela Estrutura e Apresentação de Monografias, Dissertações e Teses (MDT) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A mesma inclui introdução, revisão de 

literatura, metodologia geral, seguida de dois artigos científicos, discussão geral que 

integra os resultados de ambos os artigos, conclusão, referências bibliográficas e 

anexos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada uma síntese dos estudos relacionados ao 

processamento auditivo (PA) e o treinamento auditivo computadorizado (TAC), além 

de suas correlações com aquisição fonológica. Referenciaram-se também, por meio 

de pesquisa bibliográfica, as medidas de mensuração dos efeitos do TAC, tanto 

comportamentais, quanto eletrofisiológicas ou por protocolo de avaliação funcional 

da audição. Optou-se por elaborar esta seção da dissertação por meio do 

encadeamento de ideias e subdividiu-se tal seção de forma didática em: 1) 

Processamento auditivo, distúrbio do processamento auditivo e suas relações com 

aquisição fonológica; 2) Treinamento auditivo e mensurações da sua eficácia 

terapêutica. 

2.1 Processamento auditivo, distúrbio do processamento auditivo e suas 

relações com aquisição fonológica 

 

 O PA é um conjunto de habilidades especificas, das quais o sujeito depende 

para interpretar os estímulos sonoros recebidos (ALVAREZ et al., 2003; RAMOS, 

2013) e está relacionado à eficiência e à efetividade do Sistema Nervoso Central 

(SNC) em utilizar a informação auditiva (ASHA, 2005). Refere-se às habilidades de 

discriminação, responsável em agrupar sons de acordo com sua semelhança ou 

diferença; memória, responsável por armazenar ou recuperar as informações 

sonoras; percepção auditiva, responsável pela recepção e interpretação dos sons ou 

palavras recebidas auditivamente (PINHEIRO; CAPELLINI, 2009). 

Uma alteração em alguma destas habilidades, chama-se Distúrbio do 

Processamento Auditivo (DPA), o qual se caracteriza por uma percepção pobre dos 

sinais acústicos, sejam eles verbais ou não verbais (British Society of Audiology-

BSA, 2011). Neste distúrbio, os estímulos sonoros são escutados, porém há um 

prejuízo na sua interpretação, transmissão, análise, organização, transformação, 

elaboração, armazenamento e/ou recuperação das informações recebidas (ASHA, 

2005; PEREIRA, 2011). Tais sujeitos com DPA também podem apresentar limitação 

na memória auditiva (ALVAREZ; ZAIDAN, 2009), dificuldade de compreensão de 

fala na presença de ruído competitivo, diminuição da atenção sustentada, fácil 
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distração e desempenho acadêmico aquém do esperado, considerando a cognição 

do sujeito (CHERMAK; MUSIEK, 1992; EMERSON et al., 1997). 

Com base em dados de uma clínica americana de audiologia pediátrica, 

pesquisadores mostraram uma alta incidência de DPA em crianças, 20% (MOORE; 

HUNTER, 2013), sendo encontrada uma maior percentagem no gênero masculino 

do que no feminino (CHEMARK; MUSIEK, 1997). 

Em relação à aquisição fonológica, a diferença entre a aquisição típica e 

atípica está na variação linguística de aquisição dos fonemas, isto é, a aquisição 

típica refere-se à presença de variações com mudanças dinâmicas e rápidas 

padronizadas até atingir as produções conforme língua-alvo, tornando o sistema 

fonológico estável. Já na aquisição atípica ou desvio fonológico (DF) ocorrem 

variações em relação ao alvo esperado para adultos, pois há um atraso na 

estabilização do sistema fonológico, em especial no sistema contrastivo de sons 

(RIBAS, 2006), em circunstâncias etiológicas desconhecidas (LAMPRECHT, 1986; 

MOTA, 1996; ATTONI et al., 2010).  

Segundo Girbau e Schwartz (2011) crianças de oito a dez anos de idade 

estão no período para o desenvolvimento de conexões semânticas e PA. Crianças 

com DPA podem apresentar, entre outras queixas, dificuldade na produção dos 

fonemas que compõem a fala, principalmente /r/ e o /l/ (CHERMAK; MUSIEK, 2002). 

Segundo Quintas et al. (2010), crianças com aquisição atípica de fala possuem 

desempenhos inferiores nos testes que avaliam o processamento auditivo quando 

comparadas a crianças com desenvolvimento típico, apontando para a possível 

relação entre DPA e DF. Os autores Caumo e Ferreira (2009) mostraram esta 

relação em um estudo realizado, por meio de uma coleta de dados, com sujeitos de 

idade mínima de sete anos e com DF. Todos apresentaram alguma alteração em 

pelo menos uma habilidade auditiva nos testes comportamentais de PA, mostrando 

a importância de determinar a existência do comprometimento das habilidades 

auditivas em crianças com DF. 

Cabe ressaltar ainda que, crianças em processo de alfabetização podem 

apresentar várias manifestações clínicas relacionadas ao DPA, especialmente 

referente à linguagem compreensiva e a aprendizagem (KOZLOWSKI et al., 2004). 

A incidência do DPA nessa população em idade escolar e com transtorno de 
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aprendizagem é relativamente alta, como apontada em um estudo internacional 

(BELLIS, 1996). Escolares com problemas de aprendizagem, que apresentaram 

inabilidade nos testes de PA envolvendo estímulos verbais, demonstraram 

dificuldades em processar os estímulos sonoros da fala. Inferiu-se que essas 

crianças poderiam enfrentar obstáculos na segmentação e manipulação da estrutura 

fonológica da linguagem e, desta forma, estariam sujeitas a apresentar dificuldades 

de leitura e escrita (IDIAZÁBAL-ALETXA; SAPERAS-RODRÍGUEZ, 2008; 

PINHEIRO; CAPELLINI, 2009). 

O DPA deve ser examinado com a utilização de testes padronizados de 

acesso à percepção auditiva (BSA, 2011). Realizam-se diferentes testes 

comportamentais para avaliar as habilidades auditivas do PA, como por exemplo, o 

Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT 

(KEITH, 2000), o Pediatric Speech Intelligibility (PSI) versão em português, Teste de 

Inteligibilidade Pediátrica (ZILIOTTO; KALIL; ALMEIDA, 1997) e o Teste Dicótico 

Não Verbal – TDNV (ORTIZ et al., 1995). O teste RGDT é sensível à identificação de 

transtornos envolvendo a habilidade de resolução temporal, sendo esta diretamente 

relacionada com a percepção de fala, podendo então, relacionar-se com dificuldades 

de processamento fonológico, linguagem receptiva, leitura e discriminação auditiva 

(KEITH, 2000). Já o teste PSI avalia as habilidades auditivas de figura-fundo e 

atenção seletiva (ZILIOTTO; KALIL; ALMEIDA, 1997). E o TDNV possui seis sons 

não verbais apresentados entre pares, o qual permite verificar a habilidade de 

atenção seletiva e atenção sustentada pela tarefa de separação binaural (ORTIZ et 

al., 1995). 

Estes testes utilizados visando o acesso dessas habilidades auditivas na 

população pediátrica justificam-se devido às suas relações com o desenvolvimento 

linguístico. Pesquisadores verificaram que sujeitos com alteração na habilidade de 

atenção auditiva possuem maior possibilidade de desenvolver DF na infância 

(GOMES; WOLFSON; HALPERIN, 2007). Na presença de DF geralmente pode-se 

verificar associação à alteração no processamento temporal de estímulos sonoros 

(MUNIZ et al., 2007), sendo a habilidade de resolução temporal essencial para que a 

criança consiga perceber distintos fragmentos fonéticos que compõem a fala (AU;  

LOVEGROVE, 2001). Referente à habilidade de figura-fundo auditiva, esta se faz 

importante, pois é responsável por regular a percepção do sujeito na diferença entre 
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o estímulo auditivo principal (fala) e ruído competitivo, em ambientes acusticamente 

desfavoráveis (HEATH; HOGBEN; CLARK, 1999). Outros pesquisadores referem 

que quando o exame é realizado na presença de ruído competitivo exige 

informações sensoriais auditivas mais detalhadas, buscando acesso aos diversos 

canais, visando assim o reconhecimento do estímulo de fala (DANIEL; COSTA; 

OLIVEIRA, 2003). 

Santos, Parreira e Leite (2010) buscaram verificar o desempenho nos testes 

comportamentais do PA levando em conta as habilidades de ordenação e resolução 

temporal em 12 crianças com DF, sendo 67% com grau de severidade classificado 

como leve e 33% como levemente-moderado, considerando o Percentual de 

Consoantes Corretas (PCC). Os pesquisadores observaram que quanto maior o 

grau de severidade do DF, pior o desempenho do indivíduo no teste de padrão de 

frequência. Demonstrando que há influência estatisticamente significante entre o 

grau de severidade do DF e o desempenho dos sujeitos na habilidade de ordenação 

temporal. 

Recentemente, pesquisadores verificaram a habilidade de ordenação 

temporal simples e localização sonora em crianças de 4 a 5 anos, demonstrando 

que em crianças com alteração do PA triplica-se a chance de alteração no 

vocabulário. Destacam ainda que, aquelas crianças com habilidades auditivas 

adequadas apresentavam também fonologia normal, contudo demonstravam 

alteração no vocabulário (SOUZA et al., 2015). 

Além da avaliação com testes comportamentais, o avaliador pode utilizar 

avaliações eletrofisiológicas, para o acesso a informações mais centrais da 

interpretação do som pelo sujeito (WUNDERLICH; CONE-WESSON, 2006), 

podendo auxiliar na conclusão do diagnóstico por meio da confirmação da origem da 

alteração auditiva (SANTOS et al., 2015). Autores ressaltam ainda que a avaliação 

eletrofisiológica por meio do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência 

(PEALL)/P300, é útil como exame para diagnóstico do DPA, pois apresenta 

correlação de resultados quando pareado a avaliações comportamentais do PA 

(CASTRO; VENTURINI; PIMENTA, 2014). As respostas no PEALL podem ser 

observadas desde o nascimento, seja a avaliação realizada por estímulos de tons 

puros e/ou por estímulos complexos (sílabas), permitindo a visualização da 



24 

 

 

organização de geradores corticais e o desenvolvimento do sistema auditivo central 

(FIGUEIREDO; LEWIS, 2014; REIS; FRIZZO, 2015). 

O PEALL é uma avaliação importante na investigação de habilidades como 

atenção, memória e discriminação (JUNQUEIRA; COLAFÊMINA, 2002). Estes 

autores realizaram uma pesquisa relatando que há na literatura diferentes valores 

como normalidade para os componentes do PEALL na população normo-ouvinte. 

Desta forma geraram critérios para crianças e adultos jovens saudáveis, entre 5 e 18 

anos de idade, conforme apresentado a seguir: Ondas exógenas, mais 

especificamente para o complexo N1-P2-N2, seus valores devem estar entre 60 e 

300ms; Já para a onda endógena, P3, entre 240 e 400ms sendo esta o maior pico 

positivo após o complexo N1-P2-N2. Tais valores foram indicados para sujeitos 

saudáveis com idade entre 8 e 18 anos. 

Em exames normais é possível verificar a presença de todas as ondas, sejam 

elas positivas P1, P2 e P3 ou negativas N1 e N2, em adultos e crianças maiores 

(DUARTE et al., 2009; REIS; FRIZZO, 2015). As ondas P1, N1, P2 e N2 são 

caracterizadas como potenciais exógenos, as quais sofrem influência das 

características físicas do estímulo sonoro (intensidade frequência e duração). 

Enquanto a onda P3 relaciona-se às habilidades cognitivas como atenção ao 

estímulo sonoro durante a avaliação, sendo conhecida como potencial endógeno 

(DUARTE et al., 2009). Tal potencial endógeno está presente na avaliação, quando 

o sujeito percebe conscientemente a mudança no estímulo sonoro apresentado 

(MCPHERSON, 1996). O pesquisador refere ainda que, a onda N2 torna-se estável 

após os cinco anos de idade, antes disto ela apresenta-se com maior negatividade. 

Esta avaliação pode ser realizada por apresentação de dois tons puros ou 

estímulo de fala, que é diferenciado pelos componentes de início de sílaba ou ponto 

articulatório ou por vogais, palavras ou frases, sendo importantes para avaliação da 

discriminação auditiva e processamento linguístico em sujeitos com alteração de fala 

ou linguagem (KURTZBERG et al., 1984). Pesquisadores buscaram relacionar os 

resultados apresentados na avaliação eletrofisiológica P300 na população infantil 

com DF, encontrando nessa população, valores médios de latência maiores e 

percentagem superior de resultados alterados quando comparadas às crianças com 

desenvolvimento linguístico típico (LEITE, 2006; LEITE; WERTZNER; MATAS, 

2010). 
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2. 2 Treinamento auditivo e mensurações da sua eficácia terapêutica 

 

A estimulação realizada por meio do Treinamento Auditivo (TA) gera 

mudanças no SNC, pois este responde satisfatoriamente pela sua capacidade em 

realizar novas aprendizagens, devido à sua plasticidade (KATZ, 1996). Além disso, 

torna-se essencial que o sujeito com DPA construa suas próprias estratégias 

visando minimizar e compensar seus déficit (MENDES-CIVITELLA; COSTA, 2009). 

Autores expõem que a formação musical e o jogar vídeo game proporcionam 

uma nova aprendizagem ao sujeito (ANDERSON; KRAUS, 2013). Segundo estes 

pesquisadores, os profissionais que desenvolvem programas de TA devem 

considerar plataformas que possam estimular naturalmente os centros de 

recompensas neurais. Na pesquisa de Martins, Pinheiro e Blasi (2008), as autoras 

perceberam que os jogos informatizados no treinamento auditivo com uso de 

software auxiliaram os sujeitos participantes do estudo a desenvolverem suas 

habilidades auditivas e a construírem novas possibilidades de aprendizagem, 

modificando comportamentos antigos e sanando dificuldades auditivas. Além de 

despertar a atenção das crianças devido ao tipo de intervenção terapêutica, 

considerando que crianças pequenas possuem um menor tempo de atenção 

sustentada em uma única atividade (SILVA et al., 2012). 

O treinamento auditivo computadorizado (TAC) é uma forma de treinamento 

auditivo acusticamente controlado, que utiliza softwares próprios, que podem 

permitir o controle de estímulos e hierarquia de atividades em termos de 

complexidade (COMERLATTO JUNIOR; SILVA; BALEN, 2010; BALEN; SILVA, 

2015; DIAS; GIL, 2015). O sucesso desse tipo de intervenção relaciona-se à 

reorganização cortical (DIAS; GIL, 2015). 

 Pesquisadoras referem quanto ao TAC: 

Acredita-se que a utilização do computador na clínica fonoaudiológica 

propicie uma abordagem terapêutica diferenciada e individualizada para 

esses pacientes. Salienta-se que esses pacientes são antes de tudo 

crianças que estão crescendo em um mundo repleto de tecnologias, entre 

elas o computador. O computador faz parte do cotidiano da maioria das 

crianças e sua utilização na terapia fonoaudiológica é estimulante para os 
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pacientes, e essencial para os fonoaudiólogos. Além disso, o uso do 

computador proporciona o contato com um instrumento terapêutico que 

possibilita múltiplas estratégias que potencializam o desenvolvimento global 

e auditivo desses pacientes (MARTINS; PINHEIRO; BLASI, 2008, p.398). 

 

Vatanabe et al. (2014) verificaram a influência do TAC na leitura e habilidade 

auditiva de resolução temporal em 20 crianças, das quais metade apresentando  

dificuldade de leitura e as demais sem problemas de aprendizagem. Tal estudo 

concluiu que o TAC permite melhora nas habilidades de leitura e resolução temporal 

auditiva em crianças com dificuldade de leitura. 

Balen, Massignani e Schillo (2008) realizaram um estudo com três crianças 

diagnosticadas DPA e escolheram como estratégia terapêutica o uso de um software 

específico. As autoras perceberam que tal procedimento foi benéfico aos pacientes. 

Contudo, relatam que, considerando a realidade socioeconômica para realização do 

tratamento, conforme orientação do fabricante do software, cinco vezes por semana, 

tal instrumento torna dificultosa a adesão e assiduidade ao tratamento devido ao alto 

custo envolvido. 

O uso de software torna a terapia contemporânea e diferente para a criança, 

pois atualmente o acesso à informatização e à tecnologia estão tendo um maior 

acesso para as minorias com baixa renda. O software Escuta Ativa (ALVAREZ; 

SANCHEZ; GUEDES, 2010) oferece diferentes tarefas acústicas sendo ele dividido 

em três etapas: 1) avaliação inicial composta por: questionário sobre a percepção 

auditiva pelo paciente, etapa de fala no ruído visando avaliar as informações 

auditivas retidas e dispersadas pelo paciente em situação de escuta não ideal, 

identificação de apitos para verificar a padronização temporal e, escuta dicótica 

visando análise da escuta binaural visando avaliar a competência em integração; 2) 

TAC composto por 12 atividades de estimulação das habilidades auditivas, sendo 

que duas delas são “bônus” para os sujeitos que concluem as dez atividades; 3) 

Estatísticas que permitirão a visão da evolução com o TAC. 

Para mensurar a eficácia do treinamento auditivo são utilizados os mesmos 

testes comportamentais utilizados no momento da avaliação (MARTINS; PINHEIRO; 

BLASI, 2008; PINHEIRO; CAPELLINI, 2009; SAMELLI; MECCA, 2010; SILVA et al., 

2012; FILIPPINI et al., 2014; DIAS; GIL, 2015). Estudiosos verificaram que os testes 

comportamentais do PA utilizados em situação de teste e reteste são confiáveis, 
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pois em sua pesquisa observaram que os sujeitos avaliados, com ou sem DPA, os 

quais não receberam intervenção terapêutica, mantinham desempenho semelhante 

ou igual em momento de reteste após período entre uma semana e um mês 

(FRASCA; LOBO; SCHOCHAT, 2011), mostrando que é possível utilizar esta 

abordagem de teste-reteste para verificação da evolução terapêutica. 

Adicionalmente podem-se utilizar avaliações eletrofisiológicas, que 

funcionariam como um biomarcador de evolução terapêutica, pois são objetivas e 

permitem a visualização das modificações nas ondas cerebrais após apresentação 

de estímulos sonoros pré e pós-treinamento auditivo, tais como PEALL-P300 

(JIRSA, 1992; KOZLOWSKI et al., 2004; LEITE, 2006; WUNDERLICH; CONE-

WESSON, 2006; ALONSO; SCHOCHAT, 2009; LEITE, WERTZNER; MATAS, 2010; 

GEORGE; COCH, 2011; LIMA et al., 2011; FRANCELINO; REIS; MELO, 2014; 

SANTOS et al., 2015). Pesquisas demonstraram que a estimulação auditiva permite 

modificações biológicas em nível de sistema nervoso relacionadas aos valores da 

onda P3 (HEIM et al., 2013), confirmando desta forma, o efeito da plasticidade 

perante o TA (REGAÇONE; GUÇÃO; FRIZZO, 2013). Cabe acrescenta que a 

utilização das medidas de amplitude e latência do componente P3 em situação de 

teste e reteste, na ausência de intervenção, mantem-se resultados semelhantes ou 

iguais, nos dois momentos de avaliação (REIS et al., 2014). Tal achado evidencia a 

possibilidade da utilização deste potencial como forma útil na verificação da 

evolução terapêutica. 

Também é possível utilizar medidas subjetivas como o uso de questionários 

ou escalas de percepção auditiva funcional (ASHA, 2005) e podem ser citados 

protocolos, voltados para a população infantil e traduzidos para o Português 

(ZANCHETTA, 2015): Scale of Auditory Behaviors – SAB (SCHOW; SEIKEL, 2006), 

adaptada ao português europeu e brasileiro e denominada Escala de funcionamento 

auditivo (NUNES; PEREIRA; CARVALHO, 2013), Fisher’s auditory problems check 

list for auditory processing evaluation (FISHER, 1976) utilizado no Brasil conforme 

proposta de Cibian e Pereira (2014) e o questionário Children’s Auditory Processing 

Performance Scale – CHAPPS (SMOSKI; BRUNT; TANNAHILL, 1998). 

A normatização de tais protocolos não é de caráter obrigatório, pois estes 

visam acessar comportamentos ou sintomas (ZANCHETTA, 2015). A escala SAB foi 

desenvolvida com intuito de funcionar como triagem na identificação de alteração de 
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habilidades auditivas em crianças, por pais e professores, por meio de 12 questões 

relacionadas ao funcionamento auditivo no cotidiano (NUNES; PEREIRA; 

CARVALHO, 2013). Já o protocolo de Fisher possui domínios de avaliação nas 

áreas de linguagem, audição, atenção, memória e desempenho escolar (CIBIAN; 

PEREIRA, 2015). E o questionário CHAPPS visa mensurar as capacidades de 

escuta em diversas condições, devendo ser respondido por responsáveis ou 

professores (PEREIRA, 2011). Esses podem ser realizados de duas formas, como 

entrevista ou autoaplicação (IRWIN; PANNBACKER; LASS, 2014). 

Filippini et al. (2014) estudaram a eficácia do treinamento auditivo formal (TAF) 

com duração de oito semanas, a longo prazo em dez crianças com DPA, sendo as 

mesmas reavaliadas por meio de testes comportamentais em dois momentos 

distintos: logo após o término do TA, um dois ou três anos após intervenção 

terapêutica. Assim, as autoras verificaram que houve diferença estatisticamente 

significante entre o desempenho na avaliação antes do início do TA e logo após, 

bem como, antes do TA e anos depois. Contudo, não foi verificada diferença entre o 

desempenho na avaliação logo após TA e anos seguintes, mostrando que os 

resultados mantiveram-se após três anos. 

Recentemente, pesquisadores buscaram relação entre o TAC e DF em 

crianças, verificando que esta intervenção permite melhora nas habilidades auditivas 

sensoriais. Referem, ainda, que a ampliação da habilidade de memória não se 

relaciona com o processo de generalização oriunda da aprendizagem. No referido 

estudo, não foi possível afirmar se a aprendizagem dessas habilidades deu-se de 

modo descendente como atenção, memória e linguagem. Bem como, se sofreu 

influência de características dos grupos relacionadas à memória e atenção 

(MURPHY et al., 2015b). 

Em 2014 outros pesquisadores realizaram estudo semelhante, buscando 

demonstrar a efetividade do TAF em dez crianças com idade entre sete e 14 anos 

diagnosticadas com DPA por meio da avaliação eletrofisiológica P300. Estas 

crianças passaram por nove sessões de intervenção terapêutica baseadas no 

protocolo de Samelli e Mecca (2010), concluindo que a avaliação P300 é sensível 

para monitorar a eficácia do TAF (FRANCELINO; REIS; MELO, 2014). 
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Em um estudo de caso com uma criança de nove anos, apresentando queixas 

de aprendizagem e DPA, foram realizadas avaliações comportamentais do PA e 

P300 em dois momentos distintos: pré-treinamento auditivo e após quatro meses do 

término da terapia. Tal estudo concluiu que se pode mensurar a eficácia do TA 

utilizando as avaliações comportamentais e P300 quando comparando-as antes e 

após TA intra-sujeito (KOZLOWSKI et al., 2004). Pesquisa similar foi realizada em 

2009, pelos autores Alonso e Schochat, para verificar a eficácia do TAF, por meio de 

realização de avaliações comportamentais e eletrofisiológicas anteriores ao início da 

terapia e após o término da mesma, concluindo que o P300 é eficaz para 

observação da efetividade do TA, por meio das modificações cerebrais ocorridas 

com a estimulação. 

George e Coch (2011) estudaram a influência da estimulação com treinamento 

auditivo musical na memória de trabalho dos sujeitos que compuseram o estudo: 

sujeitos com e sem formação musical. Tal influência foi mensurada por meio de 

avaliação eletrofisiológica P300 e avaliação comportamental com o teste Test of 

Memory and Learning – Second Edition (TOMAL-2). Os resultados demonstraram 

que o grupo composto pelos músicos apresentou maior rapidez referente ao acesso 

à memória de trabalho com diminuição da latência de P300, tanto nos domínios 

auditivos e visuais, bem como ativando mais recursos neurais na presença de 

estimulo musical com aumento da amplitude de P300. Tais achados mostram que o 

treinamento auditivo musical de longo prazo gera melhorias na memória de trabalho, 

tanto auditivamente quanto visuais observados nas avaliações pré e pós-

intervenção. 

Recentemente, estudo buscou a eficácia do TA em 19 sujeitos diagnosticados 

com DPA, com idade entre 12 a 15 anos, pela utilização de um questionário, o 

Fisher’s auditory problems check list for auditory processing evaluation (FISHER, 

1976), demonstrando que tal protocolo pode ser utilizado antes, durante e após o TA 

para verificar as mudanças geradas pela intervenção (MEDEIROS et al., 2014; 

CIBIAN; PEREIRA, 2015). 
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3. MATERIAL E MÉTODO 
 

3.1 Desenho do Estudo e considerações éticas 

 

O estudo teve abordagem quantitativa, experimental, comparativa e 

longitudinal, que envolve a execução de estratégias terapêuticas de reabilitação do 

distúrbio do processamento auditivo.  

As atividades de pesquisa só foram iniciadas após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria (CEP – UFSM), sob 

número 43171715.0.0000.5346. Com o consentimento dos responsáveis pelas 

crianças na participação da pesquisa, foi entregue o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), tendo o mesmo a assinatura dos responsáveis (APÊNDICE A) 

e o consentimento por meio do Termo de Assentimento da Criança (APÊNDICE B) a 

participarem do estudo, condições imprescindíveis para iniciar a coleta de dados. 

Estes foram entregues em duas vias, ficando uma para a pesquisadora responsável 

e outra para o participante voluntário. Além disso, este estudo respeitou as normas e 

diretrizes regulamentadoras para pesquisa com seres humanos da Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a confidencialidade dos dados, 

garantindo sigilo e privacidade dos sujeitos com a assinatura do Termo de 

Confidencialidade (TC) (APÊNDICE C). Coube às pesquisadoras a responsabilidade 

com a utilização de dados e preservação de material com informações sobre os 

sujeitos. 

 

3.2 Desconfortos e Riscos dos procedimentos 

 

 A participação neste estudo representou risco mínimo de ordem física, pois a 

criança poderia cansar durante as sessões de terapia ou de avaliação. Além disso, 

seu responsável teve que aguardar na sala de espera, durante o atendimento que 

teve uma duração de aproximadamente 30 minutos por dia, duas vezes na semana. 
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3.3 Benefícios 

 
Esta pesquisa foi isenta de despesas ou quaisquer compensações 

financeiras. Esperava-se que este estudo gerasse benefício imediato aos 

participantes da pesquisa, pois por meio desta pesquisa eles tiveram acesso a uma 

forma inovadora de terapia de reabilitação do processamento auditivo. Além disso, 

os achados contribuíram para a ciência da reabilitação dos distúrbios da audição e 

fala, considerando que se trata de um estudo relevante e pouco explorado na 

literatura nacional. 

Os dados coletados foram tratados de forma anônima e confidencial, isto é, 

em nenhum momento foi divulgado o nome dos participantes. A privacidade do 

participante foi assegurada uma vez que seu nome foi substituído por letras ou 

números. Os dados coletados foram utilizados exclusivamente para análise nesta 

pesquisa e os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas da 

área ou áreas afins. Estes dados serão mantidos no Setor de Habilitação e 

Reabilitação da Audição do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF), 

localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto do prédio de Apoio – antigo Hospital 

Universitário, no 7º andar, sob a responsabilidade da pesquisadora responsável, 

pelo período de cinco anos. Após este período serão descartados, por meio de 

incineração dos protocolos, e os cadastrados em planilhas do Excel serão 

“deletados”. 

 

3.4 Local da coleta/População Alvo 

 

Os locais de coletas de dados foram os Setores de Fala e Habilitação e 

Reabilitação da Audição do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF), clínica 

escola da Fonoaudiologia da UFSM.  

A população do estudo constou de crianças com DPA com aquisição 

fonológica típica e atípica do município de Santa Maria que procuraram o SAF para 

atendimento ou que estudavam na rede pública de ensino do mesmo município. 

Contudo, somente fizeram parte da amostra, aqueles sujeitos que concordaram em 

participar da pesquisa e que atenderam aos critérios de elegibilidade. As crianças 

foram oriundas dos Ambulatórios de Acolhimento, Estágio Supervisionado de Fala e 
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Estágio Supervisionado de Audiologia (Avaliação de Processamento Auditivo), além 

dos projetos de pesquisas desenvolvidos nos Cursos de Graduação da UFSM, e no 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da referida 

Instituição. A amostra também foi composta por meio de coletas realizadas em 

escolas públicas de ensino fundamental na cidade de Santa Maria, nas quais as 

crianças foram selecionadas após conversa com o professor responsável pela turma 

e/ou pelos responsáveis pelas crianças, os quais identificaram que os sujeitos 

apresentavam características ou queixas relacionadas ao DPA. Bem como, buscou-

se por crianças em rede social, por meio de exposição das características do DPA e 

contato com os pais. Nos casos em que foi identificada suspeita de DPA, a conduta 

foi de encaminhamento para o projeto em questão. Cabe ressaltar, na detecção de 

alguma alteração auditiva em qualquer um dos procedimentos audiológicos, tal 

sujeito foi encaminhado para avaliação otorrinolaringológica, conforme necessidade 

do caso. Além disso, toda e qualquer alteração fonoaudiológica detectada foi 

encaminhada para a devida intervenção. 

Foram localizados 105 sujeitos, considerando as quatro escolas visitadas, 

SAF ambulatorial, projetos e rede social. Destes, foram contatados 77, pois os 

demais estavam com os telefones desatualizados ou não quiseram participar do 

presente estudo. Do total de crianças contatadas, 25 não comparecem à avaliação 

agendada, mesmo havendo a remarcação, 44 foram avaliadas e 18 selecionadas 

para terapia, pois apresentaram alteração em pelo menos um teste comportamental 

de avaliação do processamento auditivo (a bateria será descrita no item 3.6). 

Contudo, três crianças não quiseram participar da pesquisa e um mudou-se de 

cidade. A composição amostral pode ser observada conforme fluxograma a seguir 

(Figura 1): 
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Figura 1- Fluxograma da composição amostral do estudo 

Legenda: SAF= Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da Universidade Federal de Santa 

Maria, DPA= distúrbio do processamento auditivo 

 

3.5 Caracterização da Amostra 

 

A amostra foi constituída por sujeitos de ambos os gêneros, diagnosticadas 

com distúrbio do processamento auditivo e que possuíam aquisição fonológica típica 

ou atípica (desvio fonológico ou fonético-fonológico). Todos eram falantes do 

Português Brasileiro (PB), sem histórico de bilinguismo. Quanto ao número de 

sujeitos, a amostra foi definida por conveniência, considerando a demanda dos 

estágios e projetos supracitados, assim como por meio de busca ativa em escolas 

públicas e contato por meio das redes sociais. 

Para compreensão da composição amostral apresenta-se a seguir um 

organograma dos grupos estudados (Figura 2): 

 

 

 

Figura 2- Visualização da distribuição dos grupos que compõem a pesquisa 

Grupos 

Crianças diagnosticadas com DPA e 

aquisição típica de fala 

Crianças diagnosticadas com DPA e 

aquisição atípica de fala 

Legenda: DPA= distúrbio do processamento auditivo 
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3.5.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas, crianças que aceitaram participar da pesquisa e cujos pais 

ou responsáveis consentiram a participação após assinatura do TCLE, além de 

preencherem as seguintes exigências: 

- Os sujeitos deveriam ter idades entre 7:0 e 8:11 (anos: meses). Explica-se a 

escolha desta faixa etária devido aos testes comportamentais dicóticos do PA serem 

indicados para realização após os sete anos de idade, considerando a maturação do 

corpo caloso (ALVAREZ et al., 2000) e, referente à aquisição de a fala atípica ser 

considerada como DF até os 9 anos de idade incompletos. 

- Ter os limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade (NORTHERN; 

DOWNS, 2005);  

- Apresentar DPA diagnosticado por meio de avaliações comportamentais 

(apresentar alteração em pelo menos uma habilidade auditiva conforme 

recomendação da ASHA, 2005); 

- Ser membro de uma família monolíngue falante do PB; 

- Crianças com aquisição fonológica típica; 

- Crianças com aquisição atípica do sistema fonológico, seja desvio fonológico 

ou fonético-fonológico ou crianças com aquisição típica do sistema fonológico; 

- Crianças de ambos os gêneros. 

 

3.5.2 Critérios de exclusão 

 

- Apresentar comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo 

evidente; 

- Apresentar qualquer grau de deficiência auditiva, seja do tipo condutiva, 

mista ou neurossensorial;  

- Apresentar outras alterações de linguagem oral, tais como gagueira, fissura 

palatina, desvio fonético exclusivo entre outros; 

- Fazer uso regular de instrumentos musicais;  

- Apresentar alterações motoras ou orgânicas evidentes; 

-Ter realizado terapia fonoaudiológica ou estimulação auditiva anteriormente. 
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3.6 Procedimentos de seleção da amostra, composição dos grupos e 

monitoramento dos efeitos do TAC 

 

Foi realizado o contato inicial telefônico com os responsáveis pelos sujeitos. 

Todas as crianças cujos responsáveis assinaram o TCLE, responderam uma 

anamnese padrão do SAF que contempla aspectos audiológicos e de 

desenvolvimento linguístico (ANEXO A). 

Para compreensão dos procedimentos de avaliação dos sujeitos que 

poderiam compor a amostra, elaborou-se um organograma (Figura 3): 

 

  

 

 

Figura 3 – Procedimentos de avaliação para seleção da amostra 

 

1) Avaliação Audiológica Básica 

As crianças realizaram uma bateria de testes audiológicos básicos: inspeção 

visual do Meato Acústico Externo, audiometria tonal liminar, logoaudiometria e 

imitanciometria. Os exames foram realizados em cabine acústica com audiômetro 

digital de dois canais, marca Madsen – GN Otometrics, modelo Itera, tipo II, com 

fones TDH - 39 com calibração segundo a norma ISO 11957-1986 e as medidas de 

imitância acústica em imitanciômetro AZ26, marca Interacoustic com fones TDH 

39P, tom sonda de 226Hz. 

 

2)Testes comportamentais do PA 

Em relação aos testes comportamentais do PA, selecionaram-se as seguintes 

avaliações: Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório 

-RGDT (KEITH, 2000), Pediatric Speech Intelligibility- Teste de Inteligibilidade 

1. Avaliação audiológica básica 
 

2. Avaliação comportamental do 
processamento auditivo 

 

2. Avaliação comportamental do 

processamento auditivo 

 

Procedimentos 

de avaliação 
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Pediátrica- PSI (ZILIOTTO; KALIL; ALMEIDA, 1997) e Teste Dicótico Não Verbal-

TDNV (ORTIZ et al., 1995). Os testes comportamentais do PA foram realizados em 

cabine acústica com audiômetro digital de dois canais, marca Madsen – GN 

Otometrics, modelo Itera, tipo II, com fones TDH - 39 com calibração segundo a 

norma ISO 11957-1986. 

 RGDT (KEITH, 2000) avalia a resolução temporal por meio da 

apresentação de tons puros com intervalos de 0 a 40ms de forma 

aleatória. Sendo o limiar de detecção de intervalo aquele em que o 

paciente conseguiu perceber consistentemente a presença de dois 

intervalos na menor diferença apresentada. O sujeito avaliado deveria 

responder nomeando o número de intervalos ou apontando. O nível de 

intensidade da apresentação dos estímulos deve ser de 50dbNS acima 

dos valores da média tritonal por via área. Critério de normalidade: 

crianças com até sete anos ≤ 15 ms e oito anos ou mais ≤ 10 ms. 

Destaca-se que no caso de o sujeito não perceber os intervalos, 

realizava-se o teste em versão expandida com variação entre 50 e 

300ms. 

 PSI (ZILIOTTO; KALIL; ALMEIDA, 1997) é composto por 10 sentenças 

e suas respectivas figuras representantes, contendo imagens com três 

animais (gato, rato e cavalo) realizando diferentes atividades. 

Anteriormente ao início do teste, foram apresentadas as figuras à 

criança para verificar se ela possuía conhecimento do que seria 

exposto. A criança foi instruída a ouvir uma história e apontar a 

imagem correspondente à sentença que seria apresentada 

simultaneamente à história (NEVES; SCHOCHAT, 2005). O nível de 

intensidade da apresentação dos estímulos deve ser de 50dbNS acima 

dos valores da média tritonal por via área. As frases que compõem o 

teste são: Mostre o gato comendo sanduíche; Mostre o rato lendo o 

livro; Mostre o rato jogando futebol; Mostre o cavalo correndo; Mostre o 

gato bebendo leite; Mostre o rato colocando o sapato; Mostre o gato 

escovando os dentes; Mostre o gato penteando o cabelo; Mostre o 

cavalo comendo a maçã e; Mostre o rato pintando o ovo. O teste foi 

realizado com apresentação de mensagem competitiva de modo 
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ipsilateral (intensidade de apresentação de 40dBNS com competição 

na relação zero e -15dB) e contralateral (intensidade de apresentação 

de 40dBNS com competição na relação zero e -40dB). Critério de 

normalidade para normo-ouvintes: MCC relação zero e -40dB ≥ 90% 

de acertos, MCI relação zero ≥ 80% de acertos e MCI relação -15dB ≥ 

60% de acertos. 

 TDNV (ORTIZ et al., 1995) possui seis sons não verbais 

(onomatopeias) que são apresentados aos pares – um som em cada 

orelha simultaneamente, assim é solicitado que o sujeito diga qual som 

ouviu melhor em escuta livre e na avaliação de escuta direcionada 

deve dizer apenas o som escutado na orelha solicitada, apontando 

para a imagem correspondente ao som. As figuras correspondentes 

foram expostas na cabina acústica: um cachorro, um galo, um gato, 

uma porta batendo, a chuva, o sino da igreja. O nível de intensidade da 

apresentação dos estímulos deve ser de 50dbNS acima dos valores da 

média tritonal por via área (ORTIZ; PEREIRA, 1997). Destaca-se que 

não foram consideradas as respostas de escuta livre, pois nenhuma 

das crianças avaliadas apresentou alteração nesta etapa. Critério de 

normalidade: etapa atenção livre- 12 ±2 acertos; etapa de escuta 

direcionada- crianças com até sete anos ≥ 22 acertos, crianças 

maiores com oito anos ou mais ≥ 23 acertos. 

Para demonstrar de forma didática quais os mecanismos fisiológicos, 

habilidades auditivas e processos gnósicos foram envolvidos nos procedimentos 

comportamentais de avaliação de processamento elencados para o presente estudo, 

elaborou-se o quadro a seguir (Quadro 1). 

 

Teste Mecanismo fisiológico Habilidade avaliada Processo 

gnósico 

RGDT Resolução temporal Discriminação auditiva na 

percepção de pausas inter 

estímulos sonoros não-verbais 

Decodificação 

PSI Reconhecimento de Figura-fundo auditiva para sons Codificação 
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sons linguísticos em 

escuta dicótica e/ou 

monótica 

linguísticos e associação 

áudio-visual 

TDNV Reconhecimento de 

sons não-linguísticos em 

escuta dicótica 

Figura-fundo auditiva para sons 

não-linguísticos: habilidades de 

atenção seletiva e separação 

binaural em comunicação inter-

hemisférica e associação 

áudio-visual 

Gnosia não 

verbal 

Quadro 1- Distribuição dos testes comportamentais, mecanismos fisiológicos 
envolvidos, habilidade auditiva avaliada e processo gnósico 

Legenda: RGDT= Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório, 
PSI = Pediatric Speech Intelligibility - Teste de Inteligibilidade Pediátrica, TDNV= Teste Dicótico Não 
Verbal. 

  

Justifica-se a escolha destes testes comportamentais considerando o 

desconhecimento prévio do sistema fonológico da criança no momento da avaliação, 

podendo este prejudicar a análise do avaliador e o desempenho da criança. Bem 

como, possibilidade de testes para faixa etária estudada. Entende-se a importância 

de testes dióticos referente às habilidades de localização e memória na aquisição da 

fala na população infantil, avaliados pelos testes de localização, memória sequencial 

verbal e memória sequencial não verbal. Contudo neste estudo optou-se em não 

realizá-los, para não tornar a avaliação cansativa com um número maior de 

avaliações. 

Para a composição dos grupos, as crianças tiveram o sistema fonológico 

avaliado em momento anterior à primeira sessão de terapia. Para realizar o 

diagnóstico de DF, foi feita uma triagem fonoaudiológica, enfocando principalmente 

a Avaliação Fonológica da Criança- AFC (YAVAS; HERNANDORENA; 

LAMPRECHT, 1991), bem como uma observação geral da linguagem. Naquelas 

crianças oriundas de estágios, foi realizado o diagnóstico no próprio estágio. AFC é 

composta por cinco figuras temáticas: "veículos", "sala", "cozinha", "banheiro" e 

"zoológico", as quais buscam estimular a nomeação espontânea de 125 palavras 

distintas, permitindo a produção de todos os fones contrastivos, em todas as 

posições de ocorrência, em relação à estrutura da sílaba e da palavra, obtendo-se 

uma amostra representativa dos sons da língua (YAVAS; HERNANDORENA; 
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LAMPRECHT, 1991). Para verificar a gravidade do desvio fonológico, os erros e 

acertos realizados pela criança foram passados para o formulário de análise 

contrastiva, na qual foi possível verificar o inventário fonético e o sistema fonológico 

do sujeito e posteriormente calculado o Percentual de Consoantes Corretas 

Revisado - PCC-R (SHRIBERG et al., 1997). Ressalta-se que foi realizada análise 

duplo-cego por duas fonoaudiólogas com experiência neste procedimento. 

Após os procedimentos, anteriormente descritos, a composição amostral foi a 

seguinte: Grupo 1: sete crianças com aquisição fonológica típica e Grupo 2: sete 

crianças com aquisição fonológica atípica. 

Para compreensão dos procedimentos complementares de avaliação do PA e 

para o monitoramento do efeito do TAC, elaborou-se o seguinte organograma 

(Figura 4): 

 

  

 

 

 

Figura 4- Procedimentos de avaliação eletrofisiológica, subjetiva e 

monitoramento do efeito do treinamento auditivo computadorizado 

 

1) Avaliação eletrofisiológica 

 

Quanto à avaliação eletrofisiológica do processamento auditivo, esta foi 

realizada com o equipamento Intelligent Hearing Systems (IHS), de dois canais, 

após orientação expressa para: não tomar medicamentos ao menos nas 24 horas 

que antecediam o exame, pelo menos nas quatro horas que antecediam o exame, 

não fazer atividades físicas ou mentais esgotantes e não ingerir estimulantes 

como chá, café ou chocolate. 

Procedimentos de 

monitoramento e 

reavaliação 

1. Avaliação eletrofisiológica do processamento 
auditivo 
2. Avaliação da percepção dos pais 
3. Reavaliação comportamental, eletrofisiológica e 
percepção funcional (monitoramento do efeito do TAC) 
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A avaliação foi realizada com a criança sentada confortavelmente em uma 

poltrona, orientada em ficar relaxada e atenta aos sons apresentados, com olhos 

abertos, devendo marcar em uma folha cada vez que ouvisse o estímulo raro e ao 

final do exame, era questionado à criança o número de estímulos raros anotados, a 

fim de conferir sua percepção e adequada realização do exame. Optou-se por esta 

estratégia de contagem, pois acredita-se que desta forma a criança teria maior 

facilidade em registrar corretamente a presença do estímulo raro. Além disso, estudo 

recente demonstrou não haver diferença nos valores de latências e amplitudes 

quando o exame é realizado contando mentalmente ou marcando no papel (BRUNO 

et al., 2015). 

Foram utilizados fones de inserção e os eletrodos posicionados em 

A1(mastoide esquerda), A2 (mastoide direita), Cz (vértex), e o terra (Fpz) na testa. A 

avaliação PEALL foi realizada com os pares /ba/ e /di/ (OPPITZ et al., 2014; 

DIDONÉ et al., 2015) apresentados de forma binaural, a uma intensidade de 75dNA. 

Para cada tipo de estímulo, utilizaram-se 300 estímulos (aproximadamente 240 

frequentes e 60 raros), respeitando o paradigma raro-frequente. O exame foi 

considerado realizado adequadamente, quando a criança acertou de 90 a 95% do 

total de estímulos raros apresentados (KRAUS; MCGREE, 2002), ou em caso 

contrário o exame seria repetido, em outro momento. Entretanto, cabe ressaltar que 

não houve necessidade de reagendamento de nenhuma criança para nova 

avaliação eletrofisiológica. Considerou-se presença de artefatos em até 10%. 

Os traçados não foram reaplicados, visto que a reaplicação do mesmo 

poderia tornar o estímulo de raro, em frequente para o paciente, o que causaria 

cansaço e comprometeria o resultado da avaliação, já que esta depende da atenção. 

Considerou-se como valor de impedância dos eletrodos valor igual ou inferior a 3 

kohms, com janela de 510ms, polaridade alternada, filtro passa-alto de 30Hz e 

passa-baixo de 1Hz. O computador emite um traçado com a imagem do potencial 

gerado em 300 ms (P300) após cada estímulo raro. Os valores de latência foram 

obtidos pela identificação das ondas no pico de maior amplitude, sendo que o 

componente P3 foi considerado apenas no traçado dos estímulos raros, e os 

componentes P1, N1, P2 e N2 no traçado dos estímulos frequentes.  
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Consideraram-se os valores de latência dos componentes do PEALL 

conforme estudo nacional realizado com sujeitos saudáveis com idade entre 8 e 18 

anos (JUNQUEIRA; COLAFÊMINA, 2002). Esperava-se que o complexo N1-P2-N2 

deveria estar entre 60 e 300ms e a onda endógena, P3, entre 240 e 400ms, sendo 

este o maior pico positivo após o complexo N1-P2-N2. Neste estudo, analisaram-se 

apenas os valores de latência, pois segundo estudo é a medida que quando 

comparada à amplitude, sofre menos influência de alteração pela falta de atenção, 

caracterizando-se como uma medida mais confiável (PICTON, 1992). 

Estas análises foram verificadas por três juízes aptos (fonoaudiólogos) com 

conhecimento teórico e experiência prática em exames eletrofisiológicos, 

especialmente PEALL. Dois juízes receberam uma cópia dos traçados sem as 

devidas marcações e inseriram cada um dos componentes, considerando sua 

experiência na marcação e critérios especificados anteriormente. O terceiro, realizou 

a análise final de tais marcações. 

 

2) Avaliação da percepção dos pais 

 

Utilizou-se também o protocolo Scale of Auditory Behaviors – SAB (SCHOW; 

SEIKEL, 2006), adaptado ao português europeu e brasileiro por Nunes, Pereira e 

Carvalho (2013) e denominado Escala de funcionamento auditivo (ANEXO B).  

Tal escala foi respondida pelos pais, sendo constituída de questões sobre as 

dificuldades comportamentais apresentadas no cotidiano. A escala é composta por 

12 itens referentes ao comportamento do sujeito: dificuldade para escutar ou 

entender em ambiente ruidoso; não entender bem quando alguém fala rápido ou 

“abafado”; dificuldade de seguir instruções orais; dificuldade na identificação e 

discriminação dos sons de fala; inconsistência de respostas para informações 

auditivas; fraca habilidade de leitura; pedido para repetir as coisas; facilmente 

distraído; dificuldades acadêmicas ou de aprendizagem; período de atenção curto; 

aparência de desatento; desorganizado.   

Estas questões elencadas devem ser respondidas conforme a frequência de 

ocorrência observadas no cotidiano do sujeito em: frequente, quase sempre, 
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algumas vezes, esporádico ou nunca. Cada resposta possui uma pontuação que 

varia entre um (frequente) a cinco (nunca) e ao final é realizada a soma dos pontos 

que poderá variar entre 12 e 60. 

Conforme orientação dos autores do protocolo, os valores devem ser 

interpretados da seguinte forma: em torno de 46 pontos indicam comportamento 

auditivo adequado para faixa etária de oito a 11 anos; valores inferiores a 35 pontos 

indicam a necessidade de encaminhamento para avaliação do processamento 

auditivo; valores inferiores a 30 pontos são indicativos de distúrbio do 

processamento auditivo mostrando assim, necessidade de intervenção e 

acompanhamento a longo prazo. 

No presente estudo, a realização com os pais e não com a criança, justifica-

se pelo fato de tal população poder não compreender ou perceber tal dificuldade que 

possa estar presente no seu cotidiano. 

 

3) Monitoramento do TAC 

 

Observando a necessidade do monitoramento para verificar a evolução 

oriunda do TAC, foi realizada reavaliação após duas semanas do término da 

intervenção terapêutica, com as mesmas avaliações citadas anteriormente 

(avaliações comportamentais e eletrofisiológica do PA) e repetição da Escala SAB 

com os pais ou responsáveis (mesmo sujeito que havia respondido a primeira 

avaliação). 

 

3.7 Procedimento de reabilitação (treinamento auditivo computadorizado para 

reabilitação do Distúrbio do Processamento Auditivo) 

 

A reabilitação do DPA ocorreu por meio de TAC com o software Escuta Ativa 

(ALVAREZ; SANCHEZ; GUEDES, 2010), em 12 sessões individuais de 30 minutos 

cada, duas vezes por semana. Utilizou-se fone de ouvido supra-auricular da marca 

Sony, modelo MDR-ZX100. 

Em relação ao planejamento das sessões de terapia por grupos: 
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Grupo 1: sete crianças com aquisição fonológica típica que realizaram o TAC 

duas vezes na semana em horário previamente acordado com os pais e/ou 

responsáveis; 

Grupo 2: sete crianças com aquisição fonológica atípica que realizaram o TAC 

antes da sessão de terapia de fala, considerando que a mesma ocorria duas vezes 

por semana. Ou, nos casos em que a terapia ocorria uma vez por semana, foi 

realizado o TAC no mesmo dia e em outro dia da semana. 

Cabe ressaltar que a abordagem da terapia de fala utilizada não foi 

considerada como variável interveniente neste estudo, pois independente do tipo de 

modelo adotado, todas elas tiveram foco na estimulação do sistema fonológico. 

Além disso, a terapia fonoaudiológica acabou não sendo critério para participação no 

grupo com fala atípica, pois até o início da presente pesquisa nem todas as crianças 

haviam começado a terapia de fala e as que já faziam parte de estágios, estavam 

em etapa inicial composta apenas por avaliações. 

As 12 atividades presentes no software Escuta Ativa (ALVAREZ; SANCHEZ; 

GUEDES, 2010) visaram estimular as habilidades de figura-fundo auditiva, 

integração e separação binaural, resolução temporal, padronização temporal e 

discriminação auditiva. Ao iniciar o treinamento auditivo cada sujeito adequou os 

níveis de intensidade, que foram apresentados nas atividades, por meio da 

autopercepção de tons puros e palavras, permitindo que o software realizasse uma 

calibração, visando controle dos estímulos sonoros. Cada atividade foi realizada em 

uma sessão, respeitando a mesma ordem de apresentação para todas as crianças, 

as quais podem ser observadas no quadro a seguir (Quadro 2): 

 

Atividade Habilidade auditiva 

estimulada 

Processo 

Gnósico 

Funcionamento 

Siga a flauta Ordenação temporal 

(Padrão de duração) 

Atenção e Memória 

Gnosia não 

verbal 

Foram apresentados sons de longa ou longa duração e 

solicitou-se que a criança reproduzisse a mesma sequência 

escutada. Níveis fácil e médio com apresentação de três 

sons, difícil quatro sons e, insano cinco sons. 

Siga o piano Padronização 

Temporal (Padrão de 

frequência) 

Atenção e Memória 

Gnosia não 

verbal 

Foram apresentados sons de intensidades diferentes (agudo 

ou grave) e solicitou-se que a criança reproduzisse a mesma 

sequência escutada. Níveis fácil e médio com apresentação 

de três sons, difícil quatro sons e, insano cinco sons. 

Quantos 

intervalos 

Resolução temporal 

Atenção 

Decodificação Foram apresentados sons e intervalos e nesta atividade a 

criança sempre que percebesse o intervalo devia clicar em um 

número ou ao final da sequência apenas no número 

correspondente ao total de intervalos escutados. 
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Quantos sons Ordenação temporal 

Atenção 

Gnosia não 

verbal 

Foram apresentados sons de instrumentos musicais contendo 

diferentes sequencias e solicitou-se à criança que 

identificasse quantas vezes ouviu o som. 

 

Qual som 

ouviu 

Detecção e 

discriminação 

Atenção 

Ordenação Foram apresentados dois sons verbais e uma pergunta 

referente ao que se ouviu (as palavras foram iguais ou 

diferentes). 

 

Siga a 

sequência 

Associação 

Memória auditiva para 

sons não verbais 

Atenção 

 

Organização Apresentaram-se sons de animais de uma fazenda. Nesta 

atividade a criança devia memorizar os sons escutados e 

organizá-los conforme a ordem solicitada. Níveis fácil e 

médio: as ordens eram: coloque em ordem alfabética o nome 

dos animais ouvidos, coloque em ordem alfabética inversa o 

nome dos animais ouvidos, diga apenas o terceiro som ouvido 

etc. Para tal atividade, as crianças tiveram auxilio visual de 

uma estrada contendo o alfabeto. Níveis difícil e insano: 

ouvia-se uma história e ao final era apresentada uma 

pergunta na qual a criança devia interpretar para responder 

corretamente. 

 

Audição e 

atenção 

Reconhecimento 

Fechamento auditivo 

Atenção 

 

Decodificação Foram apresentadas duas palavras auditivamente e por 

escrito e a criança devia responder conforme o solicitado no 

enunciado (as palavras rimam? começam com o mesmo 

som? possuem o mesmo número de sílabas? etc). Níveis 

difícil e insano: as palavras escritas e as escutadas eram 

diferentes, assim a resposta devia ser respondida conforme o 

enunciado. 

 

Bem na mira Separação binaural 

Atenção 

Codificação Foram apresentadas duas palavras ao mesmo tempo, uma 

em cada orelha, e solicitou-se que a criança identificasse a 

palavra alvo e apontasse de qual lado foi apresentada. A 

palavra alvo podia ser dita antes ou depois da apresentação 

das duas palavras. 

Esquerda 

Direita 

Integração binaural Codificação Foram apresentadas palavras ora de um lado ora de outro e a 

criança devia identificar quais palavras foram e em qual lado 

saiu cada uma: Nível fácil: uma palavra de cada lado, médio: 

duas, difícil: três e insano: quatro. 

Binaural Localização 

Atenção 

Memória 

Decodificação Foram apresentados sons de instrumentos musicais ora de 

um lado ora de outro ora longe ora perto e a criança devia 

identificar em qual localização saiu cada som. Níveis fácil e 

médio: a resposta podia ser dada enquanto os estímulos iam 

sendo ouvidos. Níveis médio e insano: a resposta foi dada 

após a apresentação da sequência solicitando memorização. 

Pegue, se 

puder 

(Faixa bônus) 

Atenção Codificação Foi apresentada uma bandeja de frutas na qual a criança 

devia clicar na maçã que fica se movimentando. Níveis fácil e 

médio: apenas maçã na bandeja que ficava cada vez mais 

rápida ou mudando de tamanho.  Nível difícil: foram 

adicionadas outras frutas para confundir e a criança devia 

buscar apenas pela maçã. Nível insano: todas as frutas  
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   estavam na bandeja e ouviam-se pedidos de fregueses, 

conforme solicitação do enunciado a criança devia clicar na 

fruta que estava piscando ou na fruta solicitada auditivamente. 

Siga o ritmo 

(Faixa bônus) 

Atenção Gnosia não 

verbal 

Apresentaram-se diferentes ritmos musicais e a criança podia 

escolher no qual queria jogar, devia escutar a música e clicar 

nas fichas coloridas que iam caindo. 

Quadro 2- Atividades que compõem o software Escuta Ativa: habilidade auditiva 
estimulada, processo gnósico e funcionamento de cada uma das atividades 
(ALVAREZ; SANCHEZ; GUEDES, 2010) 

 

Todas as atividades possuíam quatro níveis de dificuldade: fácil, médio, difícil 

e insano. Sendo que no último nível, há presença de ruído competitivo. Contudo, tal 

ruído pode ser adicionado em qualquer um dos níveis conforme escolha do sujeito, 

segundo orientação dos desenvolvedores do software. Porém, no presente estudo, 

optou-se em não adicionar ruído de fundo nos demais níveis. Todas as atividades 

possuem um tempo limite para que a criança dê a resposta à atividade proposta, 

contudo em tal estudo não se considerou esse tempo, pois observou-se ser muito 

curto para que houvessem respostas adequadas. Assim, utilizou-se a possibilidade 

de “pausa” para permitir maior tempo de raciocínio às crianças. 

Em relação ao desempenho mínimo exigido, utilizou-se o critério do próprio 

software para passar de fase, isto é, mudança de nível de exigência. Neste estudo 

optou-se por não enviar atividades adicionais para serem realizadas em domicílio, 

pois poderia ser uma variável, considerando que não haveria como controlar o modo 

e frequência da realização das mesmas.  

 

3.8 Levantamento e análise dos dados 

 

Ao término das avaliações pré e pós-TAC, os dados coletados foram 

agrupados e analisados, utilizando-se o método estatístico adequado, como critério 

matemático, a fim de verificar se houve diferenças estatisticamente significantes 

entre as variáveis. Além disso, visou-se comparar os resultados obtidos entre os 

diferentes grupos deste estudo. Para tal análise, utilizou-se o teste exato de 

McNemar para verificação das variáveis categóricas, teste de Mann-Whitney para 

análise de valores numéricos entre os grupos, teste de Wilcoxon para comparação 
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entre as avaliações pré e pós-TAC, sendo o nível de significância de 5% (p<0,05). 

Adicionalmente, para análise entre os escores obtidos na escala SAB e os 

resultados nos testes comportamentais ou PEALL utilizou-se o teste de correlação 

de Spearman, conforme coeficientes e valores de correlação: 0 a 0,25: muito fraca, 

0,25 a 0,50: fraca, 0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte. 

Como forma de elucidar o processo de avaliação, terapia e monitoramento da 

intervenção terapêutica da amostra, elaborou-se o organograma a seguir (Figura 5): 

 

Legenda: PA= processamento auditivo, TAC= treinamento auditivo computadorizado, Escala 

SAB= Escala de funcionamento auditivo (NUNES; PEREIRA; CARVALHO, 2013). 

Necessidade de comparecimento a 16 

encontros 

2 (dois) para avaliação: um para avaliação comportamental do PA e outro 

para avaliação eletrofisiológica 

1 (um) para realização da escala SAB e anamnese geral 

1 (um) para reavaliação*: avaliação comportamental, avaliação 

eletrofisiológica e realização da escala SAB  

*foram dados intervalos entre as avaliações evitando cansaço da criança 

 

12 sessões de TAC 

Figura 5- Organograma representando o processo de avaliação, terapia e 

monitoramento do treinamento auditivo computadorizado 
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4. ARTIGO DE PESQUISA 1 - Efeitos do treinamento auditivo 

computadorizado em crianças com distúrbio do processamento 

auditivo e sistema fonológico típico e atípico* 

RESUMO 

Objetivo: Investigar os efeitos do treinamento auditivo computadorizado(TAC) por 

meio da análise do desempenho em testes comportamentais e da Escala de 

Funcionamento Auditivo(SAB), em crianças com distúrbio do processamento 

auditivo(DPA) e sistema fonológico típico e atípico. Além disso, correlacionar os 

achados na avaliação, pré e pós-TAC. Método: Participaram 14 crianças com DPA, 

sete crianças com DPA e aquisição fonológica típica(G1) e sete com DPA e 

aquisição fonológica atípica(G2). Realizou-se avaliação comportamental do 

processamento auditivo com o Teste de Detecção de Intervalo Aleatório(RGDT), 

Teste de Inteligibilidade Pediátrica(PSI) e o Teste Dicótico Não Verbal(TDNV) e 

Escala de Funcionamento Auditivo(SAB). Para composição dos grupos realizou-se 

Avaliação Fonológica da Criança. A intervenção terapêutica foi realizada por meio do 

software Escuta Ativa, com 12 sessões realizadas duas vezes por semana. 

Utilizaram-se testes estatísticos adequados. Resultados: No desempenho nos 

testes comportamentais do PA, pré e pós-TAC, houve resultado significativo no 

RGDT e TDNV etapa de escuta direcionada à esquerda em ambos os grupos e 

TDNV à direita apenas no grupo G2. Houve correlação positiva entre SAB e algumas 

condições de escuta do teste PSI em ambos os grupos tanto pré quanto pós-TAC. 

Além de uma correlação negativa entre a SAB e o teste RGDT pós-TAC no grupo 

com aquisição fonológica típica e DPA. A SAB mostrou-se um instrumento útil para 

mensurar o efeito do TAC. Conclusão: O TAC mostrou-se eficaz para 

melhorar/adequar os processos gnósicos auditivos em escolares dos grupos 

estudados. Houve correlação entre os testes comportamentais e o escore na SAB. 

 

Palavras-chave: Percepção Auditiva; Criança; Transtornos da Articulação; 

Estimulação Acústica; Software 

 

___________________
 

*
Artigo formatado segundo as normas da Revista Audiology-Communication Research -ACR 
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ABSTRACT 

 

Purpose: To investigate the effects of computerized auditory training(CAT) through 

performance analysis of behavioral testing and Scale of Auditory Behaviors-SAB, in 

children with auditory processing disorder(APD) and typical and atypical phonological 

system. Furthermore, the assessment procedures are correlated, before and after 

CAT. Methods: The sample consisted of 14 children diagnosed with APD after 

behavioral auditory processing evaluation by means of tests: Random Gap Detection 

Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT, o Pediatric Speech 

Intelligibility (PSI)- Teste de Inteligibilidade Pediátrica brazilian portuguese version 

and the Teste Dicótico Não Verbal – TDNV. For composition of groups performed 

phonological evaluation of the child and scale SAB. The therapeutic intervention was 

performed using the Escuta Ativa software. Data analyses were performed. Results: 

The performance analysis in behavioral tests of AP before and after CAT, a 

significant result in RGDT and TDNV stage of listen directed to the left in both groups 

and TDNV only to the right in G2. There was a positive correlation between SAB and 

some test listening conditions in PSI test, on both groups, pre- and post-CAT. 

Besides a negative correction between SAB and RGDT test post-CAT in group with 

typical phonological acquisition and APD. The SAB has proved to be a useful tool to 

measure the effects of the CAT. Conclusion: The CAT is effective to improve/adjust 

the gnosis auditory processes in the school children of these groups. There was a 

correlation between the behavioral tests and the score on the SAB. 

 

Keywords: Auditory Perception; Child; Articulation Disorders; Acoustic Stimulation; 

Software 
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INTRODUÇÃO 

 

A audição é o sentido pelo qual a criança tem contato com o mundo dos sons, 

inclusive os fonemas que compõem a fala, que são exemplos de estímulos 

acústicos, junto aos quais a criança está inserida desde muito cedo. Sendo assim, a 

audição caracteriza-se como principal meio de acesso para desenvolvimento da fala. 

Desta forma, faz-se necessário compreender o papel do Processamento Auditivo 

(PA) na infância, pois este foi definido como um conjunto de processos e 

mecanismos que ocorrem dentro do sistema auditivo, desde a detecção até a 

análise do estímulo acústico. O PA envolve uma série de fenômenos, tais como: 

localização e lateralização do som; discriminação e reconhecimento de padrões 

auditivos; aspectos temporais da audição, incluindo resolução, mascaramento, 

integração e ordenação; performance auditiva com sinais acústicos competitivos e 

com degradação do sinal acústico(1).  Resumidamente, pode-se definir o PA como 

um conjunto de habilidades que permitem que o sujeito compreenda aquilo que 

escutou(2). 

Além das alterações no PA, denominadas Distúrbio do Processamento 

Auditivo (DPA) as crianças podem apresentar dificuldades no processo de aquisição 

da fala(3-4). Nesses casos, pode ocorrer o desvio fonológico (DF), que é a realização 

de omissões ou substituições dos fonemas durante a fala, além da idade dos quatro 

anos(5). Sendo assim, tais crianças teriam o chamado sistema fonológico atípico(6).  

Em muitos casos, crianças com DF apresentam maiores dificuldades em 

testes de PA que envolvam habilidade de atenção seletiva(3-4), na habilidade de 

resolução temporal relacionada ao reconhecimento dos fonemas da língua, na 

decodificação e na organização temporal(3). 

Conforme recomendações da ASHA(1), o PA deve ser avaliado com 

avaliações auditivas que incluam o acesso a diferentes processos gnósicos 

auditivos, por meio de testes com estímulos verbais e não verbais para verificações 

de diferentes regiões de resposta cerebrais ao estímulo sonoro. Deve-se considerar 

a idade dos sujeitos para a escolha dos testes, pois há influência da maturação nas 

respostas. Além disso, destaca-se a importância de analisar a presença de 

comorbidades, a audição periférica, o nível do desenvolvimento linguístico, o 
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desenvolvimento da fala, a motivação e o cansaço no momento da avaliação para a 

seleção dos testes a serem utilizados(1). A associação refere-se ainda que tanto o 

fonoaudiólogo, quanto outros profissionais, devem auxiliar fornecendo dados sobre 

fala, linguagem e função cognitiva do sujeito avaliado para colaborar com o 

diagnóstico. Os resultados em testes comportamentais trazem à tona carências do 

PA em nível funcional(7). Para conclusão de diagnóstico de DPA, considera-se a 

presença de alteração em uma ou mais habilidades auditivas, levando em conta que 

o exame tenha sido executado em ambiente acusticamente tratado, de forma 

motivacional e com testes adequados(1). 

Uma das classificações utilizadas para o DPA é por prejuízo nos processos 

gnósicos e são eles: codificação - envolve a capacidade de integrar informações 

auditivas com não auditivas; decodificação - habilidade de integrar estímulos 

sonoros, agregando significado a eles; organização - capacidade em ordenar os 

sons no espaço de tempo(8); e gnosia não verbal - habilidade de perceber aspectos 

supra-segmentais como intensidade, frequência e duração(9). 

Adicionalmente para investigação da suspeita de DPA pode servir a utilização 

de protocolos de autoavaliação e/ou questionários, que permitam verificar o 

comportamento auditivo em atividades escolares e sociais.  O protocolo Scale of 

Auditory Behaviors (SAB) criado por Schow e Seikel(10), que no Brasil foi 

denominado de Escala de funcionamento auditivo(11)  é uma ferramenta que pode 

ser utilizada para acesso à percepção do sujeito quanto às suas restrições e 

dificuldades auditivas comportamentais, em diferentes graus, em situações 

cotidianas. 

Após conclusão do diagnóstico, uma das indicações terapêuticas pode ser o 

treinamento auditivo(12), que pode ser realizado de diferentes formas, conforme 

necessidade de cada caso. Uma das estratégias mais recentes é o treinamento 

auditivo computadorizado (TAC) com uso de software, pois representa um método 

interessante a ser adotado, principalmente, na terapia de crianças. Trata-se de uma 

abordagem contemporânea que utiliza como recompensa reforços positivos ou 

negativos durante a realização das atividades no próprio jogo, o que gera motivação 

e interesse. Além disso, permite que o sujeito tenha acesso direto ao instrumento de 

terapia(13). Dentre as vantagens da utilização de softwares está o controle de 
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estímulos e hierarquia de atividades(14) e talvez sua maior diferença das demais 

terapias seja a possibilidade de que diferentes sujeitos realizem a mesma atividade 

devido à padronização do treinamento(15). A utilização da informática é estimulante 

para a população infantil e permite melhora de habilidades auditivas na presença de 

DAP(13). Assim, trata-se de uma abordagem atual e inovadora, porém seus efeitos e 

eficácia ainda devem ser explorados e comprovados para adequada utilização e 

melhora da qualidade de vida dos sujeitos. 

Considerando as problemáticas apresentadas, este estudo teve como objetivo 

investigar os efeitos do TAC por meio do software Escuta Ativa em crianças com 

DPA e sistema fonológico típico e atípico em testes comportamentais e escore na 

escala SAB. Além disso, buscou-se verificar se há correlação entre os testes de 

processamento auditivo e o escore apresentado na escala SAB, pré e pós-TAC. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo comparativo, transversal, longitudinal e experimental 

que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de uma Instituição de Ensino 

Superior, sob número 43171715.0.0000.5346. Em relação às questões éticas, foi 

entregue aos responsáveis pelas crianças o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e para as crianças, o Termo de Assentimento da Criança (TAC), 

ambos apresentando os objetivos da pesquisa, bem como, suas etapas de 

realização. Sendo assim, foram respeitadas todas as recomendações obrigatórias 

para pesquisas com seres humanos (Resolução Nº 466/12). 

Como critérios de elegibilidade, incluíram-se crianças que tivessem aceitado 

participar da pesquisa e cujos pais ou responsáveis tivessem consentido a 

participação após assinatura do TCLE, além de preencherem as seguintes 

exigências: (1) ter idades entre 7:0 e 8:11 (anos: meses); (2) ter os limiares auditivos 

dentro dos padrões de normalidade; (3) apresentar DPA diagnosticado com a 

conclusão das avaliações comportamentais (apresentar alteração em pelo menos 

uma habilidade auditiva e processo gnósico correspondente conforme 

recomendação da ASHA(1)); (4) ser membro de uma família monolíngue falante do 

português brasileiro; (5) ter aquisição fonológica atípica ou típica; (6) ser menino ou 

menina. 

Os critérios de exclusão estabelecidos foram: (1) apresentar 

comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo evidente; (2) apresentar 

outras alterações de linguagem oral, tais como gagueira, fissura palatina, desvio 

fonético exclusivo entre outros; (3) fazer uso regular de instrumentos musicais; (4) 

apresentar alterações motoras ou orgânicas evidentes; (5) ter realizado alguma 

modalidade de treinamento auditivo anteriormente. 

Para compor a casuística, acolheram-se crianças encaminhadas de quatro 

escolas estaduais públicas, captadas por meio de divulgação em redes sociais, 

oriundas de projetos de pesquisas e de estágios curriculares de um curso de 

graduação em Fonoaudiologia. O total inicial de crianças acolhidas foi 105, destas 

foram contatadas 77, pois as demais estavam com o contato errado ou não 

quiseram participar. Considerando este total de 77 crianças, 25 pacientes não 

compareceram nas avaliações previamente agendadas, mesmo com 
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reagendamento, oito não se enquadravam na faixa etária e foram encaminhadas 

para outros projetos. Deste modo, compareceram para avaliação do processamento 

auditivo 44 crianças, 28 do gênero masculino e 16 do gênero feminino, das quais 18 

apresentaram DPA. Entretanto, três não quiseram aderir à terapia e uma mudou-se 

de cidade durante o processo terapêutico. 

A composição final, considerando os critérios de elegibilidade, foi constituída 

por 14 crianças com idade entre de 7 a 8 anos e 11 meses, divididas em dois 

grupos: sete crianças diagnosticadas com DPA e sistema fonológico típico (G1) e 

sete crianças diagnosticadas com DPA e sistema fonológico atípico (G2). Referente 

à classificação quanto ao gênero em cada grupo, observou-se que no G1, 71% (n=5) 

eram do gênero masculino e 29% do feminino (n=2), enquanto no G2 43% (n=3) 

eram meninos e 57% (n=4) meninas. 

Em relação aos procedimentos de avaliação auditiva, as crianças foram 

submetidas à inspeção visual do meato acústico externo, audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria e medidas de imitância acústica, visando selecionar aquelas com 

limiares de audição dentro da faixa de normalidade. Os exames audiológicos 

básicos e os testes comportamentais do PA foram realizados em cabine acústica 

com audiômetro digital de dois canais, marca Madsen – GN Otometrics, modelo 

Itera, tipo II, com fones TDH - 39 com calibração segundo a norma ISO 11957-1986, 

para as medidas de imitância acústica e reflexo auditivo utilizou-se tom sonda de 

226Hz e imitanciômetro AZ26, marca Interacoustic  com fones TDH 39P. 

Posteriormente, como procedimentos de coleta de dados foram realizados 

três testes comportamentais para avaliação do processamento auditivo: Random 

Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT(16), o 

Pediatric Speech Intelligibility (PSI) versão em português, Teste de Inteligibilidade 

Pediátrica(17) e o Teste Dicótico Não Verbal – TDNV(18). Tratando-se do RGDT, este 

avalia a resolução temporal por meio da apresentação de tons puros com intervalos 

de 2 a 40ms de forma aleatória, na intensidade de apresentação de 40dB acima da 

média tritonal. Foi considerado como limiar de detecção de intervalo aquele em que 

a criança conseguiu perceber consistentemente a presença de dois intervalos na 

menor diferença apresentada. Contudo, se a criança compreendia a avaliação, 

porém não obtinha respostas consistentes, optava-se em fazer o RGDT na versão 

expandida na qual as diferenças em milissegundos entre os estímulos são maiores. 
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Para indivíduos sem alteração na habilidade de resolução temporal espera-se que 

tenham como respostas percepção de intervalos de silêncio até 10ms em crianças 

com oito anos ou mais e de 15 ms para crianças com sete anos. Cada sujeito foi 

instruído a indicar com um dedo ou dois correspondentes a ter escutado um tom ou 

dois. Já o PSI é composto por 10 sentenças e suas respectivas figuras 

representantes. A criança foi instruída a ouvir uma história e apontar a imagem 

correspondente à sentença que será apresentada simultaneamente à história, sendo 

que as imagens foram previamente apresentadas às crianças para conhecimento. O 

teste foi realizado com apresentação de mensagem competitiva de modo ipsilateral–

MCI (competição na relação zero e -15dB) e contralateral – MCC (competição na 

relação zero e - 40dB). E o último teste realizado foi o TDNV, que possui seis sons 

não verbais (onomatopeias) apresentados aos pares (um som em cada orelha 

simultaneamente), assim foi solicitado que o sujeito dissesse qual som ouviu 

melhor em escuta livre e na avaliação de escuta direcionada deveria dizer apenas 

o som escutado na orelha solicitada, apontando para a imagem correspondente ao 

som. As figuras correspondentes foram expostas na cabina acústica. O nível de 

intensidade da apresentação dos estímulos foi de 50dBNS. Destaca-se que não 

foram consideradas as respostas de escuta livre, pois nenhuma das crianças 

avaliadas apresentou alteração nesta etapa. 

Utilizou-se a escala SAB(11) para conhecimento das limitações e dificuldades 

percebidas pelos pais ou responsáveis pelas crianças em atividades do cotidiano. 

Tal escala é composta por 12 itens referentes ao comportamento e devem ser 

respondidas conforme a frequência de ocorrência observadas no cotidiano do sujeito 

em: frequente, quase sempre, algumas vezes, esporádico ou nunca. Cada resposta 

possui uma pontuação que varia entre um (frequente) a cinco (nunca) e ao final é 

realizada a soma dos pontos que poderá variar entre 12 e 60. Conforme orientação 

dos autores do protocolo, os valores devem ser interpretados da seguinte forma:  

 Valores aproximados a 46 pontos indicam comportamento auditivo 

adequado para faixa etária de oito a 11 anos;  

 Valores inferiores a 35 pontos indicam a necessidade de encaminhamento 

para avaliação do processamento auditivo;  
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 Valores inferiores a 30 pontos são indicativos de distúrbio do 

processamento auditivo mostrando assim, necessidade de intervenção e 

acompanhamento a longo prazo.  

Para composição dos grupos, antes do início da intervenção terapêutica, as 

crianças foram submetidas à avaliação do sistema fonológico, por meio da 

nomeação espontânea com auxílio das cinco figuras temáticas que compõe a 

Avaliação Fonológica da Criança – AFC(19) a saber: "veículos", "sala", "cozinha", 

"banheiro" e "zoológico". Posteriormente realizou-se a análise contrastiva e o cálculo 

do percentual de consoantes corretas revisado PCC-R(20), baseado no cálculo do 

PCC, que desconsidera as distorções fonéticas como erros. Tal avaliação foi 

executada pela pesquisadora e por um avaliador experiente, caracterizando-se 

como uma análise duplo-cego, pois ambos não tinham conhecimento da análise um 

do outro. 

O TAC foi realizado por meio da utilização do software Escuta Ativa(21) 

realizado em 12 sessões, distribuídas em uma frequência de duas vezes por 

semana, com duração de aproximadamente 30 minutos cada. Utilizou-se fone de 

ouvido supra-auricular da marca Sony, modelo MDR-ZX100. Foi realizada uma 

atividade por sessão, respeitando a mesma ordem de apresentação para todas as 

crianças, conforme quadro a seguir (Quadro 1): 

 

Quadro 1. Nome das atividades propostas, habilidade auditiva estimulada, processo gnósico envolvido e breve explicação das 

tarefas 

Atividade Habilidade auditiva 

estimulada 

Processo 

Gnósico 

Funcionamento 

Siga a flauta Ordenação temporal 

(Padrão de duração) 

Atenção e Memória 

Gnosia não 

verbal 

Foram apresentados sons de longa ou longa duração e solicitou-se 

que a criança reproduzisse a mesma sequência escutada. Níveis 

fácil e médio com apresentação de três sons, difícil quatro sons e, 

insano cinco sons. 

Siga o piano Padronização 

Temporal (Padrão de 

frequência) 

Atenção e Memória 

Gnosia não 

verbal 

Foram apresentados sons de intensidades diferentes (agudo ou 

grave) e solicitou-se que a criança reproduzisse a mesma 

sequência escutada. Níveis fácil e médio com apresentação de três 

sons, difícil quatro sons e, insano cinco sons. 

Quantos 

intervalos 

Resolução temporal 

Atenção 

Decodificação Foram apresentados sons e intervalos e nesta atividade a criança 

sempre que percebesse o intervalo devia clicar em um número ou 

ao final da sequência apenas no número correspondente ao total 

de intervalos escutados. 



56 

 

 

Quadro 1. Nome das atividades propostas, habilidade auditiva estimulada, processo gnósico envolvido e breve explicação das 

tarefas (continuação) 

Atividade Habilidade auditiva 

estimulada 

Processo 

Gnósico 

Funcionamento 

Quantos sons Ordenação temporal 

Atenção 

Gnosia não 

verbal 

Apresentaram-se sons de instrumentos musicais em diferentes 

sequências e solicitou-se que a criança identificasse quantas vezes 

ouviu o som. 

Qual som 

ouviu 

Detecção e 

discriminação 

Atenção 

Ordenação Foram apresentados dois sons verbais e uma pergunta referente 

ao que se ouviu (as palavras foram iguais ou diferentes). 

Siga a 

sequência 

Associação 

Memória auditiva para 

sons não verbais 

Atenção 

 

Organização Apresentaram-se sons de animais os quais a criança devia 

memorizá-los e organizá-los conforme a ordem solicitada. Níveis 

fácil e médio: as ordens eram: coloque em ordem alfabética os 

nomes dos animais ouvidos, coloque em ordem alfabética inversa 

os nomes dos animais ouvidos, diga apenas o terceiro som ouvido 

etc. Para tal atividade, as crianças tiveram auxilio visual de uma 

trilha do alfabeto. Níveis difícil e insano: ouvia-se uma história e ao 

final era apresentada uma pergunta que a criança devia interpretar. 

Audição e 

atenção 

Reconhecimento 

Fechamento auditivo 

Atenção 

 

Decodificação Foram apresentadas duas palavras auditivamente e por escrito e a 

criança devia responder conforme o solicitado no enunciado (as 

palavras rimam? começam com o mesmo som? possuem o mesmo 

número de sílabas? etc). Níveis difícil e insano: as palavras 

escritas e as escutadas eram diferentes. 

Bem na mira Separação binaural 

Atenção 

Codificação Apresentaram-se duas palavras ao mesmo tempo, uma em cada 

orelha, e solicitou-se que a criança identificasse a palavra alvo e 

apontasse de qual lado foi apresentada. A palavra alvo podia ser 

dita antes ou depois da apresentação. 

Esquerda 

Direita 

Integração binaural Codificação Foram apresentadas palavras ora de um lado ora de outro e a 

criança devia identificar quais palavras foram e de qual lado saiu 

cada uma: Nível fácil: uma palavra de cada lado, médio: duas, 

difícil: três e insano: quatro. 

Binaural Localização 

Atenção 

Memória 

Decodificação Foram apresentados sons de instrumentos musicais ora de um 

lado ora de outro, ora longe ora perto e a criança devia identificar 

em qual localização saiu cada som. Níveis fácil e médio: a resposta 

podia ser dada, enquanto os estímulos iam sendo ouvidos. Níveis 

médio e insano: a resposta foi dada após a apresentação da 

sequência solicitando memorização. 

Pegue,  se 

puder 

(Faixa bônus) 

Atenção Codificação Foi apresentada uma bandeja de frutas na qual a criança devia 

clicar apenas na maçã que fica se movimentando. Níveis fácil e 

médio: apenas maçã na bandeja mudando de velocidade ou 

mudando de tamanho.  Nível difícil: foram adicionadas outras frutas 

e a criança devia buscar apenas pela maçã. Nível insano: 

diferentes frutas na bandeja e ouviam-se pedidos de fregueses, 

conforme solicitação do enunciado a criança devia clicar na fruta 

que estava piscando ou na fruta solicitada auditivamente. 

Siga o ritmo 

(Faixa bônus) 

Atenção Gnosia não 

verbal 

Apresentaram-se diferentes ritmos musicais no qual a criança 

podia escolher qual queria jogar, devia escutar a música e clicar 

nas fichas coloridas que vão caindo. 
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Todas as atividades possuíam quatro níveis de dificuldade: fácil, médio, difícil 

e insano. Sendo que no último nível, houve presença de ruído competitivo. Todas as 

atividades possuiam um tempo limite para que a criança realizasse a resposta à 

atividade proposta, contudo em tal estudo não considerou esse tempo. Assim, 

utilizou-se a possibilidade de “pausa” para permitir maior tempo de raciocínio às 

crianças. 

Para o monitoramento da evolução oriunda do TAC foi realizada reavaliação 

após duas semanas do término da terapia, com as mesmas avaliações citadas 

anteriormente (avaliações comportamentais), bem como, foi aplicado o protocolo da 

Escala SAB(11). 

Para análise dos dados foi utilizado o teste exato de McNemar para variáveis 

categóricas e teste de Wilcoxon para comparação entre as avaliações pré e pós-

TAC. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Bem como, para análise 

entre os escores obtidos na escala SAB e o desempenho nas avaliações 

comportamentais do PA foi utilizado o teste de correlação de Spearman com os 

seguintes coeficientes e valores de correlação (r): 0 a 0,25: muito fraca, 0,25 a 0,50: 

fraca, 0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte.  
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RESULTADOS 

 

 Na tabela a seguir, apresenta-se a análise descritiva e o estudo estatístico, 

considerando o desempenho nos testes comportamentais selecionados (normal ou 

alterado) neste estudo, em ambos os grupos, pré e pós-TAC (Tabela 1). Esta análise 

mostrou resultado significativo no teste RGDT (p=0,045 G1 e 0,025 G2) e TDNV 

etapa de escuta direcionada à esquerda (p=0,014 G1 e 0,046 G2) em ambos os 

grupos e à direita apenas no grupo G2 (p=0,046). 

 

Tabela 1. Análise descritiva e estudo estatístico das variáveis categóricas: desempenho nos testes comportamentais quanto à 

normalidade nos grupos pré e pós-treinamento auditivo computadorizado em escolares com distúrbio do processamento 

auditivo e aquisição de fala típica ou atípica 

 G1 (n=7)    G2  (n=7) 

 PRÉ-TAC PÓS-TAC Valor de 
p* 

PRÉ-TAC PÓS-TAC Valor de 
p* 

 

 Normal Alterado Normal Alterado  Normal Alterado Normal Alterado  

PSI           

MCC OD 
(Relação S/R zero) 

 
57,14% 

 
42,86% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,083 

 
85,71% 

 
14,29% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,317 

MCC OE 
(Relação S/R zero) 

 
57,14% 

 
42,86% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.083 

 
71,43% 

 
28,57% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,157 

MCC OD 
(Relação S/R -40) 

 
71,43% 

 
28,57% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,157 

 
71,43% 

 
28,57% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0,157 

MCC OE 
(Relação S/R -40) 

 
57,14% 

 
42,86% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.083 

 
100% 

 
0,0% 

 
100% 

 
0,0% 

 
1,000 

MCI OD 
(Relação S/R zero) 

 
57,14% 

 
42,86% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.083 

 
100% 

 
0,0% 

 
100% 

 
0,0% 

 
1,000 

MCI OE 
(Relação S/R zero) 

 
71,43% 

 
28,57% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.157 

 
100% 

 
0,0% 

 
100% 

 
0,0% 

 
1,000 

MCI OD 
(Relação S/R -15) 

 
85,71% 

 
14,29% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.317 

 
100% 

 
0,0% 

 
100% 

 
0,0% 

 
1,000 

MCI OE 
(Relação S/R -15) 

 
71,43% 

 
28,57% 

 
100% 

 
0,0% 

 
0.157 

 
100% 

 
0,0% 

 
100% 

 
0,0% 

 
1,000 

           

TDNV           

ED OD 14,29% 85,71% 42,86% 57,14% 0,157 14,29% 85,71% 71,43% 28,57% 0,046* 

ED OE 0,0% 100% 85,71% 14,29% 0,014* 28,57% 71,43% 85,71% 14,29% 0,046* 

RGDT 71,43% 28,56% 85,71% 14,29% 0,046* 0.0% 100% 71,43% 28,57% 0,025* 

Valor de p* referente ao teste exato de McNemar para comparação das variáveis categóricas intragrupos, considerando 

valor estatisticamente inferior a 0,05.  

Legenda: TAC= treinamento auditivo computadorizado; PSI= Pediatric Speech Intelligibility (PSI) versão em português, 

Teste de Inteligibilidade Pediátrica; S/R= sinal ruído; RGDT= Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo 

Aleatório; TDNV= Teste Dicótico Não Verbal; MCC= mensagem competitiva contralateral; MCI= mensagem competitiva 
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ipsilateral; OD= orelha direita; OE= orelha esquerda; ED= escuta direcionada; n= número de sujeitos. p* = p valor; * valor 

estatisticamente significante 

 

Referente à Escala SAB, utilizada também para a mensuração do efeito da 

intervenção terapêutica proposta, realizou-se a pesquisa do escore pré e pós-TAC 

comparando-os entre os grupos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Escore obtido na Escala de Funcionamento Auditivo pré e pós-treinamento auditivo computadorizado comparando os 

grupos avaliados, conforme as mudanças comportamentais referidas pelos pais ou responsáveis pelas crianças do estudo 

 G1 (n=7) G2 (n=7)  Valor de p* 

Média DP Média DP 
SAB-PRÉ  TAC 27,29 9,79 39,43 10,11 0,041* 
SAB- PÓS TAC 40,57 6,05 49,00 5,10 0,025* 

Valor de p* referente ao teste de Wilcoxon para amostras relacionadas, considerando valor estatisticamente inferior a 

0,05. 

Legenda: SAB= escala de funcionamento auditivo; TAC= treinamento auditivo computadorizado; DP= desvio padrão; n= 

número de sujeitos. p* = p valor; * valor estatisticamente significante 

  
A escala SAB mostrou-se como um instrumento útil para mensurar o efeito do 

TAC. Com relação à percepção do comportamento auditivo pelos pais das crianças 

em ambos os grupos, pré e pós-TAC, houve relação estatística significante (p<0.05). 

A média do G2 sempre apresentou-se superior ao G1. 

Quanto ao desempenho na Escala SAB e os testes comportamentais do 

processamento auditivo foram analisados considerando todos os sujeitos sem 

distinção de grupos. Sendo possível observar correlação positiva moderada apenas 

pré-TAC, nos testes PSI MCC orelha esquerda (relação zero), TDNV etapa de 

escuta direcionada à direita e RGDT (Tabela 3): 

 

Tabela 3. Análise da correlação entre a Escala de Funcionamento Auditivo e o desempenho nas avaliações comportamentais, 

pré e pós treinamento auditivo computadorizado na totalidade da amostra (n=14) 

 
PRÉ-TAC  PÓS-TAC 

 

 r(Spearman) P r(Spearman) P 

PSI     

MCC OD 
(Relação S/R zero) 

 
0,42993 

 
0,1249 

 
0,31064 

 
0,2797 

MCC OE 
(Relação S/R zero) 

 
0,54176* 

 
0,0454 

 
0,02540 

 
0,9313 

MCC OD 
(Relação S/R -40) 

 
0,09630 

 
0,7433 

 
0,40644 

 
0,1493 
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Tabela 3. Análise da correlação entre a Escala de Funcionamento Auditivo e o desempenho nas avaliações comportamentais, 

pré e pós treinamento auditivo computadorizado na totalidade da amostra (n=14) (continuação) 

 PRÉ-TAC  PÓS-TAC 
 

 r(Spearman) P r(Spearman) P 

MCC OE 
(Relação S/R -40) 

 
0,33909 

 
0,2356 

 
-0,12701 

 
0,6652 

MCI OD 
(Relação S/R -15) 

 
0,03212 

 
0,9132 

 
0,27742 

 
0,3369 

MCI OE 
(Relação S/R -15) 

 
0,25497 

 
0,3790 

 
0,18774 

 
0,5204 

     

TDNV     

ED OD 0,54990* 0,0416 0,09574 0,7448 

ED OE 0,44335 0,1123 -0,29669 0,3030 

     

RGDT 0,63333* 0,0671 -0,47826 0,1367 

r = referente ao coeficiente de correlação de Spearman, P=valor-p. Considerando r = 0 a 0,25: muito fraca, 0,25 a 0,50: fraca, 

0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte.  

Legenda: TAC= treinamento auditivo computadorizado; PSI= Pediatric Speech Intelligibility (PSI) versão em português, Teste 

de Inteligibilidade Pediátrica; S/R= sinal ruído; RGDT= Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório; 

TDNV= Teste Dicótico Não Verbal; MCC= mensagem competitiva contralateral; MCI= mensagem competitiva ipsilateral; n= 

número de sujeitos; OD= orelha direita; OE= orelha esquerda; ED= escuta direcionada; * valor estatisticamente significante 

 

Buscou-se, também, investigar a correlação entre o desempenho na escala 

SAB e os testes comportamentais do processamento auditivo entre os grupos, 

conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4. Análise da correlação entre a Escala de Funcionamento Auditivo e o desempenho nos testes comportamentais pré e 

pós treinamento auditivo computadorizado em escolares com distúrbio do processamento auditivo e aquisição de fala típica ou 

atípica 

 G1 (n=7)  G2 (n=7) 

 PRÉ-TAC PÓS-TAC PRÉ-TAC PÓS-TAC 

 r(Spearman) P r(Spearman) P r(Spearman) P r(Spearman) P 

PSI         

MCC OD 
(Relação S/R zero) 

 
0,23643 

 
0,6097 

 
0,20597 

 
0,6577 

 
0,61237 

 
0,1438 

 
** 

 
** 

MCC OE 
(Relação S/R zero) 

 
0,0000 

 
1,0000 

 
0,51493 

 
0,2370 

 
0,75724* 

 
0,0487 

 
-0,40825 

 
0,3632 

MCC OD 
(Relação S/R -40) 

 
-0,39406 

 
0,3817 

 
0,15954 

 
0,7326 

 
0,31623 

 
0,4896 

 
** 

 
** 

MCC OE 
(Relação S/R -40) 

 
0,70412* 

 
0,2342 

 
** 

 
** 

 
0,57735* 

 
0,1747 

 
0,31623 

 
0,4896 

MCI OD 
(Relação S/R zero) 

 
0,3706 

 
0,9371 

 
0,20597 

 
0,6577 

 
0,15811 

 
0,7349 

 
0,15811 

 
0,7349 

MCI OE 
(Relação S/R zero) 

 
0,23424 

 
0,6132 

 
0,51493 

 
0,2370 

 
0,31623 

 
0,4896 

 
0,40825 

 
0,3632 
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Tabela 4. Análise da correlação entre a Escala de Funcionamento Auditivo e o desempenho nos testes comportamentais pré e 

pós treinamento auditivo computadorizado em escolares com distúrbio do processamento auditivo e aquisição de fala típica ou 

atípica (continuação) 

 G1 (n=7)  G2 (n=7) 

 PRÉ-TAC PÓS-TAC PRÉ-TAC PÓS-TAC 

 r(Spearman) P r(Spearman) P r(Spearman) P r(Spearman) P 

MCI OD 
(Relação S/R -15) 

 
-0,35465 

 
0,4351 

 
0,87386* 

 
0,0101 

 
0,54006* 

 
0,2108 

 
0,11952 

 
0,7985 

MCI OE 
(Relação S/R -15) 

 
0,07881 

 
0,8666 

 
0,0000 

 
1,0000 

 
0,41833 

 
0,3503 

 
0,44544 

 
0,3165 

 
 
 

TDNV         
0,6936 

ED OD 0,57660 0,1754 0,20000 0,6672 0,32434 0,4779 -0,18356 

ED OE 0,14415 0,7578 -0,12060 0,7967 0,16217 0,7283 -0,47809 0,2779 

         

RGDT 0,70000 0,1881 -0,77143* 0,0724 0,0000 1,0000 0,80000 0,1041 

r= referente ao coeficiente de correlação de Spearman, P=valor-p. Considerando r = 0 a 0,25: muito fraca, 0,25 a 0,50: fraca, 

0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte.  

Legenda: TAC= treinamento auditivo computadorizado; PSI= Pediatric Speech Intelligibility (PSI) versão em português, Teste 

de Inteligibilidade Pediátrica; S/R= sinal ruído; RGDT= Random Gap Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório; 

TDNV= Teste Dicótico Não Verbal; MCC= mensagem competitiva contralateral; MCI= mensagem competitiva ipsilateral; OD= 

orelha direita; OE= orelha esquerda; ED= escuta direcionada; n= número de sujeitos. * valor estatisticamente significante, 

**Todos os valores de uma das variáveis eram iguais, não sendo possível calcular a correlação entre elas 

 

Desta forma, observou-se que no grupo G1 houve relação positiva forte na 

etapa de MCI na orelha direita (relação -15dB) pós -TAC e moderada na etapa MCC 

na orelha esquerda (relação -40dB) e RGDT pré-TAC, e correlação negativa 

moderada no teste RGDT pós-TAC. Quanto ao grupo G2, obteve-se forte correlação 

na etapa MCC na orelha esquerda (relação zero) e moderada nas etapas MCC na 

orelha direita (relação zero), MCC orelha esquerda (relação -40dB) e MCI orelha 

direita (relação -15dB). 
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DISCUSSÃO 

 

 

Evidenciou-se melhora estatisticamente significante nas habilidades auditivas 

de reconhecimento de sons não verbais em escuta direcionada e figura-fundo para 

tais sons (teste TDNV) e resolução temporal (teste RGDT), após TAC em ambos os 

grupos (Tabela 1).  Estes achados corroboram com um estudo recente, no qual os 

pesquisadores verificaram mudanças significantes nas habilidades auditivas, em 

especial na atenção sustentada, e cognitivas após TAC com estimulação auditiva 

não verbal e abordagem fonológica em crianças com alteração de fala(22). 

Referente à melhora na habilidade de resolução temporal evidenciada no 

presente estudo, foi verificado que a utilização de outros softwares também foram 

eficazes para adequar tal habilidade na presença de DPA(13,14). Cabe ressaltar que, 

durante a realização do teste RGDT, o sistema atencional também é requisitado, 

pois a criança precisa manter-se atenta para identificar se foram apresentados um 

ou dois sons, sendo esta habilidade essencial para regular e executar a atividade 

com rapidez(14). 

Destaca-se que na avaliação do teste de resolução temporal no momento pré-

TAC três crianças do grupo G2 e duas do grupo G1 não conseguiram realizar a 

versão normal nem a versão expandida do teste, mesmo tendo sido garantida a 

compreensão do exame. Após o TAC, duas crianças do grupo G2 e uma do G1, 

mantiveram a dificuldade, sendo que a criança do grupo G1 apresentou pior 

desempenho durante o processo de intervenção, fato que pode ter dificultado a 

consolidação do seu aprendizado. Acredita-se que o resultado alterado, mostrando 

inabilidade em perceber auditivamente diferenças acústicas em razão do tempo(23), 

na população deste estudo, esteja diretamente relacionado à imaturidade na 

percepção de contrastes fônicos da fala, principalmente, nas crianças do grupo com 

DF associado ao DPA. 

Em relação à habilidade auditiva de figura-fundo para sons verbais (teste 

PSI), esta foi reabilitada naquelas crianças que apresentavam alteração pré-TAC. 

Cabe ressaltar que toda a amostra atingiu a pontuação máxima de acertos na 

reavaliação, considerando tal habilidade (Tabela 1). Entretanto não houve diferença 

estatisticamente significante, uma vez que a maioria das crianças pré-TAC já 
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apresentavam o exame dentro da normalidade. Houve diferença no desempenho 

nas diferentes condições de competição auditiva, no G1 pré-TAC, contrário ao 

referido na literatura(19), as crianças apresentaram melhor desempenho quando o 

nível de competição era maior e na orelha direita. Acredita-se que tal fato tenha 

ocorrido devido ao autoaprendizado, uma vez que as mesmas frases são 

apresentadas em cada etapa repetidas vezes. Bem como, quando o nível de 

dificuldade era maior, a criança era novamente instruída atentando para o fato que a 

mensagem estaria em volume superior à frase, o que pode ter despertado maior 

desafio, atenção e concentração a atividade, melhorando assim seu desempenho. 

Ressalta-se ainda que, resultado superior na orelha direita, demonstra ativação do 

hemisfério esquerdo responsável pela linguagem, corroborando com o teste uma 

vez que se trata de uma avaliação com utilização de estímulo verbal. 

Estudo anterior(4) realizado em crianças com alteração de fala mostrou que o 

teste PSI em mensagem competitiva contralateral não foi sensível para identificar 

alteração nesta população, pois as crianças não obtiveram erros durante a 

avaliação. Segundo os autores, tal resultado pode estar relacionado ao fato da 

mensagem ser apresentada em um lado e a frase do outro, sendo assim cada orelha 

recebe estímulo verbal de forma monoaural(4). Apesar do conhecimento de que a 

dificuldade no teste PSI pode estar associada à falta de percepção dos fonemas que 

compõem a fala(20), este teste foi o que menos apresentou resultados significativos 

na comparação intra e intergrupos, bem como, alterações pré-TAC. 

Considerou-se apenas a etapa de escuta direcionada no TDNV, pois as 

crianças avaliadas apresentaram normalidade na etapa de escuta livre. Contudo na 

etapa de escuta direcionada neste estudo, mesmo não sendo um resultado 

significativo estatisticamente, as crianças apresentaram alteração maior no grupo 

G1. Esta etapa relaciona-se com a habilidade de atenção sustentada, na qual a 

criança precisa manter a atenção por tempo maior na mensagem oriunda de apenas 

uma orelha. Devido a isto, supõe-se que maiores dificuldades na habilidade de 

atenção na população estudada estejam relacionadas diretamente com a 

capacidade reduzida delas em manter a atenção sustentada, uma vez que esta é 

uma população facilmente distraída por eventos externos. Estudantes em escolas 

que possuem sala de aula acusticamente inadequada podem apresentar 
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dificuldades para aprender e disciplinares, causando problemas na aprendizagem e 

em manter atenção e consequentemente concentração(24). 

Na comparação pré e pós-TAC, pôde-se notar que houve maior simetria de 

acertos entre as orelhas nos testes PSI, após a intervenção terapêutica em ambos 

os grupos (Tabela 1). Tal achado sugere que ocorreu o efeito de compensação entre 

as orelhas, em consequência do aprendizado gerado pela estimulação auditiva e 

pela possível maior rede de conexões neurais. Segundo autores, a abordagem de 

estimulação por meio de treinamentos auditivos aprimoram os circuitos neurais com 

maior participação de neurônios, alteração na sincronia neural e maior número de 

conexões sinápticas(1,13-15). Esta melhora pode ser confirmada por meio dos testes 

comportamentais na comparação entre o sujeito com ele mesmo e reafirma o efeito 

da plasticidade no sistema nervoso central, capaz de gerar novas conexões, 

observado em todos os testes selecionados do presente estudo. 

Em adição, confirmando o efeito da plasticidade, pode-se verificar adequação 

das habilidades auditivas em 11 crianças na habilidade de resolução temporal, 11 na 

habilidade de figura-fundo para estímulo verbal e oito na habilidade de figura-fundo 

para estímulo não verbal; e melhora das habilidades de resolução temporal em três 

crianças e na habilidade de figura-fundo para estímulo não verbal em seis. 

Frente aos resultados obtidos e previamente descritos, elaborou-se um 

quadro com os principais trabalhos publicados que mostram a eficácia do uso de 

software no TAC em crianças, a fim de buscar uma apresentação mais clara e 

didática de tais achados (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Pesquisas com softwares para treinamento auditivo e mensuração do treinamento por avaliação comportamental, 

em crianças com distúrbio do processamento auditivo ou alteração de linguagem ou fala, nos últimos seis anos 

Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Martins; Pinheiro; 

Blasi, 2008
(13)

 

Duas crianças de 

nove anos com 

diagnóstico DPA 

Pedro na Casa Mal 

Assombrada 

Oito sessões, uma 

vez por semana 

Adequação das habilidades 

auditivas de figura-fundo para 

sons verbais e não-verbais, 

resolução temporal e 

ordenação temporal 

Balen; Massignani; 

Schillo, 2008
(25)

 

Três crianças (de 

nove a 14 anos) com 

diagnóstico DPA 

Fast ForWord 40 sessões, cinco 

dias por semana 

Houve melhora em apenas 

duas crianças, bem como, 

desinteresse pelo software 

Pinheiro; Capellini, 

2009
(24)

 

40 crianças com 

dificuldade de 

aprendizagem 

Audio Training 18 sessões, duas 

vezes por semana 

Desempenho superior nas 

habilidades auditivas alteradas 

em crianças que tiveram TAC. 
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Quadro 2. Pesquisas com softwares para treinamento auditivo e mensuração do treinamento por avaliação comportamental, 

em crianças com distúrbio do processamento auditivo ou alteração de linguagem ou fala, nos últimos seis anos (continuação) 

Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Pinheiro; Capellini, 

2010
(26)

 

40 crianças com 

dificuldade de 

aprendizagem 

Audio Training 18 sessões, duas 

vezes por semana 

Crianças com dificuldade de 

aprendizagem apresentaram 

pior desempenho nas tarefas 

fonológicas e auditivas quando 

comparadas com processo de 

aprendizagem normal. 

Comerlatto Junior; 

Silva; Balen, 2010
(14)

 

18 crianças com 

DPA 

Software Auxiliar na 

Reabilitação de 

Distúrbios Auditivos 

(SARDA) 

Aproximadamente 

12 sessões, três 

vezes por semana 

Houve melhora apenas na 

habilidade de resolução 

temporal, não havendo 

diferença nos testes de padrão 

de frequência e duração. 

Cameron; Dillon, 

2011
(27)

 

Nove crianças com 

idade entre seis e 11 

anos de idade 

identificadas pelos 

professores com 

comportamento 

auditivo anormal e 

confirmadas após 

avaliação 

comportamental 

LiSN & Learn 

auditory training 

software 

60 sessões, cinco 

vezes por semana 

Houve melhora nas 

habilidades auditivas, bem 

como, mudanças 

comportamentais relatadas 

pelos pais e pelas crianças. 

Cameron; Glyde; 

Dillon, 2012
(28)

 

Dez crianças com 

idade entre 6 e 9 

anos e 9 meses com 

DPA. 

LiSN & Learn 

auditory training 

software ou Earobics 

84 sessões diárias 

de 15 minutos 

Houve relatos de melhora 

comportamental com ambos 

os procedimentos de TAC. 

Contudo, houve melhora na 

habilidade de localização 

espacial apenas no grupo que 

fez terapia com o software 

LiSN & Learn. 

Cameron et al., 

2014
(29)

 

144 crianças 

indígenas da 

Austrália, entre seis 

e 12 anos avaliadas 

quanto à habilidade 

de processamento 

espacial. Dez 

apresentaram 

alteração e nove 

fizeram TAC. 

LiSN & Learn 

auditory training 

software 

Aproximadamente 

35 sessões, cinco 

dias na semana 

Houve correlação entre o 

número de sessões e a 

melhora de performance no 

testes LiSN-S e melhora na 

habilidade especial. 

Murphy et al., 

2015
(22)

 

17 crianças com 

alteração de fala 

System for testing 

auditory responses-

STAR 

12 sessões, duas 

vezes por semana 

Não houve melhora nas 

habilidades fonológicas. 

Legenda: DPA= Distúrbio do Processamento Auditivo, TAC= Treinamento Auditivo Computadorizado 
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Em relação aos achados da Escala de Funcionamento Auditivo - SAB houve 

resultado estatisticamente significante na análise do escore entre os grupos, pré e 

pós-TAC, indicando que esta intervenção gerou modificações auditivas funcionais, 

percebidas pelos pais/responsáveis pelas crianças (Tabela 2). Destaca-se que o 

grupo G2 apresentou pontuações nesta escala superiores nos dois momentos de 

avaliação, enquanto o G1 apresentou maior mudança de pontuação pré e pós-TAC. 

Tais resultados podem sugerir que eventuais dificuldades cotidianas relacionadas às 

habilidades auditivas não eram percebidas de forma clara pelos pais/responsáveis 

das crianças com DPA associado a DF, uma vez que o foco possivelmente era 

voltado para a alteração de fala. 

Autores relatam que há necessidade de estudos verificando a utilização de 

escalas que mensurem o comportamento auditivo em crianças pequenas como no 

atual estudo(11). A Escala SAB foi elaborada para ser utilizada por professores ou 

pais visando à identificação de dificuldades auditivas na criança e encaminhamento 

adequado(11). Aqui, mostrou-se como um instrumento interessante para mensuração 

da eficácia terapêutica para ser utilizado na clínica e sugere-se seu uso como rotina, 

pois no presente estudo permitiu compreensão do funcionamento auditivo das 

crianças, além de conduzir de forma pessoal e singular o diálogo com os 

pais/responsáveis. Ressalta-se, ainda, a importância da divulgação deste material 

aos professores, considerando que tal protocolo foi desenvolvido pensando nesta 

população e nos pais, para evitar a identificação e intervenção tardia de DPA em 

escolares. 

Os achados da atual pesquisa demonstraram correlação positiva entre a 

Escala SAB e algumas condições dos testes selecionados, apenas pré-TAC (Tabela 

3). Na literatura compulsada um determinado estudo verificou a correlação entre a 

escala SAB e oito testes comportamentais do PA (diferentes dos analisados na atual 

pesquisa), em crianças portuguesas de escolas públicas na faixa etária de 10 a 14 

anos incompletos. Os autores observaram relação positiva entre as medidas, isto é, 

quanto maior foi a pontuação na escala SAB, maior foi o número de acertos nos 

testes comportamentais(11). 

No presente estudo, verificou-se também a correlação entre a Escala SAB e 

os testes comportamentais na análise de desempenho por grupo, demonstrando 

relação positiva etapa MCC na orelha esquerda (relação -40dB) e no grupo G1 e PSI 
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em diferentes etapas de competição grupo G2, pré-TAC. Já na análise pós-TAC, 

houve correlação positiva etapa MCC na orelha direita (relação -15dB) e negativa no 

teste RGDT apenas para o grupo G1 (Tabela 4). O fato de o teste RGDT apresentar 

correlação negativa com a escala SAB após TAC era esperado, pois quanto menor o 

valor em milissegundos da percepção de gaps pelo sujeito no teste, maior deve ser 

a pontuação na escala. Lembra-se que, quanto mais alto o escore melhor está o 

comportamento auditivo, exceto no teste RGDT. Pesquisadores verificaram a 

relação entre testes comportamentais dicóticos, monóticos e temporais em famílias 

de crianças com queixas de DPA e a escala SAB, encontrando correlação 

principalmente nos testes temporais(30). 

Ressalta-se que há escassez de estudos publicados na literatura compulsada 

referentes à utilização da escala SAB. Como forma de exemplificar a utilização desta 

escala no monitoramento do efeito proporcionado pelo TAC, no presente estudo, 

citam-se os relatos da mãe e da avó de duas crianças: “tá lendo mais, agora ele que 

quer ler” e “o volume da televisão não baixou, mas se vou lá e baixo, ele não 

aumenta como antes”, respectivamente. Foi também exposto, pela maioria das 

mães, questões referentes a mudanças comportamentais observadas pelos 

professores em sala de aula quanto à melhora na atenção e, consequente, melhor 

desempenho escolar. Estes depoimentos reforçam os efeitos da intervenção 

terapêutica no comportamento auditivo, social e escolar da criança. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa evidenciou que o TAC com uso do software Escuta Ativa 

mostrou-se eficaz para melhorar os processos gnósicos de crianças escolares com 

aquisição fonológica típica e atípica do grupo estudado, sendo que em alguns casos 

inclusive adequou tais processos. 

Adicionalmente, os resultados demonstraram correlação positiva entre Escala 

SAB e algumas condições de escuta do teste PSI em ambos os grupos tanto pré 

quanto pós-TAC. Além de uma correlação negativa entre a Escala SAB e o teste 

RGDT pós-TAC no grupo com aquisição fonológica típica e DPA.  
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5. ARTIGO DE PESQUISA 2 – Treinamento auditivo 

computadorizado em escolares: Análise eletrofisiológica e 

subjetiva da efetividade terapêutica* 
 

RESUMO 

Objetivo: Mensurar os efeitos do treinamento auditivo computadorizado(TAC) em 

escolares com distúrbio do processamento auditivo(DPA) com aquisição de fala 

típica ou atípica, por meio de medidas eletrofisiológicas e subjetivas, 

correlacionando-os nos períodos pré e pós-terapia. Método: Participaram da 

pesquisa 14 crianças com DPA, subdivididos em G1 crianças com DPA e aquisição 

fonológica típica e G2 crianças com DPA e aquisição fonológica atípica. Para 

composição dos grupos e intervenção terapêutica, realizaram-se Avaliação 

fonológica da criança- AFC, avaliação eletrofisiológica com o Potencial Evocado 

Auditivo de Longa Latência(PEALL) e escala de funcionamento auditivo-SAB. A 

intervenção terapêutica foi realizada por meio do software Escuta Ativa em 12 

sessões, com frequência semanal de duas vezes, sendo cada sessão com duração 

aproximada de 30 minutos. Para análise dos dados utilizaram-se os testes Wilcoxon, 

teste de Mann-Whitney com nível de significância menor que 0,5. E, o teste de 

correlação de Spearman. Resultados: Diminuição da latência de N2 e P3 na orelha 

esquerda no G1 e diminuição de P2 na orelha direita no G2. Na análise da 

comparação entre os grupos, pré e pós-TAC, houve diferença significativa na 

latência de P1 na orelha esquerda e latência de P2 na orelha direita pré-intervenção. 

Além disso, oito crianças tiveram ausência da onda P3 pré-TAC e, após intervenção, 

todas apresentaram presença de onda P3. Houve mudanças no escore da escala 

SAB pré e pós-TAC em ambos os grupos. Presença de correlação entre a escala e 

alguns componentes do PEALL. Conclusão: O programa de TAC gerou modificação 

de respostas eletrofisiológicas, mostrando os efeitos da plasticidade neural pela 

modificação verificada pós-TAC. A escala SAB mostrou-se útil na mensuração dos 

efeitos terapêuticos. Além disso, houve mudanças comportamentais na escala SAB 

(aumento dos escores) e na correlação com a avaliação eletrofisiológica PEALL. 

Palavras-chave: Percepção Auditiva; Eletrofisiologia; Distúrbios de Fala; 

Estimulação Acústica; Software 

___________________ 
 

*
Artigo formatado segundo as normas da Revista Journal Brazilian of Otorhinolaryngology 



73 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: Measure the effects of computerized auditory training (CAT) in children 

with auditory processing disorder (APD) with or without abnormal speech, through 

electrophysiological and psychoacoustic measurements. Correlated it in the pre- and 

post therapy. Methods: The participants were 14 children with APD, subdivided into 

G1 children with APD and typical phonological acquisition and G2 children with APD 

and atypical phonological acquisition. For composition of groups and therapeutic 

intervention took place phonological evaluation of child-AFC, electrophysiological 

assessment with long-latency auditory evoked potentials (LLAEP) and Scale of 

Auditory Behaviors-SAB. The therapeutic intervention was performed using the 

Escuta Ativa software in 12 sessions, twice a week, each session for period about 30 

minutes. For data analysis we used the Wilcoxon test, Mann-Whitney test with 

significance level less than 0.5. And the Spearman correlation test. Results: 

Decreased latency of N2 and P3 waves in the left ear in G1 and P2 in the right ear in 

G2. In the analysis comparing the groups, pre- and post-TAC there were significant 

differences in P1 latency in the left ear and P2 latency in right ear, pre-intervention. In 

addition, eight children had absence of P3 wave pre-TAC, and after intervention, all 

showed presence of P3 wave. There were changes in the score of SAB scale pre 

and post-TAC in both groups. Presence of correlation between the scale and some 

LLAEP components. Conclusion: The CAT program generates modification on 

electrophysiological responses, showing the effects of neural plasticity by modifying 

verified after CAT. The SAB scale proved useful in measuring the therapeutic effects. 

In addition, there were behavioral changes in SAB scale (higher scores) and 

correlated with the electrophysiological evaluation LLAEP components. 

 

Keywords: Auditory Perception; Electrophysiology; Speech Disorders; Acoustic 

Stimulation; Software 
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INTRODUÇÃO 

 

As menores unidades distintivas da linguagem oral são os traços distintivos, 

que compõem os fonemas de uma determinada língua. Estes são caraterizados por 

vários sons que combinados entre si permitem a elaboração de unidades maiores, 

como sílabas e palavras. Para realização da emissão faz-se necessário que o sujeito 

acesse mentalmente palavras e fonemas corretos. Sendo assim, a função da 

memória é essencial, pois é ela que permitirá armazenar tais informações visando 

recuperá-las e utilizá-las quando necessário1. Para que o sujeito consiga adquirir as 

habilidades perceptuais é essencial que as estruturas auditivas centrais estejam em 

perfeito funcionamento2. Durante a infância, em torno dos sete anos de idade é 

quando acontece o desenvolvimento cortical no ser humano, sendo este 

responsável pelo processo de internalização da linguagem da criança, por meio da 

percepção, memória e raciocínio3. 

Um procedimento possível para avaliar a função cortical relacionada aos 

eventos sonoros é o Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (PEALL), que é 

uma medida eletrofisiológica. Tal avaliação permite a análise das atividades corticais 

relacionadas às habilidades de discriminação, integração e atenção do Sistema 

Nervoso Central4. O PEALL, mais especificamente o componente P3, possui 

geradores nas áreas primárias e secundárias do córtex auditivo surgindo em 300 

milissegundos após apresentação do estímulo sonoro5. Sua presença relaciona-se 

ao uso funcional (avaliando a função fisiológica) da audição pelo sujeito durante a 

avaliação, pois necessita da atenção consciente ao estímulo apresentado, fazendo-

se importante na pesquisa de funções cognitivas e atencionais4. Tal componente 

relaciona-se à atenção e memória recente4 ,estes dependentes da discriminação 

auditiva de estímulos (verbais ou não verbais)6, sendo que a habilidade de atenção é 

essencial para a aquisição de aspectos acústicos e fonéticos da língua, bem como, 

para o aprendizado da linguagem escrita7. As outras ondas que compõem o PEALL, 

chamados potenciais exógenos P1,N1,P2 e N2, são componentes que não 

necessitam da atenção individual do sujeito avaliado ao estímulo sonoro 

apresentado, caracterizando-se por uma habilidade cortical, detectá-los8.  
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A avaliação fisiológica da via auditiva é de extrema importância para 

compreensão do Processamento Auditivo (PA), sendo utilizada para complementar a 

avaliação comportamental. O PA é definido como capacidade em discriminar, 

localizar ou lateralizar, reconhecer, habilidade em perceber o som em sinais 

acústicos degradados ou em sinais acústicos em competição, bem como, analisar 

questões temporais como discriminação temporal, integração, ordenação e 

mascaramento temporal9. Qualquer alteração em um ou mais processos é 

diagnosticado como Distúrbio do Processamento Auditivo (DPA). Esta alteração, 

resultado de um prejuízo neural funcional, traz ao sujeito dificuldade quanto a 

reconhecer padrões sonoros, discriminar diferentes sons, segmentar e agrupar 

estímulos sonoros, localizar o som, além de dificuldade na ordenação de sons da 

fala10. A indicação terapêutica no DPA pode ser o treinamento auditivo (TA), para 

estimulação das habilidades defasadas11, podendo ser realizado com auxilio do 

computador12. 

Tal indicação justifica-se devido ao TA viabilizar a estimulação de habilidades 

auditivas por meio de diferentes abordagens, conforme necessidade individual do 

sujeito. Este procedimento terapêutico possui como objetivo reorganizar o sistema 

neural auditivo e suas conexões com outros sistemas sensoriais afins, 

proporcionando estabelecer as habilidades auditivas não dominadas pelo sujeito13, 

bem como, promover a plasticidade e nova organização cortical14. 

Um meio alternativo, atrativo e motivador no TA é a utilização de softwares no 

enfoque terapêutico. O treinamento auditivo computadorizado (TAC) possibilita ao 

terapeuta o controle dos estímulos apresentados, incluindo o estabelecimento de 

uma hierarquia de atividades15, além de padronização do treinamento16. 

Pesquisadores verificaram que o uso softwares como intervenção terapêutica em 

crianças com DPA possibilita a aquisição de habilidades auditivas e percepção de 

outras possibilidades de aprendizagem, por meio da modificação de 

comportamentos antigos17. 

Como referenciado anteriormente, o PEALL é um procedimento de avaliação 

que pode ser sensível às alterações de PA e, atribui-se sua utilização como medida 

no monitoramento do TA, pois verificam-se modificações neurofisiológicas após 

intervenção terapêutica, na qual o paciente é seu próprio controle18-20. 



76 

 

 

Neste sentido, utilizar medidas adicionais de mensuração, como observação 

de mudanças auditivas comportamentais referidas pelo sujeito ou por pessoas 

ligadas a ele, pode ser uma alternativa, pois proporcionam melhor compreensão das 

limitações e dificuldades percebidas pelo DPA no cotidiano. Um protocolo traduzido 

recentemente para o Português Brasileiro é o protocolo Escala de funcionamento 

auditivo21 originalmente denominado Scale of Auditory Behaviors – SAB22, o qual 

permite quantificar os efeitos da dificuldade auditiva funcional gerada por alterações 

nas habilidades auditivas em crianças por meio de questões que envolverem 

atenção seletiva e atenção focada, habilidade de organização e de leitura e 

desempenho escolar. 

A partir do exposto, o objetivo desta pesquisa foi mensurar os efeitos do TAC 

em escolares com DPA com aquisição fonológica típica ou atípica, por meio de 

medidas eletrofisiológicas (PEALL) e subjetivas (Escala de funcionamento auditivo). 

Adicionalmente, visou-se verificar a utilização da escala SAB como ferramenta de 

monitoramento e sua a correlação com os componentes da avaliação 

eletrofisiológica, nos períodos pré e pós-intervenção terapêutica. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo comparativo, transversal, longitudinal e experimental, 

aprovado pelo Comitê de Ética de uma Instituição de Ensino Pública, sob número 

43171715.0.0000.5346. Além disso, este estudo respeitou as normas e diretrizes 

regulamentadoras para pesquisa com seres humanos da Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde. Para o consentimento dos responsáveis pelas 

crianças na participação da pesquisa foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), sendo necessária a assinatura do mesmo pelos responsáveis e 

o consentimento do participante por meio do Termo de Assentimento da Criança.  

Os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: apresentar limiares 

auditivos dentro dos padrões de normalidade23; apresentar trocas na fala e/ou 

sistema fonológico adquirido; apresentar DPA, não fazer uso regular de instrumentos 

musicais; não ter realizado treinamento auditivo anteriormente; possuir idade entre 

sete e nove anos incompletos. Elencaram-se como critérios de exclusão: apresentar 

comprometimento neurológico, emocional e/ou cognitivo evidente; apresentar 

qualquer grau de deficiência auditiva, seja do tipo condutiva, mista ou 

neurossensorial; apresentar outras alterações de linguagem oral, tais como 

gagueira, fissura palatina, desvio fonético exclusivo entre outros; e presença de 

alterações motoras ou orgânicas evidentes. 

Considerando os critérios de elegibilidade apresentados anteriormente, a 

casuística inicial do período de avaliações foi de 44 crianças, sendo que destas 18 

foram diagnosticadas com DPA, após avaliação comportamental do processamento 

auditivo. Ressalta-se que considerou DPA as crianças que apresentaram alterações 

em pelo menos uma habilidade auditiva segundo indicação da American Speech-

Language-Hearing Association9. Os motivos pontuados para a perda amostral inicial 

foram: 1) normalidade das habilidades auditivas avaliadas conforme desempenho 

individual de cada teste considerando faixa etária; 2) os responsáveis por três 

crianças não consentiram participação na etapa de terapia; 3) após o início do 

planejamento do TAC programado, houve desistência de um sujeito devido à 

mudança de cidade. Desta forma a amostra final foi composta por 14 crianças. 

Como método de seleção da amostra e composição dos grupos, realizou-se 

uma bateria inicial de avaliações composta pelos seguintes procedimentos: 
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- Anamnese: anamnese padrão do serviço que abrange questões quanto ao 

desenvolvimento neuropsicomotor e linguístico das crianças, bem como, dados da 

gestação, presença de algum diagnóstico diferencial, familiar com perda auditiva, 

desempenho escolar etc. 

- Inspeção visual do meato acústico externo, audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria e testes comportamentais do processamento auditivo (Random Gap 

Detection Test – Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT24, o Pediatric 

Speech Intelligibility (PSI) versão em português, Teste de Inteligibilidade 

Pediátrica25 e o Teste Dicótico Não Verbal – TDNV26): realizados em cabine 

acústica com audiômetro digital de dois canais, marca Madsen – GN Otometrics, 

modelo Itera, tipo II, com fones TDH - 39 com calibração segundo a norma ISO 

11957-1986.  

- Medidas de imitância acústica e pesquisa do reflexo acústico: tom sonda de 

226Hz e imitanciômetro AZ26, marca Interacoustic  com fones TDH 39P. 

- Avaliação fonológica da criança- AFC27 para verificar o sistema fonológico 

da criança por meio de amostra de nomeação espontânea na presença das cinco 

figuras temáticas do instrumento de avaliação. Após utilizou-se a análise contrastiva 

e cálculo do Percentual de Consoantes Corretas Revisado-PCC-R28 para 

classificação quantitativa do desvio. Tal análise foi feita por dois avaliadores 

separadamente, sem que um soubesse da avaliação do outro. Ambos deveriam 

concordar quanto à transcrição, análise contrastiva e cálculo do PCC-R. 

Após a realização destas avaliações distribuiu-se as crianças em dois grupos:  

G1: sete crianças diagnosticadas com distúrbio do processamento auditivo e 

sistema fonológico típico; 

G2: sete crianças diagnosticadas com distúrbio do processamento auditivo e 

aquisição de fala atípica independente do grau. 

Os procedimentos de avaliação e intervenção para os dois grupos foram os 

seguintes:  

- Aplicou-se a Escala de funcionamento auditivo21 originalmente criada por 

Schow e Seikel22 denominada Scale of Auditory Behaviors – SAB (Quadro 1).  
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Quadro 1. Escala de funcionamento auditivo21
 

Itens do comportamento Frequente Quase 

sempre 

Algumas 

vezes 

Esporádico Nunca 

1.Dificuldade para escutar ou entender em ambiente ruidoso 

2. Não entender bem quando alguém fala rápido ou “abafado” 

3. Dificuldade de seguir instruções orais 

4. Dificuldade na identificação e discriminação dos sons de fala 

5. Inconsistência de respostas para informações auditivas 

6. Fraca habilidade de leitura 

7. Pede para repetir as coisas 

8. Facilmente distraído 

9. Dificuldades acadêmicas ou de aprendizagem 

10. Período de atenção curto 

11. Sonha acordado, parece desatento 

12. Desorganizado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Escore: _______ (soma dos itens circulados) 

 

Nesta escala, deve-se somar a pontuação e analisar conforme orientação dos 

autores, ou seja, escore escores menores a 30 pontos sugerem presença de 

distúrbio do processamento auditivo com indicação de intervenção, adicional a 

acompanhamento longitudinal; menores de 35 pontos mostra a necessidade de 

encaminhamento para avaliação do processamento auditivo e escore aproximado a 

46 pontos indicam comportamento auditivo normal21. 

- Avaliação eletrofisiológica, PEALL: equipamento Intelligent Hearing Systems 

(IHS), de dois canais, com fones de inserção e os eletrodos posicionados em 

A1(mastoide esquerda), A2 (mastoide direita), Cz (vértex), e o terra (Fpz) na testa. 

Considerou-se como valor de impedância dos eletrodos valor igual ou inferior a 3 

kohms, com janela de 510milisegundos, polaridade alternada, filtro passa-alto de 

30Hz e passa-baixo de 1Hz. A avaliação PEALL-P3 foi realizada em uma 

intensidade de apresentação do estímulo de fala de 75dBNA,  sendo o estímulo 

frequente /ba/ e o raro /di/, apresentados de forma binaural. Foram apresentados 

aproximadamente 240 estímulos frequentes e 60 raros (Paradigma raro-frequente). 

As crianças ficaram sentadas confortavelmente em uma poltrona com orientação de 

manterem-se relaxadas, com olhos abertos e atentas aos estímulos sonoros, 

deveriam anotar em uma folha cada vez que ouvissem o estímulo raro e, 

posteriormente, junto ao avaliador contavam-se as marcações. Optou-se pelo uso 

desta estratégia de contagem, pois acredita-se que desta forma a criança teria mais 

facilidade em registrar corretamente a presença do estímulo raro. Considerou-se o 
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exame adequado quando a criança acertou de 90 a 95% do total de estímulos raros 

apresentados29 ou o exame seria repetido, no caso de haver divergência entre o 

valor de estímulos raros apresentados e o total percebido pela criança.  A avaliação 

seria repetida em outro momento, contudo não houve necessidade de tal cuidado. 

Para não correr o risco de tornar o estímulo raro em frequente, os traçados não 

foram replicados. Aceitou-se 10% de artefatos. Cabe ressaltar que o sistema 

auditivo habitua-se a ouvir o estímulo sonoro frequente, desta forma um menor 

número de neurônios respondem a esse estímulo; referente ao estímulo raro há uma 

ativação de mais neurônios para a resposta acontecer. Sendo assim, a curva gerada 

é maior do que a formada em resposta ao estímulo frequente4. É gerado no 

computador um traçado do potencial em 300 ms (P300) após cada estímulo raro. 

Os valores de latência foram obtidos pela identificação das ondas no pico de maior 

amplitude, sendo que os potenciais evocados auditivos corticais, P1, N1, P2 e N2, 

foram identificados no traçado dos estímulos frequentes e o potencial cognitivo, P3, 

no traçado dos estímulos raros, sendo o maior pico positivo após os exógenos, 

estando sua latência entre 240 e 400ms5. As marcações foram analisadas por três 

juízes aptos (fonoaudiólogos) com conhecimento teórico e experiência prática em 

avaliações eletrofisiológicas, especialmente PEALL, para confirmação dos 

resultados. Dois juízes receberam uma cópia dos traçados sem as devidas 

marcações e cada um inseriu os componentes exógenos e endógenos e, o terceiro 

juiz realizou a análise final de tais marcações. No presente estudo, utilizaram-se 

apenas os valores de latência, pois esta é a medida que quando comparada aos 

valores de amplitude, sofre menos influência de alteração pela desatenção29. 

Portanto, uma medida mais confiável30. 

- A intervenção terapêutica foi realizada por meio do software Escuta Ativa31 

em 12 sessões, com frequência semanal de duas vezes, tendo cada sessão duração 

aproximada de 30 minutos. Para apresentação dos estímulos sonoros, optou-se por 

fone de ouvido supra-auricular da marca Sony, modelo MDR-ZX100. As habilidades 

estimuladas neste software são: habilidades de figura-fundo auditiva, integração e 

separação binaural, resolução temporal, padronização temporal, localização e 

discriminação auditiva. As atividades terapêuticas foram realizadas na mesma ordem 

para todas as crianças, sendo trabalhada uma atividade em cada sessão, como 

podem ser observadas no quadro a seguir (Quadro 2): 



81 

 

 

 

Quadro 2. Apresentação das doze atividades  que compõem o software Escuta Ativa e breve explicação da respectiva 

atividade 

ATIVIDADE EXPLICAÇÃO 

Quantos intervalos Tons puros, músicas e frases. Sujeito devia identificar os intervalos entre os estímulos. 

Qual som ouviu Duas palavras foram apresentadas e devia-se responder se são diferentes ou iguais. 

Siga a flauta 
Foram apresentados de 3 a 5 sons por uma flauta que diferem pela duração e devia-se 

repetir o som ouvido. 

Siga o piano 
Foram apresentados de 3 a 5 sons por um piano que diferem pela frequência e devia-se 

repetir o som ouvido. 

Siga a sequência 

Foi apresentada uma sequência de sons e o sujeito devia reproduzir a sequência ouvida 

clicando na imagem dos sons correspondentes. Para tal atividade as crianças tiveram 

auxílio de uma figura, contendo o alfabeto naquelas atividades que solicitavam organização 

dos sons escutados conforme ordem alfabética ou ordem inversa. 

Tiro ao alvo 
O som (números, palavras ou sentenças) foi apresentado de forma dicótica e devia-se 

identificar de qual lado o som veio. 

Esquerda-direita 
Foram apresentadas palavras dicóticas e devia-se identificar qual palavra veio de cada 

lado, selecionando a palavra correspondente na figura. 

Binaural 
Esperava-se que a criança pudesse identificar a localização e distância do som, por meio 

da apresentação de diversos sons, simulando diferentes localizações. 

Quantos sons Apresentavam-se vários sons e solicitava-se a quantidade de sons ouvidos. 

Audição e atenção Foram ouvidas duas palavras e devia-se verificar se estão concordando com o enunciado. 

Bônus: Pegue, se puder Devia-se observar o movimento das figuras e clicar sobre elas. 

Bônus: Siga o ritmo 
Há um teclado no qual a criança devia reproduzir o maior numero de notas musicais 

possíveis conforme música ouvida. 

 

Visando monitorar a evolução terapêutica e atender aos objetivos da 

pesquisa, foi realizada a Escala de funcionamento auditivo-SAB21 novamente após 

duas semanas do término do TAC, bem como, reavaliação eletrofisiológica. 

Foram aplicadas medidas estatísticas para verificar os valores obtidos. Na 

avaliação PEALL aplicou-se o teste de Wilcoxon para variáveis numéricas 

intragrupos, o teste Mann-Whitney para análise de valores numéricos entre os 

grupos e, para correlacionar os resultados do PEALL com a escala SAB utilizou-se o 

teste de correlação de Spearman. Em todos os casos, o nível de significância 
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adotado foi de 5% (p<0,05). Para as medidas de correlação foram considerados os 

seguintes níveis: 0 a 0,25 - muito fraca, 0,25 a 0,50 - fraca, 0,5 a 0,75 - moderada, 

0,75 a 0,9 - forte e, 0,9 a 1 - muito forte. 
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RESULTADOS 

 

Analisou-se, inicialmente, a diferença nos achados do PEALL, considerando a 

latência das ondas, nas duas orelhas, nos dois grupos antes e após TAC, como 

pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1. Comparação entre as latências, em milissegundos, do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência pré e pós-

intervenção terapêutica em escolares com distúrbio do processamento auditivo e aquisição de fala típica ou atípica 

 PRÉ-TAC  PÓS-TAC 
Valor de p* 

Média DP Mín. Máx.  Média DP Mín. Máx. 

G1(n=7)           

P1 OD 71,40 11,44 58 82  71,80 8,98 61 83 0,500 

P1 OE 69,20 6,94 61 79  80,60 10,88 69 97 0,079 

N1 OD 134,40 17,50 117 156  143,00 25,37 117 183 0,500 

N1 OE 129,40 15,92 113 147  131,80 19,25 108 155 0,418 

P2 OD 187,83 40,27 158 267  196,41 33,89 158 254 0,463 

P2 OE 196,67 36,78 162 256  188,71 43,09 141 265 0,248 

N2 OD 270,67 38,09 230 316  275,85 33,29 240 319 0,916 

N2 OE 267,43 32,85 224 306  258,43 43,44 180 305 0,018* 

P3 OD 366,00 12,25 357 384  364,71 36,37 335 442 0,144 

P3 OE 369,80 14,41 357 394  360,14 35,93 334 437 0,043* 

           

G2(n=7)           

P1 OD 82,50 9,81 67 97  78,29 10,53 56 87 0,500 

P1 OE 81,67 9,40 68 95  75,57 13,81 56 95 0,500 

N1 OD 153,57 48,90 118 256  134,86 28,12 111 182 0,310 

N1 OE 153,29 49,61 114 259  139,57 31,85 113 200 0,447 

P2 OD 229,14 61,94 180 363  198,00 26,47 172 248 0,028* 

P2 OE 223,29 62,20 170 367  194,71 25,64 166 243 0,063 

N2 OD 269,80 14,67 256 287  270,00 21,85 227 294 0,893 

N2 OE 270,40 17,97 250 288  267,29 21,91 229 314 0,418 

P3 OD 397,75 38,22 367 453  376,85 24,11 357 425 0,144 

P3 OE 389,00 32,65 370 447  372,17 25,90 334 410 0,224 

* referente ao teste de Wilcoxon para comparação de variáveis numéricas nos grupos, o nível de significância adotado foi de 

5% (p<0,05) 

Legenda: PEALL= potencial evocado auditivo de longa latência, TAC= treinamento auditivo computadorizado, DP= desvio 

padrão, OD= orelha direita, OE= orelha esquerda; G1= distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica típica, G2= 

distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica atípica, Min.= mínimo, Máx.= máximo, n= número de sujeitos; p= p 

valor; *= diferença estatisticamente significante 

 

Pode-se observar diferença significante estatisticamente pós-TAC quanto à 

diminuição de latência da onda N2 na orelha esquerda e P3 na orelha esquerda no 
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grupo G1, bem como, diminuição da latência de onda P2 na orelha direita no grupo 

G2.  

Cabe ressaltar que ao analisar apenas a presença do componente P3, pré-

TAC, de forma descritiva, no G1 três crianças apresentaram tal componente 

bilateralmente e uma na orelha esquerda e, da mesma forma, o G2 apresentou os 

mesmos resultados. Após o TAC todas as crianças, independente do grupo, 

apresentaram P3. 

Adicionalmente, na comparação dos valores de latência entre os grupos, 

verificou-se diferença pré-TAC referente a onda P1 na orelha esquerda e P2 na 

orelha direita, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparação entre as latências, em milissegundos, no Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência em ambos os 

períodos- pré e pós-intervenção terapêutica, em escolares com distúrbio do processamento auditivo e aquisição de fala típica 

ou atípica, considerando a variável grupo 

 
G1(n=7)  G2(n=7) Valor de 

p* 
 Média DP Mín. Máx. Média DP Mín. Máx. 

PRÉ-TAC          

P1 OD 71,40 11,44 58 82 82,50 9,81 67 97 0,082 

P1 OE 69,20 6,94 61 79 81,67 9,40 68 95 0,035* 

N1 OD 134,40 17,50 117 156 153,57 48,90 118 256 0,535 

N1 OE 129,40 15,92 113 147 153,29 49,61 114 259 0,372 

P2 OD 187,83 40,27 158 267 229,14 61,94 180 363 0,045* 

P2 OE 196,67 36,78 162 256 223,29 62,20 170 367 0,391 

N2 OD 270,67 38,09 230 316 269,80 14,67 256 287 1,000 

N2 OE 267,43 32,85 224 306 270,40 17,97 250 288 0,807 

P3 OD 366,00 12,25 357 384 397,75 38,22 367 453 0,083 

P3 OE 369,80 14,41 357 394 389,00 32,65 370 447 0,117 

          

PÓS-TAC          

P1 OD 71,80 8,98 61 83 78,29 10,53 56 87 0,223 

P1 OE 80,60 10,88 69 97 75,57 13,81 56 95 0,569 

N1 OD 143,00 25,37 117 183 134,86 28,12 111 182 0,416 

N1 OE 131,80 19,25 108 155 139,57 31,85 113 200 0,808 

P2 OD 196,43 33,38 158 254 198,00 26,47 172 248 0,898 

P2 OE 188,71 43,09 141 265 194,71 25,64 166 243 0,565 

N2 OD 275,85 33,29 240 319 270,00 21,85 227 294 0,949 

N2 OE 258,43 43,44 180 305 267,29 21,91 229 314 0,655 

P3 OD 364,71 36,37 335 442 376,85 24,11 357 425 0,180 

P3 OE 360,14 35,93 334 437 372,17 25,90 334 410 0,284 

* referente ao teste de Mann-Whitney para comparação de variáveis numéricas entre grupos, o nível de significância adotado 

foi de 5% (p<0,05) 
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Legenda: PEALL= potencial evocado auditivo de longa latência, TAC= treinamento auditivo computadorizado, DP= desvio 

padrão, OD= orelha direita, OE= orelha esquerda, G1= distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica típica, G2= 

distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica atípica, Min.= mínimo, Máx.= máximo, n= número de sujeitos; p= p 

valor; *= diferença estatisticamente significante 

 

Quanto ao desempenho observado pelos pais, referente à mudança 

comportamental nas crianças, após intervenção por meio da escala de 

funcionamento auditivo-SAB, obteve-se valor significativo na comparação entre os 

grupos antes (p=0,041) e após (p=0,025) o TAC. Também verificou-se resultado 

significante no desempenho intragrupo, podendo ser observado conforme gráficos a 

seguir (Figura 1): 

 

Figura 1. Análise do desempenho intragrupo na Escala de Funcionamento Auditivo, conforme as mudanças comportamentais 

referidas pelos pais ou responsáveis pelas crianças do estudo 
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G2(n=7) 

Legenda: G1= distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica típica, G2= distúrbio do processamento auditivo e 

aquisição fonológica atípica, n= número de sujeitos 

 

Observa-se diferença estatística em ambos os grupos nos escores da Escala 

SAB pré e pós-TAC, havendo aumento nos valores. Na tabela 3 vê-se a correlação 

entre os valores de latência das ondas do PEALL e o escore na escala SAB, 

intragrupo. 
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Tabela 3. Análise da correlação entre a escala de funcionamento auditivo e o desempenho nas avaliações eletrofisiológicas, 

medidas de latência em milissegundos, pré e pós-intervenção terapêutica em escolares com distúrbio do processamento 

auditivo e aquisição de fala típica ou atípica 

 G1 (n=7)  G2 (n=7) 

 PRÉ-TAC PÓS-TAC PRÉ-TAC PÓS-TAC 

 r 

(Spearman) 

P r 

(Spearman) 

P r 

(Spearman) 

P r 

(Spearman) 

P 

         

P1 OD 0,20000 0,7471 0,15789 0,7998 -0,31887 0,5379 -0,16366 0,7259 

P1 OE 0,20000 0,7471 0,20520 0,7406 0,00000 1,0000 -0,07143 0,8790 

N1 OD 0,00000 1,0000 0,56429 0,3217 0,90094* 0,0056 0,42857 0,3374 

N1 OE 0,40000 0,5046 -0,20520 0,7406 0,85714* 0,0137 0,57143 0,1802 

P2 OD -0,14284 0,7872 -0,34236 0,4523 0,67857 0,0938 0,39286 0,3833 

P2 OE -0,34786 0,4993 -0,48651 0,2682 0,67857 0,0938 0,46429 0,2939 

N2 OD -0,42857 0,3965 -0,45047 0,3104 -0,20000 0,7471 0,32143 0,4821 

N2 OE -0,63066 0,1289 -0,54056 0,2103 0,20000 0,7471 0,78571* 0,0362 

P3 OD 0,60000 0,4000 0,48651 0,2682 0,00000 1,0000 -0,57143 0,1802 

P3 OE -0,04000 0,5046 0,39641 0,3786 0,60000 0,2848 -0,37143 0,4685 

r =coeficiente de correlação de Spearman, P=valor-p, *valor significante de correlação, considerando r = 0 a 0,25: muito fraca, 0,25 a 

0,50: fraca, 0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte 

Legenda: TAC= treinamento auditivo computadorizado, OD= orelha direita, OE= orelha esquerda, G1= distúrbio do 

processamento auditivo e aquisição fonológica típica, G2= distúrbio do processamento auditivo e aquisição fonológica atípica, 

n= número de sujeitos 

 

Quanto ao desempenho na Escala SAB e as medidas das ondas positivas P1, 

P2 e P3 e negativas N1 e N2, foi possível observar correlação positiva apenas no 

G2. Quanto à latência houve correlação moderada na onda N1 na orelha esquerda e 

correlação forte na onda N1 na orelha direita pré-TAC, bem como, correlação 

moderada na onda N2 na orelha esquerda pós-TAC para G2. 

Na tabela 4 pode-se observar a correlação entre Escala SAB e componente 

do PEALL, em milissegundos, sem distinção de grupos, na análise pré e pós-TAC. 

 

Tabela 4. Análise da correlação entre a escala de funcionamento auditivo e o desempenho na avaliação eletrofisiológica, 

considerando valores de latência em milissegundos, pré e pós-intervenção terapêutica, na totalidade da amostra (n=14) 

 PRÉ-TAC  PÓS-TAC 
 

 r(Spearman) P r (Spearman) P 

Latência     

P1 OD 0,30206 0,3666 0,13855 0,6676 

P1 OE 0,58353 0,0595 -0,07055 0,8275 

N1 OD 0,56591 0,0551 0,27817 0,3813 
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Tabela 4. Análise da correlação entre a escala de funcionamento auditivo e o desempenho na avaliação eletrofisiológica, 

considerando valores de latência em milissegundos, pré e pós-intervenção terapêutica, na totalidade da amostra (n=14) 

(continuação) 

 PRÉ-TAC  PÓS-TAC 
 

 r(Spearman) P r (Spearman) P 

N1 OE 0,66550* 0,0182 0,35501 0,2575 

P2 OD 0,48693 0,0915 0,05740 0,8455 

P2 OE 0,29890 0,3212 0,08820 0,7643 

N2 OD -0,23235 0,4918 -0,14995 0,6089 

N2 OE -0,31228 0,3231 0,06174 0,8339 

P3 OD 0,52381 0,1827 0,22051 0,4487 

P3 OE 0,41818 0,2291 0,11740 0,7025 

 r =coeficiente de correlação de Spearman, P=valor-p. *valor significante de correlação, considerando r = 0 a 0,25: muito fraca, 

0,25 a 0,50: fraca, 0,5 a 0,75: moderada, 0,75 a 0,9: forte e, 0,9 a 1: muito forte.. 

 Legenda: TAC= treinamento auditivo computadorizado, OD= orelha direita, OE= orelha esquerda, n= número de sujeitos. 

  

Houve correlação positiva moderada na latência de onda N1 na orelha 

esquerda pré-TAC. 
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DISCUSSÃO 

 

Ressalta-se que na presente pesquisa não se utilizou o critério de normal ou 

alterado, pois há divergência na literatura quanto aos valores de normatização para 

cada faixa etária6. Sendo assim, consideraram-se os valores numéricos do PEALL 

para análise.  

Quanto aos valores de latência dos componentes do PEALL, observou-se 

diferença estatisticamente significante na análise dos componentes N2 e P3 na 

orelha esquerda, pré e pós-TAC no G1(Tabela 1). Já no G2, houve diferença 

estatística para a onda P2 orelha direita pré e pós-TAC. Infere-se que tal diferença 

aponta indícios de mudanças neurofuncionais na via auditiva pós-intervenção 

terapêutica. Na análise do componente endógeno, P3, os valores médios da latência 

deste componente foram maiores no grupo G2, tanto pré quanto pós-TAC, contudo 

não houve diferença estatisticamente significante.  

Pesquisadores encontraram na população com desvio fonológico(DF), 

independente da orelha, os seguintes valores de latência para as ondas PEALL: N1 

113,5ms, P2 159,5ms, N2 233,2ms e P3 353,2ms32. Referem ainda, que a latência 

de P3 mostrou-se aumentada no grupo com DF quando comparada a crianças com 

aquisição fonológica típica. No presente estudo, observaram-se valores de latência 

aumentados para alguns componentes exógenos em ambos os grupos, contudo por 

tratar-se de avaliação realizadas em crianças, tais resultados foram analisados como 

parte do processo maturacional da via auditiva central. 

A onda N2 não é apenas um componente exógeno, pois acredita-se que esta 

dependa do processamento de estímulos sonoros33, além de processos cognitivos 

como atenção e percepção4,34. A mesma estaria relacionada a níveis mais elevados 

do córtex com função de controlar a habilidade de atenção35
. Desta forma, pode-se 

inferir que houve melhora do fator atencional nas crianças do G1, tanto pela 

diferença estatística observada no componente N2 quanto P3. 

Há escassez de estudos realizados com PEALL e sujeitos com aquisição 

fonológica atípica. Contudo, podem-se encontrar pesquisas realizadas com crianças 

apresentando queixas de aprendizagem, nas quais valores da onda P3 são 
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semelhantes aos da presente pesquisa. Esse fato mostra confirmação do DPA já 

identificado com testes comportamentais e por meio do PEALL, com valores médios 

para P3 na orelha direita de 350,33ms e na orelha esquerda 330,08ms36. Em outra 

pesquisa realizada com 21 crianças com idade de sete a 14 anos diagnosticadas 

com problemas de leitura e escrita, obteve-se como média da latência da onda P3 o 

valor de 334,25ms37. O valor aumentado da latência de P3 em crianças com 

problemas de aprendizagem relaciona-se à necessidade da criança de um tempo 

maior para perceber o estímulo sonoro, sendo proporcional a afirmação de que 

quanto maior o tempo para perceber os sons, maior será a latência de onda P338. 

Valores de latência maiores no G2 encontrados no presente estudo remetem a 

pensar que crianças com DPA, associado à aquisição fonológica atípica, 

apresentam maiores dificuldades em perceber rapidamente a mudança de sons em 

nível cortical, fato que deve ser considerado na abordagem terapêutica e terapia 

fonológica destas crianças. 

Observou-se diminuição da latência da onda P3 na comparação dos valores 

pré e pós-TAC em ambos os grupos. Contudo, esta diferença foi estatisticamente 

significante apenas no G1 orelha esquerda, na comparação intragrupo e ausência 

de diferença significante na comparação entre os grupos.  

Entretanto cabe ressaltar que oito crianças tiveram ausência da onda P3 pré-

TAC, sendo seis bilateralmente e duas unilaterais (orelha direita), não havendo 

diferença entre os grupos e, após intervenção, todas as crianças apresentaram 

presença de onda P3, reforçando os efeitos da plasticidade perante a estimulação. 

Os achados deste estudo mostram que houve mudanças na latência das ondas, 

mesmo na ausência de diferença estatística na maioria delas, pois na análise 

individual dos exames, todas as crianças obtiveram diminuição da latência, ou, 

naquelas que os valores mostraram-se aumentados, justificam-se pelo surgimento 

da onda pós-TAC. 

 A mudança importante observada na orelha esquerda quanto à onda P3, em 

especial no G1, demonstra ativação maior da participação do corpo caloso, o qual é 

responsável pela conexão entre os hemisférios, tornando assim, eficiente o 

processamento de estímulos auditivos verbais39. Tal achado referente à diminuição 

da latência de P3, foi confirmado em estudo anterior em criança com DPA após 
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quatro meses de terapia formal e informal associadas40 e também em treinamento 

auditivo em cabina acústica em 29 crianças com DPA18. Autores, em pesquisa 

realizada com adultos, defendem que diminuição da latência da onda P3 possui 

relação com aumento da capacidade cognitiva, e que esta avaliação consegue 

trazer informações sobre modificações comportamentais com desenvolvimento 

tardio41. 

Na comparação das demais ondas quanto aos valores de latência entre os 

grupos, verificaram-se valores maiores no G2, quanto à latência da onda P1 orelha 

esquerda e da onda P2 orelha direita, nos valores obtidos na avaliação pré-TAC 

(Tabela 2). Estes achados vão ao encontro de recente pesquisa realizada com dois 

grupos (crianças com aprendizagem normal e crianças com problemas de 

aprendizagem), na qual verificou-se diferença nas médias das latências das ondas 

N1, P2 e N2 na orelha esquerda e das ondas N1 e P2 na orelha direita, com valores 

aumentados no grupo diagnosticado com transtorno de aprendizagem42. Alterações 

de fala, bem como, aprendizagem34,35 em crianças, mostram aumento nos valores 

dos potenciais evocados auditivos corticais na avaliação eletrofisiológica. 

 Observaram-se tanto modificações eletrofisiológicas quanto funcionais 

comportamentais no PA das crianças pré e pós-intervenção terapêutica, 

confirmando que o TAC, no grupo estudado, mostrou-se como um procedimento 

eficaz (Tabela 2 e Figura 1). Esse achado está de acordo com os conceitos da 

neuropsicologia, os quais defendem que para modificar funções cognitivas, no 

processo de reabilitação, devem estar presentes duas variáveis: plasticidade neural 

e plasticidade funcional. A primeira relaciona-se à habilidade do SNC em recuperar 

uma atividade por meio da proliferação neural, migração e interações sinápticas. Já 

a segunda caracteriza-se pelo grau de recuperação de uma função com o uso de 

abordagens de comportamentos modificados43. 

 Verificou-se correlação negativa moderada na latência da onda P3 orelha 

direita no G2 e a escala SAB pós-TAC. Esse fato é interessante, pois quanto maior o 

escore, menor deve estar o valor da latência da onda P3, isto é, mais próxima ao 

esperado. Tal achado mostra que esta melhora foi percebida não apenas 

biologicamente por meio do teste eletrofisiológico, porém também em mudanças 

comportamentais observadas pelos pais das crianças. Entretanto, não foi 
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encontrado, na literatura compulsada, estudo buscando correlação entre avaliação 

eletrofisiológica do PA e a escala SAB (como realizado e exposto na Tabela 3). 

Contudo, há estudos mostrando correlação referente a testes comportamentais do 

PA e a escala SAB em crianças, nos quais houve correlação positiva, 

principalmente, nos testes que envolvem habilidade temporal21,44,45. Sabe-se que 

quanto maior o escore na escala, melhor o desempenho nos testes 

comportamentais21,44. Pesquisadores referem ainda que, caso a criança apresente 

um escore inferior na escala SAB e resultados normais nos testes de processamento 

auditivo, devem ficar em acompanhamento por um período de pelo menos um ano46. 

 Na correlação entre a escala SAB e o PEALL, sem distinção de grupos, foi 

menor a correlação de ondas, presente apenas para a latência de N1 orelha 

esquerda pré-TAC (Tabela 4). Sabe-se que N1 associa-se à habilidade de atenção e 

processo de decodificação inicial e possui como sítio gerador o córtex auditivo 

supratemporal, primeiro sítio da via auditiva no registro do PEALL37. Quanto à 

diferença significante para orelha esquerda, não foi possível fazer inferência neste 

achado. 

Conforme resultados apresentados, o presente estudo mostrou que o TAC na 

população pesquisada, proporciona modificações em nível de via auditiva central e 

sistemas afins com diminuição da latência de ondas, mesmo na ausência de 

diferença estatisticamente significante, reforçando a capacidade do SNC em moldar-

se perante estimulação acústica devido à plasticidade neural. Assim, pode-se inferir 

que a utilização do software, como meio de intervenção terapêutica, gerou 

mudanças positivas, tanto no grupo apenas com DPA quanto naqueles que 

apresentavam aquisição fonológica atípica associada. Mudanças positivas 

confirmadas também pela Escala SAB, referente ao comportamento funcional da 

audição. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, o programa de TAC pesquisado provocou modificações em 

respostas eletrofisiológicas. Houve diferenças significativas como a diminuição da da 

latência de N2 e P3 na orelha esquerda no G1 e diminuição da latência de P2 na 

orelha direita no G2. Na análise da comparação entre os grupos, pré e pós-TAC, 

houve diferença significativa na latência de P1 na orelha esquerda e latência de P2 

na orelha direita pré intervenção. Além disso, oito crianças tiveram ausência da onda 

P3 pré-TAC e, após intervenção, estas apresentaram presença de onda P3. 

Constataram-se, também, mudanças comportamentais substanciais no 

escore da Escala SAB (aumento da pontuação), esta se mostrando como um 

instrumento eficaz na mensuração da eficácia terapêutico. Houve correlação com a 

avaliação eletrofisiológica PEALL e a escala SAB, em especial N1 e N2 no G2. 
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6. DISCUSSÃO GERAL 
 

Os resultados discutidos ao longo do artigo 1 confirmam a hipótese de que o 

TAC com utilização de software, como meio de intervenção terapêutica no DPA, na 

população estudada, ocasiona modificações nas habilidades do processamento 

auditivo pois permite mudanças comportamentais e biológicas. Estas foram 

observadas no desempenho dos testes de PA e latências de ondas no PEALL pré e 

pós-intervenção, bem como, mudanças auditivas comportamentais funcionais 

relatadas pelos pais ou responsáveis pelas crianças. 

Sendo assim, pode-se inferir que o TAC permite modificações por meio da 

plasticidade do Sistema Nervoso Central, possibilitando novas conectividades e 

modificando aprendizados antigos por novos conceitos (ALVAREZ; SANCHEZ; 

GUEDES, 2010), pois sabe-se que o encéfalo é um órgão com capacidade de criar 

novas organizações perante a estimulação (AZEVEDO et al., 2011). 

Quanto à comparação do desempenho pré e pós-TAC entre os grupos, 

verificou-se durante a avaliação da habilidade de resolução temporal, pré-TAC, que 

as crianças com DF, associado ao DF, apresentaram maior dificuldade, não 

conseguindo realizar o teste na sua versão original e nem na versão expandida. 

Pós-TAC, duas crianças mantiveram ainda tal dificuldade e todas as outras 

evoluíram neste aspecto. Sabe-se que são necessários décimos de milissegundos 

para processar a transição dos fonemas que compõem a fala, centésimos de 

milissegundos para identificar as diferenças de prosódia e traços segmentais 

(BANAI; KRAUS, 2006). Neste sentido, a dificuldade maior relacionada à resolução 

temporal ser maior em tal grupo, justifica-se quando pensa-se no DF apresentado 

pelas crianças, pois estas apresentam um sistema fonológico inadequado. 

Os artigos 1 e 2, mostraram correlação entre os testes, seja comportamental ou 

eletrofisiológico do PA, e a escala SAB.  Este achado mostra que as mudanças 

auditivas funcionais foram observadas pelo pais ou responsáveis pelas crianças, 

sendo confirmadas pelo desempenho nos testes. Evidencia-se, ainda, que estas 

mudanças ocorrem de forma interligada frente ao TA. Ressalta-se também que, 

todos os pais ou responsáveis observaram mudanças auditivas em nível funcional 

por meio da escala SAB e relatos, antes mesmo da confirmação dada pelas 

avaliações pós-TAC. Corroborando com os achados do presente estudo, 
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pesquisadores demonstraram a presença de correlação entre os escores na escala 

SAB e os testes comportamentais, mostrando que quanto melhor o desempenho nos 

testes, maior a pontuação na escala (NUNES, 2012; NUNES; PEREIRA; 

CARVALHO, 2013; NUNES, 2015). 

Especificamente no artigo 2, analisaram-se os valores de latência das ondas 

como meio de mensurar as modificações biológicas com o TAC, mostrando-se uma 

medida útil. A análise da latência foi utilizada em diferentes estudos (KOZLOWSKI et 

al., 2004; ALONSO; SCHOCHAT, 2009), o PEALL é adequado para monitorar esta 

população com DPA pois relaciona-se a habilidades cognitivas envolvidas no 

processamento da informação acústica (atenção, discriminação, memória, 

integração e capacidade de decisão) (MCPHERSON, 1996; SIMÕES; SOUZA; 

SCHOCHAT, 2009). 

Como forma de sintetizar didaticamente os estudos mais relevantes sobre a 

temática em questão, elaborou-se o quadro a seguir (Quadro 3): 

Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Martins; Pinheiro; 

Blasi (2008) 

Duas crianças de 

nove anos com 

diagnóstico DPA 

Pedro na Casa Mal 

Assombrada 

Oito sessões, uma 

vez por semana 

Adequação das habilidades 

auditivas de figura-fundo 

para sons verbais e não-

verbais, resolução temporal 

e ordenação temporal. 

Balen; Massignani; 

Schillo (2008) 

Três crianças (de 

nove a 14 anos) com 

diagnóstico DPA 

Fast ForWord ® 40 sessões, cinco 

dias por semana 

Houve melhora em apenas 

duas crianças, bem como, 

desinteresse pelo software. 

Given et al. (2008) 65 crianças Fast ForWord ® 60 sessões, cinco 

dias por semana 

Houve mudanças positivas 

pós TAC intrasujeitos. 

Germano; Capellini 

(2008); Germano 

(2008) 

20 crianças (oito a 

doze anos): dez 

sujeitos com dislexia 

do desenvolvimento 

e dez bons leitores. 

Ambos os grupos 

subdivididos 

igualmente em dois 

subgrupos: aqueles 

que fizeram as 13 

sessões do software 

e aqueles que 

receberam 

intervenção 

Play on - Jeu 

d´entraînement à la 

lecture 

13 sessões, duas 

vezes na semana 

Melhora nas habilidades 

auditivas e fonológicas das 

crianças com dislexia do 

desenvolvimento e também 

para os bons leitores. 

Quadro 3- Apresentação dos trabalhos publicados sobre treinamento auditivo 
computadorizado em crianças nos últimos seis anos 
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Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Rochette; Bigand 

(2009) 

Seis crianças (média 

de nove anos de 

idade): Quatro com 

perda auditiva 

profunda e duas com 

perda auditiva 

severa, sendo cinco 

delas expostas a 

uma segunda língua, 

contudo, pobre. 

Sounds in hand 20 sessões, uma 

sessão por semana 

Houve melhora nos 

desempenhos não 

linguísticos, maior acurácia e 

percepção do 

processamento temporal, 

imediatamente após termino 

da terapia. Bem como, a 

maioria das habilidades 

manteve-se adequada seis 

meses após TAC. 

Houve também, melhora na 

discriminação de sons 

linguísticos. 

Pinheiro; Capellini 

(2009); Pinheiro 

(2009) 

40 crianças com 

dificuldade de 

aprendizagem 

Audio Training 18 sessões, duas 

vezes por semana 

Desempenho superior nas 

habilidades auditivas 

alteradas em crianças que 

tiveram TAC. 

Russo et al. (2010) 11 crianças (média 

de idade de nove 

anos) com transtorno 

invasivo do 

desenvolvimento e 

espectro autismo. 

Fast ForWord ® Cinco a dez sessões 

conforme 

necessidade 

individual do 

paciente. 

O TAC mostrou ser efetivo 

para algumas crianças com 

autismo. 

Pinheiro; Capellini, 

(2010) 

40 crianças com 

dificuldade de 

aprendizagem 

Audio Training 18 sessões, duas 

vezes por semana 

Crianças com dificuldade de 

aprendizagem apresentaram 

pior desempenho nas 

tarefas fonológicas e 

auditivas quando 

comparadas as com 

aprendizagem normal. 

Comerlatto Junior; 

Silva; Balen (2010) 

18 crianças com 

DPA 

Software Auxiliar na 

Reabilitação de 

Distúrbios Auditivos 

(SARDA) 

Aproximadamente 

12 sessões, três 

vezes por semana 

conforme 

necessidade do 

paciente 

Houve melhora apenas na 

habilidade de resolução 

temporal, não havendo 

diferença nos testes de 

padrão de frequência e 

duração. 

Anastácio-Pessan 

(2011), Anastácio-

Passan et al. (2015) 

Seis crianças com 

DA neurossensorial 

profunda bilateral, 

implantadas na faixa 

etária de 11 anos e 4 

meses a 14 anos e 2 

meses, categoria de 

linguagem 5 e de 

audição 6 

Software MTS 

(estímulos sonoros 

gravados de sons da 

fala, estímulos 

visuais- movimentos 

orofaciais, figuras e 

palavras impressas 

convencionais e 

pseudo) 

Foram programadas 

sessões de 

estimulação diárias 

com número de 

sessões conforme 

necessidade do 

sujeito 

Melhora nas relações 

auditivovisuais e melhora 

gradual ao longo dos 

sucessivos pós-testes de 

vocalização. 

Quadro 3- Apresentação dos trabalhos publicados sobre treinamento auditivo 
computadorizado em crianças nos últimos seis anos (continuação) 
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Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Cameron; Dillon 

(2011) 

Nove crianças com 

idade entre seis e 11 

anos de idade 

identificadas pelos 

professores com 

comportamento 

auditivo anormal e 

confirmadas após 

avaliação 

comportamental 

LiSN & Learn 

auditory training 

software 

60 sessões, cinco 

vezes por semana 

Houve melhora nas 

habilidades auditivas, bem 

como, mudanças 

comportamentais relatadas 

pelos pais e pelas crianças. 

Murphy; Schochat 

(2011) 

58 crianças com 

dislexia (sete a 14 

anos) 

Software Auditory 

Temporal Processing 

(ATP) 

40 sessões, cinco 

vezes por semana. 

TAC realizado em 

domicílio, utilizando 

computador pessoal. 

Os sujeitos deveriam 

encaminhar aos 

pesquisadores, por 

e-mail, seu 

desempenho nas 

atividades 

Os resultados mostraram 

que existe relação entre as 

habilidades verbais e não 

verbais. 

Cameron; Glyde; 

Dillon (2012) 

Dez crianças com 

idade entre 6 e 9 

anos e 9 meses com 

DPA. 

LiSN & Learn 

auditory training 

software ou Earobics 

84 sessões, diárias 

de 15 minutos 

Houve relatos de melhora 

comportamental com ambos 

os procedimentos de TAC. 

Contudo, houve melhora na 

habilidade de localização 

espacial apenas no grupo 

que fez terapia com o 

software LiSN & Learn. 

Silva et al, (2012) 17 crianças com DA, 

sendo dez usuárias 

de IC e sete usuárias 

de AASI 

Software Auxiliar na 

Reabilitação de 

Distúrbios Auditivos 

(SARDA) 

Duas vezes por 

semana, pelo tempo 

necessário para a 

finalização das 

estratégias do 

software 

Houve melhora na 

habilidade de percepção da 

fala, no silêncio e no ruído. 

Heim et al. (2013) 21 crianças (seis a 

nove anos) 

diagnosticadas com 

transtorno de 

linguagem 

Fast ForWord ® Média de 32 

sessões, cinco dias 

na semana 

Crianças com transtorno de 

linguagem apresentaram 

melhora na atividade elétrica 

cerebral espontânea 

observada pelo 

Eletroencefalograma. 

Contudo, manteve-se 

alterada a questão de 

oscilação temporal. 

Quadro 3- Apresentação dos trabalhos publicados sobre treinamento auditivo 

computadorizado em crianças nos últimos seis anos (continuação) 
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Autor(es) Amostra Software usado Número de sessões Resultados 

Krishnamurti et al. 

(2013) 

Duas crianças com 

DPA oriundas da 

clínica Speech and 

Hearing Clinic at 

Auburn University at 

Montgomery (AUM) 

Fast ForWord ® 40 sessões, cinco 

dias na semana 

Houve modificações na 

comparação pré e pós TAC, 

refletidas na plasticidade 

neural na atividade do tronco 

cerebral com estímulos de 

fala. 

Cameron et al (2014) 144 crianças 

indígenas da 

Australia, entre seis 

e 12 anos avaliadas 

quanto à habilidade 

de processamento 

espacial. Dez 

apresentaram 

alteração e nove 

fizeram TAC. 

LiSN & Learn 

auditory training 

software 

Aproximadamente 

35 sessões, cinco 

dias na semana 

Houve correlação entre o 

número de sessões e a 

melhora de performance nos 

testes LiSN-S e melhora na 

habilidade especial. 

Vatanabe et al 

(2014) 

20 crianças, sendo 

dez com dificuldade 

de leitura 

Treinamento 

temporal auditivo 

com estímulos não 

verbais e verbais 

com fala expandida® 

baseado no Fast 

Forword Language 

Oito sessões, uma 

vez por semana, 

com sessões de 40 

minutos de duração. 

Houve melhora nas 

habilidades auditivas 

temporais e de leitura nas 

crianças com dificuldades de 

leitura. 

Murphy et al (2015) 17 crianças com 

alteração de fala 

System for testing 

auditory responses-

STAR 

12 sessões, duas 

vezes por semana 

Não houve melhora nas 

habilidades fonológicas. 

Melo (2015) 14 crianças com 

DPA e aquisição 

fonológica típica ou 

atípica 

Escuta Ativa 12 sessões, duas 

vezes por semana 

Melhora em processos 

gnósicos de crianças com 

aquisição fonológica típica e 

atípica do grupo estudado, 

em alguns casos inclusive 

adequando tais processos. 

Bem como, possibilitou 

modificações em respostas 

eletrofisiológicas. 

Quadro 3- Apresentação dos trabalhos publicados sobre treinamento auditivo 

computadorizado em crianças nos últimos seis anos (continuação) 

Legenda: DPA= distúrbio do processamento auditivo, DA= deficiência auditiva, AASI= aparelho de 

amplificação sonora individual, IC= implante coclear 

 

Com isso, pode-se inferir que software Escuta Ativa pode ser utilizado como 

ferramenta de intervenção terapêutica no DPA, não necessitando de abordagem 



102 

 

 

auxiliar, quando pensado em estimulação das habilidades auditivas, além de ser um 

instrumento auxiliar à terapia fonológica em crianças com DPA e DF.  
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7.  CONCLUSÃO 

 

Os achados neste estudo atingiram os objetivos inicialmente propostos, 

evidenciando que a utilização do software Escuta Ativa, visando estimulação auditiva 

em escolares com DPA, é uma ferramenta que gera modificações relacionadas ao 

PA. 

A partir dos resultados apontados pelo programa estatístico, foi possível 

concluir que ocorreram: 

- modificações comportamentais em ambos os grupos pós-TAC observadas no 

desempenho dos testes comportamentais; 

- algumas modificações biológicas por meio dos valores de latência dos 

componentes do PEALL, com diminuição de latência e surgimento, mais 

especificamente, do componente P3 pós-TAC; 

- mudanças funcionais auditivas observadas no escore pré e pós-TAC em ambos os 

grupos, sendo que os escores sempre foram superiores no grupo G2; 

- correlação positiva entre os testes comportamentais do PA e o escore na escala 

SAB; 

- correlação positiva entre valores de latência do PEALL e o escore na escala SAB. 

Cabe ressaltar, que a escala SAB mostrou-se uma ferramenta interessante na 

mensuração da eficácia terapêutica. Sendo assim, sugere-se seu uso como rotina, 

pois permite compreensão do funcionamento auditivo da criança, além de acessar o 

informante de forma mais pessoal e singular. Faz-se importante a divulgação deste 

material aos professores, considerando que tal protocolo foi elaborado com intuito de 

funcionar como triagem para identificação de possível alteração do PA, para ser 

utilizado pelos pais ou professores. 

Referente às dificuldades, frequentemente encontradas neste tipo de pesquisa, 

estão: o tempo gasto com a coleta e análise dos dados, número de encontros 

aumentados, considerando avaliação terapia e reavaliação, necessidade de 

assiduidade do sujeito na terapia além de comprometimento, realização da terapia 

necessariamente duas vezes por semana, ausência de estudo demonstrando a 

utilização do software escolhido. 
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Portanto, consideramos que o presente trabalho pode contribuir tanto para a 

clínica fonoaudiológica e acréscimo de ganhos na terapia com paciente, como para 

pesquisas e expansão do conhecimento científico. 
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9. ANEXOS 

9.1 Anexo A - Anamnese geral  
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9.2 Anexo B - Escala de funcionamento auditivo (NUNES, PEREIRA e 

CARVALHO, 2013) 

 

Itens do comportamento Frequente Quase 
sempre 

Algumas 
vezes 

Esporádico Nunca 

1.Dificuldade para escutar ou entender em ambiente ruidoso 
2. Não entender bem quando alguém fala rápido ou “abafado” 
3. Dificuldade de seguir instruções orais 
4. Dificuldade na identificação e discriminação dos sons de fala 
5. Inconsistência de respostas para informações auditivas 
6. Fraca habilidade de leitura 
7. Pede para repetir as coisas 
8. Facilmente distraído 
9. Dificuldades acadêmicas ou de aprendizagem 
10. Período de atenção curto 
11. Sonha acordado, parece desatento 
12. Desorganizado 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Escore: _______ (soma dos itens circulados) 
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9.3 ANEXO C- Parecer consubstanciado do centro de ética em pesquisa-CEP 
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9.4 Anexo D – Normas aos autores revista Audiology-Communication Research 

(ACR) 
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9.5 Anexo E – Normas aos autores revista Brazilian Journal of 

Otorhinolaryngology 
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10. APÊNDICES 

10.1 Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências da Saúde 

Curso de Fonoaudiologia 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Efeitos do treinamento auditivo computadorizado no distúrbio do 

processamento auditivo 

 

Pesquisadoras: Fga. Dra. Eliara Pinto Vieira Biaggio e Fga. Ândrea de Melo 

As informações contidas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecidas 

(TCLE) foram fornecidas pelas pesquisadoras, Profa. Dra. Eliara Pinto Vieira Biaggio 

e Fga. Ândrea de Melo, com o objetivo de obter a autorização da participação em 

projeto, por escrito, realizado por livre arbítrio e sem coação. As pesquisadoras 

garantem o acesso aos dados e informações desta pesquisa a qualquer momento, 

conforme exposto a seguir. 

O objetivo geral deste projeto é: Analisar a eficácia do TAC, em crianças com 

idade de 7:0 a 8:11 (anos:meses), que apresentam distúrbio do processamento 

auditivo, composto por crianças com distúrbio do processamento auditivo (DPA) e 

aquisição de fala atípica associada, estando estas em terapia fonoaudiológica no 

Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF), setor de Fala da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) e por crianças apenas com DPA; o segundo grupo 

formado apenas por crianças com DPA. 

Os procedimentos realizados nesta pesquisa serão: inspeção visual do meato 

acústico externo, audiometria tonal liminar onde deverá levantar a mão sempre que 

ouvir um apito, limiar de recepção de fala (LRF) e índice percentual de 

reconhecimento de fala (IPRF) no qual deverá repetir as palavras como 

compreender, imitanciometria (timpanometria e reflexos acústicos) na qual será 

introduzida uma sonda no ouvido e precisará apenas ficar em silêncio, e os testes 
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comportamentais do processamento auditivo como Random Gap Detection Test – 

Teste de Detecção de Intervalo Aleatório – RGDT, o Pediatric Speech Intelligibility-

PSI e o teste Dicótico não verbal onde irá ouvir algumas palavras e terá que repetir 

conforme pedido, o exame do Potencial Evocado Auditivo de Longa Latência (P300) 

onde irá ouvir apitos e terá que contar alguns deles. E, responder ao protocolo 

referente ao comportamento auditivo da criança no cotidiano e quanto à percepção 

do desempenho pré e pós-treinamento. 

A pesquisa não oferecerá riscos ao participante. Poderá surgir apenas 

pequeno desconforto em relação ao tempo utilizado para as avaliações auditivas e 

de fala, e no preenchimento do protocolo pelos pais/responsáveis da criança. Os 

procedimentos que serão realizados são simples, não oferecem dor, talvez possa 

apresentar também pequeno desconforto pela colocação de fones e sondas nas 

orelhas, que podem exercer algum tipo de pressão sobre a orelha, mas nada que 

não possa ser ajustado ou regulado para um maior conforto de seu/sua filho(a).  

Os indivíduos que participarem da pesquisa serão beneficiados, pois 

receberão avaliações auditivas gratuitamente e verificação do desempenho das 

habilidades auditivas, bem como, terapia fonoaudiológica por meio do treinamento 

auditivo computadorizado. 

O material de avaliação dos sujeitos será armazenado em banco de dados 

durante cinco anos, garantindo-se a confidencialidade, sendo os mesmos utilizados 

única e exclusivamente em periódicos e eventos científicos. Você não receberá 

nenhum pagamento por participar desse projeto e também não terá custos. É 

permitido aos participantes desistirem da pesquisa em qualquer momento, sem que 

isso lhes acarrete prejuízo. Além disso, poderão receber, sempre que solicitadas, 

informações atualizadas sobre todos os procedimentos, objetivos e resultados do 

estudo realizado.  

Eu, _______________________________________, portador (a) da carteira 

de identidade n° ________________, responsável por _______________________, 

certifico que após a leitura deste documento e de outras explicações que me foram 

fornecidas oralmente, sobre os itens acima, estou de acordo com a realização deste 

estudo, autorizando a minha participação. 
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_______________________________ 
- Assinatura do responsável – 

 
 

_____________________________ 
Fga. Ândrea de Melo 

 
 

_____________________________ 
Profa Dra Eliara Pinto Vieira Biaggio 

 

Santa Maria, ____ de _____________ de 2015. 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato: Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 - Prédio da 

Reitoria – 7º andar – Campus Universitário – 97105-900 – Santa Maria-RS - tel.: (55) 

32209362 - e-mail: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br. 

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, sob número 

43171715.0.0000.5346. 
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10.2 Apêndice B – Termo de Assentimento da Criança 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências da Saúde 

Curso de Fonoaudiologia 

 

Termo de Assentimento 

Efeitos do treinamento auditivo computadorizado no distúrbio do 

processamento auditivo 

Pesquisadoras: Fga. Dra. Eliara Pinto Vieira Biaggio e Fga. Ândrea de Melo 

Eu, ________________________________________________, fui convidado (a) para participar 

como voluntário (a) de um estudo feito pela Fga. Ândrea de Melo. Neste estudo irei fazer atividades 

no computador com a fonoaudióloga, como se fossem jogos. Ela me explicou tudo: 

1) Farei uns testes para saber como estou ouvindo. O primeiro vai mostrar o quanto eu escuto. 

O segundo é para ver como entendo o que escuto. 

2) Depois vamos fazer atividades no computador, serão 12 dias, que terei que ir ao SAF. 

Entendo que posso cansar enquanto jogar, e que posso desistir quando não quiser ir mais 

na fono. Para fazer as atividades vou usar um fone de ouvido e, conforme os pontos que eu 

fizer no jogo, passarei de nível e as atividades mudarão. 

3) Quando terminarem as atividades do jogo, vou repetir aqueles testes que foram feitos antes. 

Fui avisado que os resultados dos meus testes e os meus pontos no jogo não serão falados para 

outras pessoas e que depois de cinco anos, os dados vão ser apagados. 

Endereço do (a) participante-voluntário (a) 

Endereço completo: _____________________________________ Nº:_____ Complemento:____ 

Bairro: _________________________  CEP: _______________      Santa Maria/RS 

Telefone: (      ) ____________ / ________________ 

Ponto de referência: 

Contato de urgência:  

Sr(a): _________________________________________________ Grau parentesco: _________ 

Endereço completo: _____________________________________ Nº:_____ Complemento:____ 

Bairro: _________________________  CEP: _______________      Santa Maria/RS 

Telefone: (      ) ____________ / ________________ 

Ponto de referência: 
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Depois de ler este documento e de conversar com a Fonoaudióloga Ândrea, 

concordo em participar do estudo. 

 

_______________________________ 
- Assinatura do(a) participante– 

 
 

_____________________________ 
Fga. Ândrea de Melo 

 
 

_____________________________ 
Profa Dra Eliara Pinto Vieira Biaggio 

 

Santa Maria, ____ de _____________ de 2015. 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato: Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UFSM Av. Roraima, 1000 - Prédio da 

Reitoria – 7º andar – Campus Universitário – 97105-900 – Santa Maria-RS - tel.: (55) 

32209362 - e-mail: comiteeticapesquisa@mail.ufsm.br. 

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM, sob número 

43171715.0.0000.5346. 
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10.3 Apêndice C – Termo de Confidencialidade (TC) 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciências da Saúde 

Curso de Fonoaudiologia 

 

Termo de Confidencialidade 

Título do projeto: Efeitos do treinamento auditivo computadorizado no distúrbio do 

processamento auditivo 

Pesquisadora Responsável: Fga. Ândrea de Melo 

Orientador: Profa. Dra. Eliara Pinto Vieira Biaggio 

Telefone para contato: (55) 96089757 

E-mail para contato: andrea.de.melo@hotmail.com 

Local da Coleta: Hospital Universitário de Santa Maria - Setor de Eletrofisiologia e/ou 

Ambulatórios do Serviço de Atendimento Fonoaudiológico localizado no prédio de apoio 

(Antigo Hospital Universitário, centro de Santa Maria, Rua Marechal Floriano Peixoto). 

 

As pesquisadoras do presente estudo se comprometem a preservar a privacidade 

dos participantes. Os dados coletados serão utilizados somente para este estudo e mantidos 

no banco de dados em computador no Setor de Habilitação e Reabilitação da Audição do 

Serviço de Atendimento Fonoaudiológico (SAF), localizado na Rua Marechal Floriano 

Peixoto do prédio de Apoio – antigo Hospital Universitário, no 7º andar, sob a 

responsabilidade da pesquisadora responsável, pelo período de cinco anos sob a 

responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Eliara Pinto Vieira Biaggio e após este período serão 

destruídos.  

No momento da publicação, não será realizada associação entre os dados 

publicados e os participantes, mantendo a identidade dos mesmos sob sigilo. E, além disso, 

estes dados serão exclusivamente usados para os fins deste estudo. 

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFSM em 14/04/2015, com o número do CAAE 43171715.0.0000.5346. 

Santa Maria, .............de ............................de 2015. 

 

________________________________             ________________________________ 
Fga. Ândrea de Melo                           Profa. Dra. Eliara Pinto Vieira Biaggio 

Pesquisadora Responsável pelo estudo             Orientadora Responsável pelo estudo 
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10.4 Apêndice D- Explicação sobre referências utilizadas nos artigos 

 

Atentou-se as orientações das revistas quanto ao número máximo de 

referências e as indicações de: 70% serem publicações dos últimos cinco anos e 

30% podendo ser referências antigas e livros. 

Entretanto, justifica-se não ter sido possível respeitar tal orientação, pois as 

referências clássicas não puderam ser substituídas, devido seus conceitos serem de 

suma importância ao tema e outras referem-se aos testes utilizados na pesquisa. 

São elas: 

 Artigo 1: 

ALVAREZ, A.; SANCHEZ, M. L.; GUEDES, M. C. Escuta Ativa - Avaliação e 

Treinamento Auditivo Neurocognitivo. CTS Informática. Pato Branco, PR. 2010. 

American Speech-Language Hearing Association. (2005). (Central) Auditory 

Processing Disorders— Working Group on Auditory Processing Disorders [Technical 

Report]. Disponível em http://www.asha.org/policy/TR2005-00043/#d4e877. 

KEITH, R.W. RGDT – Random gap detection test. Auditec of St. Louis; 2000. 

ORTIZ, K.Z.; PEREIRA, L.D. Não-verbal de escuta direcionada. In: Pereira LD, 

Schochat E. Processamento auditivo central: manual de avaliação. São Paulo: 

Lovise; p. 151-8, 1997. 

PEREIRA, L.D.; SCHOCHAT, E. Processamento auditivo central: manual de 

avaliação. São Paulo: Lovise, 1997. 

PEREIRA, L.D. Sistema auditivo e desenvolvimento das habilidades auditivas. In: 

Ferreira LP, Béfi-Lopes D, Limongi SCO. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: 

Roca; 2004. p. 547-52. 

SCHOW, R.L.; SEIKEL, J.A. Screening for (central) auditory processing disorder. In: 

Chermak G, Musiek F. Handbook of (central) Auditory Processing Disorder: Auditory 

neuroscience and diagnosis. San Diego, CA: Plural Pub. p.137-61, 2006. 

http://www.asha.org/policy/TR2005-00043/#d4e877
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SHRIBERG, L.D.; AUSTIN, D.; LEWIS, B.A.; MCSWEENY, J.L.; WILSON, D.L. The 

percentage of consoants correct (PCC) metric: extensions and reability data. J. 

Speech Lang. Hear. Res. 40, 708–22, 1997. 

YAVAS, M.; HERNANDORENA, C.L.; LAMPRECHT, R.R. Avaliação fonológica da 

criança: reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas; 1991. 

ZILIOTTO, K.N.; KALIL, D.M.; ALMEIDA, C.I.R. PSI em português. In: Pereira LD, 

Schochat E. Processamento auditivo central: manual de avaliação. São Paulo: 

Lovise; p.113-28, 1997. 

 

 Artigo 2: 
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American Speech-Language Hearing Association. (2005). (Central) Auditory 

Processing Disorders— Working Group on Auditory Processing Disorders [Technical 
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