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RESUMO 

 

O implante coclear tem como objetivo promover a percepção auditiva de 

indivíduos com deficiência auditiva de grau severo e profundo. Seu uso resulta na 

otimização do desenvolvimento da linguagem, da fala e da produção vocal de seus 

usuários. Esse dispositivo tem se mostrado uma das tecnologias mais efetivas e 

promissoras para remediar a perda auditiva, sendo que seus resultados são 

altamente dependentes da estratégia de codificação selecionada no processador de 

fala. O objetivo deste trabalho foi comparar as características perceptivas e 

acústicas da voz de crianças deficientes auditivas usuárias de implante coclear que 

utilizam as estratégias de codificação de fala Advanced Combination Encoder (ACE) 

e Fine Structure Processing (FSP), bem como investigar se as vozes dessas 

crianças se diferenciam das de crianças ouvintes. Crianças de 3 anos a 5 anos e 11 

meses de idade foram selecionadas. Foi realizada análise acústica da vogal /a/ por 

meio do Multi Dimentional Voice Program (MDVP), da fala encadeada e da conversa 

espontânea por meio do Real Time Pitch (RTP), e análise perceptiva das mesmas 

emissões por meio de escalas visuais analógicas de parâmetros pré-selecionados. 

Em comparação com os usuários da estratégia ACE, os usuários da estratégia FSP 

apresentaram maior valor da frequência fundamental (F0) na vogal sustentada 

(p=0,004), maior desvio padrão da F0 na vogal sustentada (p=0,008), maior 

coeficiente de variação da amplitude também na vogal sustentada (p= 0,019), e 

maior desvio do pitch para o agudo na conversa espontânea (0,011). Em relação ao 

grupo controle os usuários da estratégia FSP apresentaram, na vogal sustentada, 

maior valor da F0 (p=0,012), maior desvio padrão da F0 (p=0,000), maior coeficiente 

de variação da frequência (p=0,039), maior coeficiente de variação da amplitude (p= 

0,039), maior desvio de ressonância (p=0,027), maior instabilidade (p=0,001) e 

maior desvio da loudness para o forte (p=0,029). Apresentaram também na fala 

encadeada maior média da F0 (p=0,002), maior frequência máxima (p=0,009), maior 

grau geral do impacto negativo da voz (p=0,003) e maior tensão (p=0,001). Na 

conversa espontânea apresentaram maior grau geral do impacto negativo da voz 

(p=0,001), maior tensão (p=0,012), maior desvio do pitch para o agudo (0,000) e 

maior desvio de ressonância (p=0,010). Em comparação com os usuários da 

estratégia FSP, os usuários da estratégia ACE apresentaram maior valor do índice 

de fonação suave (SPI) na vogal sustentada (p=0,013). Em relação ao grupo 



 

 



 

controle os usuários da estratégia ACE apresentaram maior instabilidade na vogal 

sustentada (p=0,001), maior extensão da frequência em Hertz (p=0,004) e em 

semitons (p=0,048) na fala encadeada, maior frequência máxima (p=0,011) também 

na fala encadeada, maior grau geral do impacto negativo da voz na conversa 

espontânea (p=0,009) e maior desvio da ressonância na conversa espontânea 

(p=0,021). A partir dos dados concluiu-se que os usuários da estratégia FSP 

apresentaram vozes mais agudas e instáveis do que os usuários da estratégia ACE, 

que apresentaram produção vocal mais suave. Em relação ao grupo controle, os 

usuários da estratégia ACE apresentaram valor mais elevado do grau geral do 

impacto negativo da voz, maior grau de desvio da ressonância e maior extensão 

vocal para o agudo. Os usuários da estratégia FSP apresentaram vozes com maior 

valor do desvio global do impacto da voz, voz mais aguda, com maior desvio de 

ressonância, maior grau de tensão, maior desvio da loudness e maior extensão 

vocal. 

 

Palavras-chave: Voz. Qualidade da voz. Implante coclear. 



 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Effect of different speech processors coding strategies on the voice of children 

with cochlear implants 

 

The cochlear implant has the pupose of providing hearing perception for 

individuals with severe and profound hearing loss. The implant’s use result on 

optimization of development of language, speech and voice production of its users. 

This device is one of the most promissing and effective technologies to remedy 

hearing loss, and its results depend highly on the speech coding strategy selected in 

the speech processor. The pupose of this study was to compare perceptual and 

acoustic characteristics of the voices of children who use the Advanced Combination 

Encoder (ACE) or Fine Structure Processing (FSP) speech coding strategies, and to 

investigate whether these characteristics differ from children with normal hearing. 

Children between 3 and 5 years and 11 months of age participated. Acoustic analysis 

of the sustained vowel /a/ was performed using the Multi Dimentional Voice Program. 

Analysis of sequential speech and spontaneous speech were performed using the 

Real Time Pitch. Perceptual analysis of these speech samples were performed using 

visual-analogic scales of pre-selected parameters. In comparison with the users of 

the ACE strategy, the users of the FSP strategy presented greater value of 

fundamental frequency (F0) for the sustained vowel (p=0,004), greater standard 

deviation of the F0 for the sustained vowel (p=0,008), greater amplitude variation 

coheficient, also for the sustaned vowel (p= 0,019), and greater pitch deviation for the 

spontaneous speech (p=0,011). In relation to the control group, the users of the FSP 

strategy presented, for the sustained vowel, greater F0 value (p=0,012), greater 

standard deviation of the F0 (p=0,000), greater frequency variation coheficient 

(p=0,039), grater amplitude variation coheficient (p= 0,039), greater ressonance 

deviation (p=0,027), greater instability (p=0,001) and greater loudness deviation 

(p=0,029). They also presented, for the sequential speech, greater F0 average 

(p=0,002), greater maximum frequency (p=0,009), greater overall severity of the 

voice (p=0,003) and greater strain (p=0,001). For the spontaneous speech, they 

presented greater overall severity (p=0,001), greater strain (p=0,012), greater pitch 

deviation (0,000) and greater ressonance deviation (p=0,010). In comparison the 

users of the FSP strategy, the users of the ACE strategy presented greater value of  



 

 



 

the Soft Phonation Index (SPI) for the sustained vowel (p=0,013). In relation to the 

control group, the users of the ACE strategy presented greater instability for the 

sustained vowel (p=0,001), greater frequency range in Hertz (p=0,004) and in 

semitones (p=0,048) for the sequential speech, greater maximum frequency 

(p=0,011) also for the sequential speech, greater overall severity for the spontaneous 

speech (p=0,009) and greater ressonance deviation for the spontaneous speech. 

(p=0,021). The study concluded that the users of the FSP strategy presented more 

high pitched and unstable voices than the users of the ACE strategy, who presented 

softer phonation. In relation to the control group, the users of the ACE strategy 

presented greater value of overall severity, greater ressonance deviation and greater 

frequency range. The users of the FSP strategy presented greater value of overall 

severity, more high pitched voices, greater ressonance deviation, greater vocal strain 

e and greater frequency range. 

 

Key words: Voice. Quality of voice. Cochlear implant.  
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21 
1 Introdução 

    

1 INTRODUÇÃO 

 

 O deficiente auditivo apresenta importantes desvios da comunicação 

no que se refere à linguagem oral, produção de fala e produção vocal. Os problemas 

relacionados à voz se devem principalmente a falta de monitoramento auditivo 

ocasionados pela deficiência auditiva. Portanto, além das limitações sociais, 

emocionais, educacionais e de linguagem, a deficiência auditiva pode trazer 

alterações específicas na comunicação relacionadas à voz que podem comprometer 

de modo acentuado a inteligibilidade e aprazimento da comunicação oral do 

indivíduo surdo.  

Segundo Baraldi (2007) o monitoramento auditivo da própria voz, além do 

controle neuromuscular, é fundamental para um bom desempenho na comunicação 

oral, devido à capacidade do sistema auditivo de regular os parâmetros vocais de 

intensidade, extensão e frequência. 

A voz do indivíduo com deficiência auditiva tem sido amplamente 

caracterizada, estando comprometida em termos de tipo de voz, articulação e 

ressonância (BEHLAU et al., 2005). 

Os problemas de voz nos nesses indivíduos são diretamente relacionados 

ao tipo e grau de perda auditiva, idade, sexo, tipo e adaptação de aparelho de 

amplificação sonora individual, podendo comprometer de modo acentuado o 

sucesso da comunicação. Crianças portadoras de perda auditiva leve a moderada 

podem apresentar somente dificuldades no equilíbrio ressonantal, enquanto crianças 

com perdas mais severas podem ter, entre outras, dificuldades com controle da 

frequência e da intensidade (BEHLAU et al., 2005). 

Uma lista de atributos mais comumente citados para caracterizar a voz do 

deficiente auditivo inclui tensão, soprosidade, aspereza, ressonância pobre, potência 

diminuída, qualidade desagradável (WIRZ, 2004), articulação travada e imprecisa 

(PINHO, 1990), emissão tensa, rouquidão, cansaço vocal, pitch elevado, gama tonal 

reduzida, pitch e loudness com excessiva variação, desequilíbrio ressonantal, 

padrão respiratório alterado e ataque vocal brusco (RAMOS, 2004).  

Geralmente a voz não é o foco principal do trabalho fonoaudiológico com 

o deficiente auditivo, mas sua alteração pode representar um impacto tão negativo a 

ponto de interferir na inteligibilidade da fala e comprometer decisivamente a 

integração social do indivíduo (FOMIN; BEHLAU, 2001). 
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Desse modo, o desenvolvimento de uma fala inteligível com boa 

qualidade vocal para deficientes auditivos é um desafio, apesar dos avanços 

tecnológicos cada vez mais sofisticados dos aparelhos de amplificação sonora 

individuais e dos implantes cocleares, sendo este último considerado por Stuchi 

(2005) como a tecnologia mais promissora para remediar os efeitos da surdez na 

comunicação. 

O implante coclear é um dispositivo eletrônico que desempenha 

parcialmente as funções das células sensoriais da cóclea e estimula diretamente o 

nervo auditivo, promovendo ótimos resultados nas habilidades comunicativas e de 

percepção auditiva de seus usuários. Embora o implante coclear seja um excelente 

dispositivo para diminuir os efeitos da deficiência auditiva, o sucesso e a satisfação 

de seus usuários dependem, dentre diversos fatores, da estratégia de codificação 

armazenada no processador de fala (FREDERIGUE, 2000).  

A função do processador é analisar continuamente o sinal de fala e os 

sons ambientais, proporcionar a codificação desses sons com alta resolução das 

características importantes do espectro dos sons da fala, e ainda, fornecer 

informação da resolução temporal. A forma pela qual o processador de fala converte 

os sons de entrada captados pelo microfone em sinais elétricos para a estimulação 

do nervo auditivo é denominada estratégia de codificação de fala (BEVILACQUA, 

1998; CLARK, 2003). Os modelos intermarcas têm características próprias que 

interferem diretamente no processamento do som. 

A literatura evidencia que o implante coclear, além de todos os benefícios 

auditivos, também traz grandes vantagens para a produção vocal. Entretanto, ainda 

não se sabe de que diferentes formas cada uma das estratégias de codificação de 

fala existentes pode influenciar na produção vocal de crianças usuárias de implante 

coclear por suas características particulares de processamento do som. Esse 

conhecimento poderá ajudar nos avanços das estratégias de codificação e no 

norteamento da conduta que equipes envolvidas na reabilitação de deficientes 

auditivos irão adotar. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 VOZ 

A comunicação é a grande responsável pelas relações interpessoais do 

ser humano (KASAMA; BRASOLOTTO, 2007), sendo que a fala e a voz são 

instrumentos importantes para o estabelecimento do contato com o ambiente por 

meio da exteriorização de sentimentos e pensamentos (BERRETIN et al., 2001). 

Condições físicas e psicológicas podem determinar variações na voz e existe 

sempre um padrão básico que caracteriza uma emissão vocal equilibrada e 

socialmente aceitável (RAMOS, 2004). Sua produção depende das condições 

orgânicas e funcionais do aparelho fonador. 

Desde o nascimento até a senescência a voz sofre diversas modificações 

decorrentes da maturação do todo o aparelho fonador. Braga, Oliveira e Marinho 

(2009) referem que inúmeras transformações de ordem anatômica, morfológica e 

histológica ocorrem na laringe, principalmente nos primeiros anos de vida. O 

amadurecimento do aparelho fonador acompanha o desenvolvimento do ser 

humano, tanto do ponto de vista físico, social e emocional (BEHLAU; AZEVEDO; 

PONTES, 2001a). Esses autores descrevem o padrão vocal esperado na infância, 

que inclui frequência fundamental acima de 250 Hertz, pitch agudo, intensidade 

moderada a elevada e ataque vocal brusco. Discreta nasalidade, rouquidão e 

soprosidade também podem ser observadas. 

Além disso, Buder et al. (2008) citam que durante todo o processo de 

maturação da produção vocal, o indivíduo desenvolve controle fonatório e 

habilidades de variar o uso da voz em diferentes situações, o que está diretamente 

ligado ao monitoramento auditivo da própria voz. 

Dois fenômenos descritos da literatura que evidenciam a importância do 

monitoramento auditivo são o efeito Lombard e o Pitch-Shift Reflex. 

Segundo Queda, Duprat e Gasparini (2007) o Efeito Lombard se 

caracteriza por modificação involuntária de parâmetros da voz, como a intensidade e 

a frequência, frente a um ambiente que impeça o monitoramento da produção vocal.  

Burnett, Senner e Larson (1997) e Burnett et al. (1998) referem que 

quando a frequência da voz de um sujeito é aumentada ou reduzida através de 

fones de ouvido, o sujeito responde de forma a reduzir ou aumentar, 

respectivamente, a frequência da voz, chamando esse fenômeno de Pitch-Shift 
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Reflex. Para Bauer e Larson (2003), o Pitch-Shift Reflex trata-se de um sistema 

sofisticado que produz uma resposta compensatória da F0 em direção oposta a uma 

mudança do seu feedback. 

Desse modo, destaca-se a importância do monitoramento auditivo para a 

produção da voz. No deficiente auditivo há desvio na qualidade do monitoramento, o 

que pode resultar nos diversos desequilíbrios da voz descritos na literatura. 

 

2.1.1 AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA DA QUALIDADE VOCAL 

Medidas acústicas e perceptivas são utilizadas para a avaliação da voz. 

Segundo Behlau (2001b); Master et al. (2006); e Gama et al. (2009), a 

avaliação perceptivo-auditiva é soberana, devendo ser apenas complementada e 

não substituída pelas medidas acústicas.  

O uso de protocolos padronizados para a avaliação perceptivo-auditiva é 

uma tendência nacional e internacional que permite a uniformização da avaliação 

perceptivo-auditiva e a troca de informações entre serviços. Na clínica vocal existem 

algumas escalas padronizadas para a realização da avaliação perceptivo-auditiva da 

voz. As mais utilizadas internacionalmente são a escala GRBAS (HIRANO, 1981) e 

CAPE-V - Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice (ASHA, 2003).  

A escala GRBAS se trata de uma escala simples, com 4 pontos para a 

classificação de parâmetros vocais. Já a CAPE-V faz uso de tarefas fonatórias 

preestabelecidas e de escalas visual-analógicas de 100 pontos para a análise das 

características auditivas de vozes (BEHLAU, 2004).  

A escala visual-analógica é definida por Gift (1989) como uma linha, 

geralmente de 100mm, onde o paciente ou avaliador deve marcar o ponto que indica 

a quantidade de sensação daquilo que está sendo avaliado naquele determinado 

momento. A pontuação é dada pela medida em milímetros a partir do começo da 

linha até onde o paciente/avaliador marcar. O início e o final da linha representam os 

extremos, por exemplo, ausente e máximo.  

As escalas visuais-analógicas têm sido bastante utilizadas para a 

obtenção das mais variadas medidas, tais como dor e qualidade de vida. Seu uso na 

clínica vocal se consolidou com o protocolo de avaliação CAPE-V, proposto pela 

ASHA em 2003. Esse protocolo inclui o grau global do desvio da voz, rugosidade, 

soprosidade, tensão, desvio do pitch, e desvio da loudness, além de um espaço à 

parte para o avaliador descrever a ressonância. 
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 2.1.2 AVALIAÇÃO ACÚSTICA 

A avaliação acústica estuda o sinal de voz e fala, e segundo Camargo e 

Madureira (2010) permite traçar estimativas do processo de produção do som por 

meio da extração de informações do sinal sonoro. Essas informações incluem 

comprimento da onda, frequência, amplitude, fase, periodicidade, harmônicos e 

formantes (PINHO; CAMARGO, 2001). 

A avaliação acústica pode ser usada para diversos fins na clínica vocal. 

Algumas de suas aplicações são as extrações de medidas de frequência, de ruído e 

de perturbação que possam auxiliar em processos diagnósticos ou terapêuticos, 

monitoramento de uma terapia e associação auditiva e visual da voz e da fala por 

meio da espectrografia (VIEIRA; ROSA, 2006). A interpretação de uma avaliação 

acústica varia de acordo com sexo, idade, tipo de fonação e treino vocal (BARROS; 

ANGELIS, 2002).  

Segundo Behlau et al. (2001b) existem diversos parâmetros vocais 

acústicos que podem ser medidos através de um programa ou sistema de 

equipamentos específicos para essa função. Embora as medidas acústicas sejam 

apenas complementares à análise auditiva, é possível realizar correlatos fisiológicos 

e estabelecer relação com a percepção auditiva da voz.  

Os softwares para análise mais bem aceitos internacionalmente são os 

desenvolvidos pela Kay Elemetrics, como o Multi Dimensional Voice Program 

(MDVP) e o Real Time Pitch (RTP) 

O MDPV foi desenvolvido exclusivamente para análise de vogais 

sustentadas. Esse programa fornece dados de 34 parâmetros acústicos diferentes.  

O RTP realiza a extração de dados de frequência e intensidade em 

situações de fala.  

 

2.2 IMPLANTE COCLEAR  

O implante coclear caracteriza-se por ser uma prótese computadorizada 

inserida cirurgicamente na cóclea, que tem por objetivo substituir parcialmente as 

funções do órgão espiral, fornecendo impulsos elétricos para a estimulação direta 

das fibras neurais remanescentes da cóclea (BEVILACQUA; COSTA-FILHO; 

MARTINHO, 2004). Consiste no recurso mais eficaz para o tratamento das 

deficiências auditivas de grau severo e profundo em casos onde os benefícios da 
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amplificação convencional são limitados (BEVILACQUA, 1998; FORTUNATO; 

BEVILACQUA; COSTA, 2009; SAID; BEVILACQUA; MORET, 2010). 

Esse dispositivo foi desenvolvido simultaneamente em diversos centros 

de pesquisa do mundo. Destaca-se que as pesquisas com o IC tiveram início no ano 

de 1957 em Paris, com o otologista Charles Eyries que decidiu implantar na cóclea 

de um paciente totalmente surdo um fio metálico (eletrodo) que era usado somente 

em suas pesquisas. Surpreendentemente esse sistema realizou a função de 

estimulação elétrica do nervo auditivo, desempenhando parcialmente a função da 

cóclea não funcionante do paciente (BLUME, 1999).   

Os primeiros dispositivos correspondiam aos monocanais, ou seja, 

apresentavam um único canal de estimulação na cóclea. O número de canais refere-

se ao número de sinais processados de forma diferenciada enviados aos eletrodos 

(DANIELI, 2010). O implante coclear multicanal foi projetado para promover 

informações do som que permitam que crianças desenvolvam as habilidades 

auditivas necessárias para utilizarem a audição e a linguagem oral para a 

comunicação. Essas habilidades são desenvolvidas com o tempo e o progresso 

varia de criança para criança (BEITER; SHALLOP, 1998).  

Sua aprovação para o uso clínico se deu em 1982 pela Food and Drug 

Administration (FDA) somente para adultos, sendo que até esse período apenas 

alguns pacientes haviam recebido esse dispositivo em sua fase de testes em 

diversos países. Desde então, as tecnologias utilizadas nos implantes são 

atualizadas constantemente, visando o desempenho cada vez melhor de seus 

usuários. O dispositivo foi aprovado por esse órgão para uso em crianças no ano de 

1990.  

Atualmente, a indicação do IC em crianças cada vez mais jovens tem sido 

amplamente discutida pela importância de facilitar o acesso à linguagem oral 

durante os períodos críticos de aquisição da linguagem, reduzindo os efeitos da 

perda auditiva (FREDERIGUE, 2000). A cirurgia de implantação já é realizada em 

crianças com deficiência auditiva de grau profundo a partir de 12 meses de vida e 

em alguns serviços internacionais, crianças ainda mais jovens têm sido implantadas.  

As razões para se escolher o implante coclear como opção de recurso 

tecnológico aplicado na habilitação de crianças profundamente surdas envolvem 

inúmeras considerações. Os critérios de seleção incluem a idade, grau da 



29 

2 Revisão de Literatura 
    

 

deficiência auditiva e os resultados com aparelhos de amplificação sonora 

(BEVILACQUA, 1998). 

Os sistemas utilizados no Brasil são os desenvolvidos pela Cochlear 

Corporation®, Medical Electronics (Med El), Advanced Bionics e, mais 

recentemente, pela Neurelec.  

 

2.2.1 Componentes e funcionamento do implante coclear 

O IC é formado por componentes externos e internos (Figura 1).  

 

 

Disponível em: <http://www.dartmouthengineer.com/2009/09/spotlights-summer-2009/> Acesso em: 20 set 2010. 

Figura 1 – Exemplo de implante coclear: componente externo (A e B) e componente interno (C). 
 

O componente externo inclui o processador de fala, o microfone, os cabos 

de transmissão e a antena externa transmissora. O dispositivo interno é constituído 

por uma antena interna, conectada à externa através de um ímã, e por uma unidade 

receptor-estimuladora conectada ao feixe de eletrodos (LAI et al., 1997). 

A função do microfone é captar o som do ambiente e convertê-lo em um 

sinal elétrico. O processador de fala pode ser tipo caixa ou retroauricular e é 

responsável por converter o sinal elétrico vindo do microfone para um formato que 

pode ser enviado para o feixe de eletrodos. Essa conversão é feita pela estratégia 

de codificação de fala (SHEPPARD, 1994).  

De forma resumida, o funcionamento do IC se dá quando o microfone 

capta o som gerando um sinal elétrico que é enviado ao processador de fala, onde 

será codificado e transmitido por radiofrequência ao componente interno por meio da 

antena. Os impulsos elétricos são enviados aos eletrodos estimulando fibras 

nervosas específicas nas várias regiões da cóclea, promovendo assim a sensação 

da audição (BEVILACQUA; COSTA-FILHO; MARTINHO, 2004). 
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2.2.2 Modelos de implantes cocleares e processadores de fala 

Desde a fundação das principais empresas de implantes cocleares na 

década de 1980, a distribuição desse dispositivo ganhou proporção mundial. Essas 

instituições construíram sua história com diferentes lançamentos ao longo dos anos, 

aprimorando os seus dispositivos já existentes e criando novos dispositivos, a fim de 

favorecer a reabilitação cada vez melhor de deficientes auditivos.  

Assim, a Cochlear® Corporation chegou aos dispositivos Nucleus 24 

Contour no ano de 2000, e ao Nucleus Freedom Contour em 2005. A Medical 

Electronics (MED-EL) chegou aos dispositivos Pulsar CI
100 e Sonata TI

100 nos anos de 

2004 e 2007, respectivamente. 

O Nucleus 24 Contour (figura 2) possui feixe de eletrodos flexível, 

facilitando a inserção na cóclea e garantindo estimulação em toda sua extensão. 

Também possui menor tamanho do receptor-estimulador, diminuindo a área 

cirúrgica (PATRICK; BUSBY; IBSON, 2006). Foi desenvolvido em compatibilidade 

com os processadores já existentes, sendo de acordo com Parkinson et al. (2002), 

eletricamente equivalente e compatível com o componente externo de seu 

antecessor e suas estratégias de codificação. Além disso, o Nucleus 24 Contour foi 

desenvolvido para se adaptar às novas tecnologias de componentes externos no 

futuro. 

   

   

Disponível em: <http://www.audiologyonline.com/news/news_detail.asp?news_id=604> Acesso em: 20 set 2010. 

Figura 2 – Nucleus 24 Contour: Componente interno e processadores de fala SPrint (Caixa) e ESPrint 
(Retroauricular) 

 

Mais tarde, em 2005, a Cochlear® lançou o implante coclear Nucleus 

Freedom Contour (figura 3) que permite maior velocidade do processamento do sinal 

e apresenta opções de processamento de fala flexíveis, para que o processador 

possa ser ajustado de acordo com a necessidade de cada indivíduo (PATRICK; 

BUSBY; GIBSON, 2006). Foi desenvolvido para dar acesso a futuros avanços no 
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processamento de sinal, porém sendo compatível com gerações anteriores dos 

implantes da Cochlear®.  

 

 

Disponível em http: <//ouvido-bionico.blogspot.com/2008_07_01_archive.html> Acesso em: 20 set 2010. 

 Figura 3 – Nucleus Freedom Contour: Componente interno e processadores de fala tipo caixa e 
retroauricular 

 

O processador Freedom possui a tecnologia SmartSound que inclui 

diferentes algoritmos de pré-processamento. Essa tecnologia foi desenvolvida para 

imitar as capacidades adaptativas da orelha, proporcionando controle de como o 

som é processado por meio de quatro diferentes ajustes de captação do microfone: 

Everyday, Noise, Focus e Music. O processador Freedom também traz quatro 

opções de pré-processamento: BEAM™, ADRO™ (Adaptive Dynamic Range 

Optimization), Whisper™, e Autosensitivity (COCHLEAR® CORPORATION, 2005). 

Desse modo, todas essas características podem ser combinadas de acordo com as 

necessidades individuais de cada paciente.  

A Cochlear® considera como default o uso dos controles Everyday com 

ADRO. O Everyday é considerado ideal para condições auditivas típicas da vida 

diária e permite ajuste automático dos sons para maior conforto e clareza. A opção 

ADRO promove ajustes automáticos e continuados dentro do campo dinâmico do 

paciente, através de cada um dos 22 canais do Freedom. Essa tecnologia aumenta 

o ganho para sons suaves na extensão da fala, enquanto diminui o ganho de sons 

muito fortes. O ganho de ruído de fundo não é aumentado para que a fala possa ser 

compreendida com clareza. Essa combinação padrão também está presente no 

processador SPrint, antecessor do Freedom.   

Em relação à Med El, os dispositivos PulsarCI
100 e SonataTI

100 (figura 4), 

caracterizam o sistema de implante coclear MAESTROTM. Esses dois modelos de IC 

têm como única diferença a cápsula que envolve o receptor-estimulador, sendo de 

cerâmica no PulsarCI
100 e de titânio no SonataTI

100, fazendo com que o último seja 

mais resistente a impactos. Os dois dispositivos podem incorporar o mesmo pacote 
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eletrônico (INGEBORG et al., 2005). Portanto, os usuários têm acesso às mesmas 

características referentes às estratégias de codificação. A escolha de qual 

dispositivo será usado depende da preferência do cliente ou do cirurgião. A Med El 

oferece também três opções de feixes de eletrodos, permitindo ao cirurgião a 

seleção do mais indicado para cada candidato ao IC. O feixe de eletrodos padrão, é 

o standard electrode. 

  

 

Disponível em: <http://www.cochlearimplants.com> Acesso em: 20 set 2010. 

Figura 4 – Componentes internos dos sistemas PulsarCI
100

 e SonataTI
100

. 

 

Os processadores de fala OPUS 1 e OPUS 2 (figura 5), utilizados nesses 

dispositivos, também apresentam compatibilidade com tecnologias pregressas e 

futuras, para que todos os usuários possam ter acesso aos mais novos avanços, 

permitindo futuras atualizações em relação às estratégias de codificação. Esses dois 

processadores usam o mesmo microship e dão a opção do uso da estratégia Fine 

Structure Processing (FSP). As diferenças entre eles estão essencialmente no 

desenho da caixa, permitindo ao usuário a escolha do modelo do processador.  

   

 

Disponível em: <http://www.isvr.soton.ac.uk/soecic/CI_des.html> Acesso em: 20 set 2010. 
Figura 5 – Processadores de fala OPUS 1 e OPUS 2. 
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2.2.3 Programação do processador de fala 

Segundo Kim et al. (2010), a primeira programação do processador 

ocorre em torno de quatro semanas após a cirurgia, dependendo se o processo de 

cicatrização estiver completo. A primeira programação é chamada de ―ativação dos 

eletrodos‖ e as programações subsequentes são chamadas de ―mapeamento dos 

eletrodos‖.  Durante a ativação e mapeamentos, os níveis de menor quantidade de 

corrente elétrica capaz de eliciar a sensação auditiva (T) e de maior quantidade de 

corrente elétrica que produza uma sensação confortável (C) são medidos. Esse 

procedimento é realizado para cada eletrodo separadamente, e são obtidos a fim de 

criar uma área dinâmica que permita que o usuário se comunique eficientemente 

(HENKIN et al., 2003). É natural que esses níveis sofram pequenas mudanças ao 

longo do tempo, devendo ser complementados e ajustados com as medidas 

psicoacústicas conforme aumenta a capacidade do indivíduo em detectar, 

reconhecer e responder de forma consistente ao estímulo sonoro (GORDON et al., 

2002). Após a determinação do nível C, é realizado o ―balanceamento‖ dos 

eletrodos, que se refere à comparação da sensação de intensidade em cada canal 

de estimulação. Quanto mais acurada for a determinação desses aspectos, melhor 

será a percepção dos sons de fala e ambientais.  

Para a programação do processador de fala, além de todos os 

componentes do IC em funcionamento, são necessários equipamentos como um 

computador contendo o software de programação e uma interface (que conecta o 

processador de fala ao computador), que são diferentes para cada marca. Para a 

programação dos dispositivos da Cochlear® o programa CustomSound 2.0 é 

utilizado; para os da Med El o software utilizado é o Maestro 3.0.1. 

A seleção dos parâmetros que irão determinar como o IC irá processar o 

som de entrada até que o nervo auditivo seja estimulado é realizada principalmente 

em função da estratégia de processamento do som selecionada. Alguns parâmetros 

são comuns a todos os sistemas de IC, embora sejam selecionados de formas 

diferentes nos diversos sistemas de implante coclear de acordo com as 

necessidades do usuário (DANIELI, 2010).  

Segundo Wolf (2010), a nível de captação do som, a MED EL utiliza uma 

área dinâmica de entrada (input dynamic range) de 75dB.  Um controle de ganho 

automático (automatic gain control) com duas constantes de tempo (dual-time 

constants) é utilizado para comprimir a grande extensão de sons de entrada da área 
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dinâmica de eletricidade do usuário. Enquanto sons menores que 25 dB NPS não 

são enviados como estímulo, sons menores que 85 dB NPS são comprimidos. 

Enquanto isso a Cochlear® utiliza uma área dinâmica instantânea de entrada 

(instantaneous input dynamic range) para direcionar o som de entrada para a área 

dinâmica elétrica. Assim, a área dinâmica instantânea de entrada determina a 

extensão de flutuações instantâneas ou a curto prazo que são mapeadas sem 

compressão na extensão dinâmica elétrica do paciente. 

A estimulação elétrica liberada pelo IC tenta preservar o tonotopismo 

coclear. O resultado da estimulação de diferentes canais, com frequências de 

estimulação idênticas, consiste na percepção de diferentes tonalidades, refletindo a 

organização tonotópica das fibras neurais auditivas (SHANNON; ZENG; 

WYGONSKI, 1998), sendo que os eletrodos mais apicais produzem sensação de 

tons mais graves e os eletrodos localizados na base da cóclea produzem sensação 

de sons mais agudos. Já a percepção da loudness é determinada principalmente 

pela carga elétrica liberada pelos eletrodos (SHALLOP, 1997), que é determinada 

pela amplitude e duração do pulso.  

 

2.2.4 Estratégias de codificação de fala 

As estratégias de codificação de fala têm evoluído amplamente ao longo 

dos anos, se tornando mais complexas e propiciando mais informações sobre sons 

de fala e de sons ambientais (BEITER; SHALLOP, 1998).  

Para representar o sinal da fala com fidelidade, as estratégias de 

codificação devem refletir três parâmetros na estimulação elétrica: frequência, 

amplitude e tempo (LOIZOU, 1999; NIE; ZENG, 2004). O sinal acústico de entrada é 

transformado em pulsos bifásicos a serem entregues aos eletrodos intracocleares 

(DANIELI, 2010).  A informação de frequência é dada pelo local de estimulação; a 

informação de intensidade é codificada pela amplitude da corrente do estímulo e as 

pistas temporais são dadas pela velocidade e padrão de estimulação. 

Do mesmo modo em que a tecnologia dos dispositivos foi evoluindo a 

cada ano, as estratégias de codificação foram sendo aperfeiçoadas para reproduzir 

o som da forma mais parecida possível com a audição normal.  

A estratégia ACE (figura 6) foi aprovada pela FDA para uso com o IC 

Nucleus® 24 em junho de 1999 (FDA, 2009) e está disponível em todos os 

dispositivos da Cochlear® a partir deste.  
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A ACE combina representação espectral detalhada e altas taxas de 

estimulação para promover uma rica representação do som. Essa estratégia permite 

grande flexibilidade para a otimização do processamento sonoro para cada indivíduo 

(GUEDES, 2006). Com a ACE, o clínico pode selecionar até 22 de canais de 

estimulação, o número de máximas (picos de energia) e a taxa de estimulação por 

canal, otimizando a quantidade e qualidade de informação levada à cóclea do 

recipiente. Segundo a COCHLEAR (2005), há uma seleção dinâmica dos canais 

estimulados dependendo das máximas de maior amplitude. A velocidade de 

estimulo é alta podendo chegar a 2400 pulsos por canal (e uma velocidade total de 

14.400 pulsos por segundo). Desse modo, oferece uma boa representação espectral 

com altas velocidades, melhorando também a resolução temporal.  

 

 

Fonte: Frederigue, 2006. 
Figura 6 - Representação gráfica das características da estratégia ACE. 

 

Com a introdução dos processadores OPUS, a MED-EL desenvolveu 

novas tecnologias para superar as limitações das estratégias baseadas unicamente 

no envelope da fala e para codificar apropriadamente a estrutura fina, utilizando a 

tecnologia FineHearing TM e a estratégia FSP (figura 7).  
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Disponível em: < http://www.Med El.com> Acesso em: 20 set 2010. 

Figura 7 - Representação gráfica das características da estratégia FSP. 

 

A tecnologia FineHearingTM tem o objetivo de aprimorar a codificação 

temporal e tonotópica dos sons em implantes cocleares, com ênfase particularmente 

na codificação temporal nas frequências baixas e médias. A MED EL (2009) explica 

que a tecnologia FineHearingTM molda a audição normal pela existência de uma 

transição da codificação temporal e tonotópica para codificação tonotópica apenas, 

semelhante à audição normal. Também parte do princípio de que o sinal pode ser 

separado em duas partes: o envelope e a estrutura fina.  O envelope é o traçado do 

sinal sonoro que reflete as mudanças de amplitude do som ao longo do tempo. A 

estrutura fina é definida como um transmissor de altas frequências de amplitude 

constante (MED EL, 2009).  

A estratégia de codificação FSP aplica a tecnologia FineHearingTM e foi 

desenvolvida para contemplar a percepção de fala no ruído e a percepção musical. 

Segundo RISS et al. (2011), a FSP transmite ao usuário informações temporais e de 

diferenciação de frequência, principalmente no espectro de baixa frequência. 

A FSP utiliza dois parâmetros para codificar a estrutura fina de um sinal 

sonoro: informações relacionadas à fase (phase locking ou timing) e informações 

relacionadas à tonotopia (local) de várias frequências do sinal. Phase locking é 

definida como a sincronia entre a movimentação da membrana basilar e a atividade 

neural, e está diretamente ligada à estrutura fina do sinal. O tonotopismo coclear se 

refere à estimulação de diferentes regiões da cóclea frente à frequência do som de 

entrada. Dessa forma, a informação temporal traz importantes informações de 
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frequência. Entretanto, nas frequências altas, a resposta neural não está em 

sincronia (ou phase locked). Portanto, na presença de sons de alta frequência, a 

informação temporal não traz informações de frequência, assim a FSP codifica 

apenas a informação tonotópica. Além disso, ao contrário de sua antecessora — a 

estratégia CIS (Continuous Interleaved Sampling), que se baseia unicamente 

envelope da fala — a FSP usa o tempo de estimulação para codificar a estrutura 

temporal do sinal sonoro, contribuindo para melhor diferenciação do pitch nas baixas 

frequências.  

Nos canais apicais são utilizadas sequências de amostras de canais 

específicos, chamados de Channel Specific Sampling Sequences (CSSS). Esses 

canais proporcionam codificação temporal e tonotópica da frequência fundamental, 

bem como dos harmônicos do sinal sonoro. Nos canais remanescentes, a 

codificação tonotópica é alcançada pelos canais virtuais. Esses canais 

proporcionam, predominantemente, codificação tonotópica para os harmônicos 

agudos do sinal sonoro. 

Frederigue e Bevilacqua (2003) afirmam que embora alguns usuários de 

IC apresentem claramente um melhor desempenho com uma estratégia em relação 

à outra, os escores médios de reconhecimento de fala através de populações de 

usuários de implante não demonstram claramente a superioridade de uma estratégia 

em particular. As autoras afirmam ainda que variabilidade entre sujeitos ainda é 

substancialmente maior do que a variabilidade entre o hardware ou software, 

embora exista uma clara tendência para melhorar a percepção de fala com implante, 

sendo que algumas dessas melhoras são alcançadas pelo avanço nas estratégias 

de codificação de fala. Tyler et al. (2008) consideram que, embora diversos estudos 

tenham sido realizados para testar o efeito de diferentes algoritmos de 

processamento sonoro, ainda não existe uma regra ou um método claro para a 

escolha da melhor estratégia para cada paciente.  

Spahr e Dorman (2004) referem que os implantes disponíveis diferem em 

termos de estratégias do processamento sonoro e no hardware que implementa 

essas estratégias, sendo provável que algumas dessas diferenças de hardware e 

software resultem em diferenças na performance do sujeito. 

Ao ser realizada uma pesquisa bibliográfica em busca de estudos que 

comparassem resultados com o uso de diferentes estratégias de codificação, foram 

encontrados trabalhos que comparam somente estratégias dentro do mesmo 
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dispositivo: Kim et al. (1992), Kiefer et al. (2001), Skinner; Arndt; Staller (2002), 

Pasanisi et al. (2002), Vandali et al. (2005), Arnoldner et al. (2007), Brockmeier et al. 

(2007), Tyler et al. (2008), Vermeire et al. (2010), Magnusson (2010), Danieli (2010) 

e Winter (2010).  

Foram encontrados seis estudos (Spahr; Dorman, 2004; Taitelbaum-

Swead et al., 2004; Frederigue, 2006; Moret; Bevilacqua; Costa, 2007 e Galvin; Fu; 

Novaki, 2007; Angelo; Bevilacqua; Moret, 2010) que comparam a performance entre 

dispositivos de marcas diferentes, mas nenhum que estudasse comparativamente 

dispositivos com as estratégias ACE e FSP. 

É importante ressaltar que, em grandes centros com programas de 

implante coclear, os critérios de seleção de qual dispositivo será escolhido para cada 

indivíduo candidato ao implante é multifatorial. Por isso, é tão importante conhecer 

como os dispositivos das diferentes marcas agem nas habilidades auditivas e na 

comunicação.    
 

2.3 REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

Com o objetivo de direcionar o levantamento bibliográfico com alta 

evidência científica, focando os resultados obtidos com o uso do implante coclear 

em relação à qualidade da voz, uma revisão sistemática da literatura foi realizada. 

Os aspectos metodológicos encontram-se descritos no Apêndice A. 

Foi realizada revisão de literatura nacional e internacional em bases de 

dados eletrônicos até o mês de dezembro de 2010. Todos os trabalhos foram 

analisados e classificados seguindo-se os níveis de evidências empregados pela 

ASHA em 2004, adaptados do Scottish Intercollegiate Guideline. 

Com a revisão, foi possível observar que a qualidade vocal do deficiente 

auditivo usuário de implante coclear tem sido estudada em pequena escala. Não há 

um número efetivo de estudos com alto índice de evidência que demonstrem com 

precisão os efeitos do implante coclear na qualidade vocal do deficiente auditivo, 

ressaltando que as prioridades dos estudiosos referem-se às habilidades auditivas, à 

percepção de fala e ao desenvolvimento da linguagem oral. 

Em 2007, Mullen publicou uma lista com oito indicadores de qualidade de 

estudos científicos proposta pela ASHA, que inclui: o tipo de desenho utilizado para 

o estudo; a prática de manter os investigadores ou participantes cegos; a 

randomização da amostra; a comparabilidade entre os grupos; a fidelidade ao 
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tratamento empregado; a validade e a confiabilidade dos resultados; a significância 

dos dados estatísticos e a precisão dos resultados com intervalos de confiança 

descritos e/ou calculáveis.  

Os desenhos dos trabalhos encontrados são os considerados como 

sendo de média e baixa evidência científica. A heterogeneidade da metodologia 

utilizada nos estudos dificulta o entendimento de como o uso do implante coclear 

pode beneficiar a qualidade vocal do deficiente auditivo. Os estudos mostram, de 

forma diversificada e muitas vezes controversa, as características vocais dos 

implantados. Em muitos casos, a importância de conhecer a voz do indivíduo com IC 

não é clara.  

Embora todos os trabalhos refiram com unanimidade que o uso do IC traz 

algum benefício para a produção vocal, os relatos desses benefícios são pouco 

consistentes. Fatores como as vantagens trazidas pelo IC para a produção vocal 

auxiliando a comunicação oral e como essas vantagens podem auxiliar em um 

processo terapêutico, ou mesmo como podem ser consideradas como um dos vários 

critérios para a escolha de qual dispositivo será usado não são bem descritos. 

Ressalta-se que vários trabalhos sequer citam qual implante os sujeitos utilizam 

(Hocevar-Boltezar et al., 2005; Campisi, 2006; Hoker e Liker, 2006; Leden e Flipsen 

Jr, 2007; Allegro et al., 2009, Holler et al., 2010; Ubrig-Zancanella, 2010; Valero, 

Rovira e Savicens, 2010). Em casos de publicações que incluem usuários de mais 

de um dispositivo, as diferenças entre eles não são consideradas em nenhum 

momento (Seifert et al., 2002; Schenk, Baumgartner e Hamzavi, 2003; Hocevar-

Boltezar et al., 2005). 

Notou-se predominância do uso dos programas da Kay Elemetrics, em 

casos de análise acústica do sinal de voz como parte da metodologia. Os trabalhos 

que envolveram análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal (Seifert et al., 2002; 

Van Lierde et al., 2005; Horga e Liker, 2006; Poissant, Peter e Robb, 2006; Coelho 

et al., 2009; Ubrig-Zancanella, 2010) não explicam de forma satisfatória como essa 

análise foi feita, ou qual o critério de seleção de juízes, ou ainda se foi realizado 

teste de confiabilidade interjuízes e intrajuízes, ou qual teste foi realizado e seu 

resultado.  

Poucos deles (Campisi, 2005; Van Lierde et al., 2005; Leden e Flipsen Jr, 

2007; Holler et al., 2010; Ubrig-Zancanella, 2010) levaram em consideração dados 

demográficos como a idade auditiva em crianças, tempo de uso em adultos, nível de 
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desenvolvimento de audição e linguagem. Esses dados são características 

importantes desse tipo de população e sua ausência pode criar uma série de vieses 

nesses trabalhos. Nenhum estudo levou em consideração as diferenças dos 

dispositivos estudados, e tão pouco as diferenças entre as estratégias de 

codificação de fala utilizadas, no caso de sujeitos usuários de dispositivos diferentes 

em suas amostras.  

Apenas nos trabalhos de Bell et al., 2001; Poissant, Peter e Robb, 2006; 

Evans e Deliyski, 2007; Coelho et al., 2009, e Ubrig-Zancanella, 2010 há evidências 

de randomização da amostra e/ou do julgamento perceptivo-auditivo da voz.   

Em relação à comparabilidade entre grupos, a maioria dos trabalhos 

apresenta grupos comparáveis e descritos satisfatoriamente. As exceções são os 

trabalhos de Perrin et al, 1999; Hocevar-Boltezar et al., 2005; Campisi et al., 2006; 

Horga e Liker, 2007 e Allegro et al., 2009. Esses mesmos trabalhos acrescidos de 

Bell et al., 2001 não apresentam resultados com validade clara e confiável e não há 

cálculo estatístico descrito que apresente a significância dos mesmos. Os trabalhos 

de Perrin et al., 1999; Bell et al., 2001 e Allegro et al., 2009 não apresentam intervalo 

de confiança calculáveis.  

Nenhum trabalho apresenta evidência de fidelidade ao tratamento, uma 

vez que nos centros de implantes cocleares no mundo, não há uma unificação de 

todos os procedimentos de avaliação e reabilitação.  

Para a melhoria da qualidade dos estudos em termos de evidência 

científica, os trabalhos devem ser cautelosamente desenhados, com um número 

significante de sujeitos de acordo com as possibilidades dos centros onde são 

realizados.  Uma das publicações contidas nesta revisão sistemática se refere a uma 

carta ao editor (CAMPISI, 2006) que faz uma crítica a uma publicação (HOCEVAR-

BOLTEZAR et al., 2005), também incluída nesta revisão, justamente por 

irregularidades na metodologia e na apresentação de resultados. 

Isso fala a favor da importância de uma metodologia bem elaborada e 

bem descrita, principalmente no que se refere aos indicadores de qualidade 

propostos pela ASHA (2007), o que ainda não foi concretizado em trabalhos que 

estudaram a voz do usuário de implante coclear.   

Considerando o objetivo do presente estudo, neste capítulo, as pesquisas 

realizadas nos últimos anos envolvendo implante coclear e voz serão apresentadas.  
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Em 2005, Van Lierde et al. investigaram as diferenças entre 

inteligibilidade de fala, articulação, ressonância e tipo de voz entre crianças usuárias 

de implante coclear e amplificação convencional. Foi concluído que os usuários de 

IC apresentam melhor inteligibilidade de fala, porém os dois grupos apresentaram 

características de tipo de voz e de ressonância parecidas, as quais não 

apresentaram desvios significativos.  

Hocevar-Boltezar et al. (2005) avaliaram a influência do uso do implante 

coclear em parâmetros acústicos vocais, os quais foram avaliados de forma 

longitudinal, antes da implantação e após 6 meses e 1 ano de uso do IC. Os autores 

verificaram melhora de parâmetros como jitter, shimmer, e proporção hamônico-

ruído, melhora essa que foi mais evidente em crianças implantadas mais cedo. O 

trabalho concluiu que, de forma geral, o uso de implante coclear permite maior 

controle fonatório, especialmente considerando as variações em curto prazo de pitch 

e loudness.  

Campisi et al. (2005) caracterizaram as alterações acústicas das vozes de 

crianças surdas e o efeito do uso de implante coclear nas mesmas, por meio de 

acompanhamento antes da cirurgia, no momento da ativação e após seis meses de 

uso. A frequência fundamental não foi influenciada pelo uso do implante, e os 

sujeitos mantiveram pobre controle da frequência em emissões sustentadas, mesmo 

após os 6 meses de uso, porém houve melhora do controle da intensidade. 

Poissant, Peters e Robb (2006) estudaram a relação de medidas 

perceptivas e acústicas da voz e da inteligibilidade de fala imediatamente após 

remoção do feedback trazido pelo implante coclear. Os resultados foram 

controversos, sendo que os autores não encontraram um padrão estável de 

modificações com o dispositivo ligado ou desligado.  

Em um estudo semelhante ao de 2005, Hocevar-Boltezar et al. (2006) 

avaliaram mudanças de controle fonatório em crianças com deficiência auditiva pré-

lingual e de adultos com deficiência auditiva pós-lingual usuários de implante 

coclear. Os parâmetros analisados foram frequência fundamental, variação da 

frequência e amplitude a longo prazo, jitter, shimmer, e proporção harmônico-ruído.  

A voz de crianças se apresentou pior que a de adultos antes da implantação, mas as 

crianças apresentaram melhora mais significativa dos parâmetros analisados em 

relação aos adultos. De acordo com tais achados, os autores sugerem que a 

melhora nas crianças foi resultado não somente do controle auditivo adquirido, mas 
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também da maturação do controle neuromuscular para fonação. Em relação aos 

adultos, os autores sugerem que a melhora menos significativa nos parâmetros 

analisados se deu pela estabilidade fonatória preexistente à deficiência auditiva. 

Campisi et al. (2006) realizaram a extração de medidas acústicas de 

emissões sustentadas de crianças e adolescentes usuárias de IC por meio do 

programa de análise acústica MDVP. O trabalho encontrou dificuldades de controle 

da frequência e amplitude para os sujeitos da pesquisa. Outros parâmetros como a 

média da F0, jitter, e shimmer se encontraram dentro do esperado.  

Horga e Liker (2006) compararam características de produção de fala de 

crianças ouvintes, usuários de AASI e usuários de IC. Com relação às 

características perceptivas da voz, os autores, por meio da escala GRBAS, não 

encontraram diferenças significativas entre as crianças deficientes auditivas, porém 

encontraram diferença significativa dessas, em relação ao grupo de crianças 

ouvintes em termos de rugosidade e tensão, cujo desvio foi maior para os usuários 

de AASI. 

Lenden e Flipsen Jr. (2007) analisaram características vocais e 

prosódicas de crianças com deficiência auditiva severa à profunda, usuárias de 

implante coclear.  De forma geral, as crianças apresentaram problemas de 

ressonância. Foram observadas dificuldades quanto ao controle do ritmo, da 

loudness e alteração da qualidade vocal, porém não foram encontradas alterações 

consistentes quanto ao pitch e à prosódia. Os autores sugerem, por meio dos 

achados, que implantes cocleares oferecem benefícios significativos para crianças 

deficientes auditivas em termos vocais. 

Evans e Deliyski (2007) realizaram avaliação acústica da voz de adultos 

deficientes auditivos pré e pós-implantação. Houve diminuição da frequência 

fundamental, e medidas de nasalância próximas à normalidade após 6 meses de 

uso do IC.   

Coelho et al. (2009) estudaram a relação entre voz e habilidades de 

percepção de fala de crianças com implante coclear. O estudo encontrou relação 

positiva entre bom índice de reconhecimento de fala e menor grau de desvios da 

qualidade vocal, como ressonância, tensão e pitch.  

Xu et al. (2009) compararam a variação de frequência e do ritmo da voz 

cantada de crianças com implante coclear e crianças ouvintes. Os autores 

concluíram que as crianças com IC não possuem habilidade suficiente para 
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manipular a frequência de acordo com a música. O trabalho não encontrou 

diferenças de ritmo entre os dois grupos.  

Allegro et al. (2009) analisaram acusticamente a voz de crianças com 

deficiência auditiva decorrente de meningite que são usuárias de IC. A análise foi 

realizada por meio da extração de dados de frequência e amplitude da vogal /a/. Por 

se tratar de casos pós-meningite os resultados sofreram interferência direta com o 

período de privação, presença de ossificação da cóclea, inserção dos eletrodos e 

presença de audição residual. A F0 dos sujeitos estudados não foi afetada pela 

perda da audição de acordo com o sexo e a idade dos participantes. Os índices de 

perturbação a curto prazo da F0 também se mantiveram dentro da normalidade, 

assim como a variação da amplitude.  

Ubrig-Zancanella (2010) avaliou a voz de adultos deficientes auditivos 

pós-linguais antes e depois de receberem o IC e de um grupo controle de deficientes 

auditivo sem IC. Os indivíduos tiveram as vozes avaliadas por meio do protocolo 

CAPE-V e por meio do programa de análise acústica PRAAT. Com o uso do IC, 

houve melhora significativa do grau geral da voz, tensão, loudness, da estabilidade 

da emissão, da F0 e da variabilidade da F0 em relação ao grupo controle.  

Holler et al. (2010) avaliaram acusticamente, por meio do MDVP, as vozes 

de crianças e adolescentes usuárias de IC bilateral, de IC unilateral e as 

compararam entre si e com dados normativos. Os resultados mostraram que 

usuários de IC bilateral apresentam desvios no controle da frequência e da 

amplitude, porém em menor escala em relação a usuários de IC unilateral. 

Valero, Rovira e Sanvicens (2010) realizaram comparação das vozes de 

crianças com deficiência auditiva de grau profundo bilateral pré-lingual, usuárias de 

AASI analógico ou digital e crianças com implante coclear. Foram extraídas medidas 

de F0, jitter, shimmer e proporção harmônico-ruído. Esses três grupos também foram 

comparados a um grupo de 54 crianças ouvintes. Os sujeitos com deficiência 

auditiva apresentaram todos os parâmetros desviados, porém o grupo que 

apresentou menor desvio foi o de usuários de AASI digital. O estudo questiona a 

importância de considerar dados demográficos, como o grau da perda de audição e 

do tipo de prótese auditiva utilizada, para que estes aspectos não ajam como 

variáveis que interfiram nos resultados, sendo que tanto os AASIs quanto os ICs 

trazem benefícios significativos para a voz.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Comparar as características perceptivas e acústicas da voz de crianças 

deficientes auditivas usuárias de implante coclear que utilizam as estratégias de 

codificação de fala ACE e FSP, assim como investigar se as vozes dessas crianças 

se diferenciam das de crianças ouvintes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 

Tendo em vista o objetivo do estudo, duas estratégias de codificação 

foram selecionadas: ACE e FSP. As crianças usuárias dessas estratégias passaram 

por investigação do uso vocal e gravação de voz para posteriores análises acústica 

e perceptivo-auditiva. Ademais, seus prontuários foram analisados para a extração 

de dados pertinentes ao trabalho.  

Além dos usuários de IC, este estudo contou com um grupo controle 

formado por crianças ouvintes, que passaram pelos mesmos procedimentos do 

grupo experimental, somados a uma investigação mais completa do 

desenvolvimento da comunicação oral e a uma triagem auditiva. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do HRAC/USP, com processo de número 75/2009. Entretanto, o projeto 

inicial passou por duas modificações também aprovadas pelo CEP com processos 

de número 245/2009 e 131/2010 (ANEXO D). 

 

4.1 CASUÍSTICA 

Ao todo, 76 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade participaram 

deste estudo. Desses indivíduos, 51 são crianças deficientes auditivas pré-linguais 

de grau severo a profundo implantadas no Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC). Essas crianças 

foram divididas em dois grupos: usuárias da estratégia ACE e usuárias da estratégia 

FSP. Essa faixa etária foi escolhida, uma vez que a estratégia FSP é de uso recente, 

sendo que começou a ser utilizada no CPA em 2008. 

O grupo usuário da estratégia ACE foi constituído por 28 crianças 

usuárias do implante Nucleus 24 Contour ou Nucleus Freedom Contour com 

processador de fala SPrint ou Freedom, com taxa de estimulação de 1200Hz e 

estratégia de pré-processamento Everyday Custom with ADRO. 

Já o grupo usuário da estratégia FSP foi formado por 23 usuários dos 

implantes PulsarCI
100 ou SonataTI

100 da Med El, com processador de fala OPUS 1 ou 

OPUS 2, com as mesmas características de processamento e utilizando o feixe de 

eletrodos Standard Electrode. 

Os critérios de inclusão para a participação da pesquisa foram perda 

auditiva neurossensorial congênita de grau severo ou profundo bilateral, ausência de 
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comprometimentos de natureza intelectual ou emocional, participação da criança em 

programa de habilitação/reabilitação na cidade de origem, ter sido implantado até os 

36 meses de idade no CPA/HRAC/USP com inserção total dos eletrodos e ser 

usuário de IC há pelo menos 1 ano. 

O estudo contou também com uma amostra de 25 crianças ouvintes da 

mesma faixa etária com ausência de quaisquer distúrbios da comunicação, 

constituindo o grupo controle.   

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

Os procedimentos envolvidos neste estudo foram: 

 Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos 

responsáveis legais do menor, segundo as orientações da Resolução 

169, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde sobre 

estudos com seres humanos; 

 Pesquisa das emissões otoacústicas evocadas transientes (apenas 

grupo controle); 

 Gravação das amostras de fala propostas; 

 Aplicação do questionário com pais ou responsáveis; 

 Avaliação perceptivo-auditiva e acústica das amostras de fala; 

 Análise de prontuários para extração de dados demográficos 

pertinentes.  

 

4.2.1 Pesquisa das emissões otoacústicas evocadas transientes 

A pesquisa das emissões otoacústicas foi realizada na faixa de frequência 

de 1 a 5 kHz, utilizando-se o estímulo tipo clique, não linear, com intensidade em 

torno de 80 dB. O teste foi realizado com o equipamento da Otodynamincs Ltda 

ILO92 Research OAE System. 

 

4.2.2 Coleta das amostras de fala 

As amostras de fala coletadas de cada participante foram constituídas 

pela emissão da vogal /a/ 3 vezes, contagem de números de 1 a 5 e conversa 

espontânea.  

A coleta foi realizada por meio de gravação de voz nas dependências do 

Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) do Hospital de Reabilitação de Anomalias 
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Craniofaciais (HRAC). O participante permaneceu sentado durante a gravação em 

cabine audiométrica acusticamente tratada com microfone de cabeça posicionado a 

45º e com distância de 3 cm da boca.  

 

4.2.3 Aplicação do questionário 

Para fazer a investigação de ausência de distúrbios da comunicação nos 

participantes do grupo controle, um breve questionário (ANEXO B) foi elaborado. 

Foram englobados fatores de risco para a perda de audição (JOINT COMMITTEE 

ON INFANT HEARING, 2007; ALVARENGA et al., 2010), investigação da 

comunicação (BALEN, 2001) e dados de saúde geral e uso vocal (MODOLO, 2007).  

A mesma parte do questionário envolvendo aspectos vocais direcionado 

ao grupo controle foi aplicada no grupo experimental (ANEXO C), objetivando 

caracterizar a população e investigar indicadores de risco e fatores predisponentes à 

disfonia que não tem relação direta com a deficiência auditiva. 

O questionário foi respondido pelos pais ou responsáveis sob orientação 

da pesquisadora. 

 

4.2.4 Avaliação perceptivo-auditiva 

A avaliação perceptivo-auditiva da voz foi realizada por três juízes 

especialistas em voz por meio de escalas visual-analógicas lineares em ordem 

crescente (ANEXO A). Os parâmetros selecionados foram: 

 Grau geral: o impacto negativo global da voz; 

 Rugosidade: irregularidade da fonte sonora; 

 Soprosidade: escape de ar audível na voz; 

 Tensão: esforço vocal excessivo; 

 Pitch: correlação perceptiva da frequência fundamental, determinando 

se está adequada ao sexo e idade; se houvesse desvio do pitch para o 

agudo ou grave, este deveria ser indicado em uma linha em branco 

junto à escala;  

 Loudness: correlação perceptiva da intensidade do som; se houvesse 

desvio para o forte ou fraco, este deveria ser indicado em uma linha em 

branco junto à escala;  
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 Ressonância: forma pela qual o som produzido pelas pregas vocais se 

projeta no espaço. Está relacionada à forma e tamanho do trato vocal. 

Se houvesse desvio, sua natureza deveria ser especificada; 

 Instabilidade: qualidade instável da emissão em termos de frequência e 

intensidade. 

Destaca-se que a instabilidade foi avaliada apenas para a vogal 

sustentada. 

Cada juiz recebeu um CD contendo as amostras das três diferentes 

emissões de fala de cada participante. Os juízes realizaram a análise de cada 

emissão, que foram separadas em 3 pastas, uma contendo todas as amostras de 

vogal sustentada, outra contendo todas as amostras de fala encadeada e a última, 

contendo todas as amostras de conversa espontânea. As amostras de fala dos 3 

grupos foram listadas de forma randomizada. Para a realização do teste de 

confiabilidade intrajuízes, 20% das amostras foram repetidas em cada pasta, 

também de forma aleatória. Para que as amostras fossem avaliadas de acordo com 

o desenvolvimento normal da voz, os juízes analisaram dados como o sexo e a 

idade de cada sujeito. Os juízes passaram por um treinamento auditivo prévio que 

visou a familiarização com o protocolo e seu uso.  

 

4.2.5 Avaliação acústica 

A análise acústica das amostras de fala foi realizada no laboratório de voz 

da Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo. 

Para a análise da vogal sustentada /a/, as três amostras foram editadas, 

cortando-se o segundo inicial e o segundo final da emissão. A partir das análises, foi 

feita a média aritmética dos três valores de cada parâmetro, sendo este considerado 

o resultado final. Todas as amostras editadas apresentavam onda tipo 1 (figura 8), 

que tem por característica apresentar boa periodicidade.  
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Figura 8: Exemplo de onda tipo 1 em uma emissão sustentada. 

 

Os parâmetros acústicos analisados foram: 

 Média Frequência Fundamental (F0): Valor médio de todos os valores 

de frequência fundamental extraídas a cada ciclo; 

 Desvio padrão da Frequência Fundamental: Desvio padrão de todos os 

valores extraídos, utilizando-se os valores da frequência fundamental a 

cada ciclo;  

 Coeficiente de Variação da Frequência Fundamental (vF0): Desvio 

padrão relativo da frequência fundamental, revelando variações da F0, 

como em tremores, modulação da voz, jitter muito elevado, ou 

simplesmente variações da frequência para o agudo ou grave ao longo 

da emissão;  

 Jitter: Índice de perturbação da frequência em curto prazo (ciclo a 

ciclo); 

 Coeficiente de Variação da amplitude (vAm): Desvio padrão relativo da 

amplitude ciclo a ciclo. É calculada independentemente do tipo da 

variação da amplitude, seja ela aleatória, regular ou uma variação em 

longo prazo; 

 Shimmer: Índice de perturbação da amplitude em curto prazo (ciclo a 

ciclo); 
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 Índice de Turbulência Vocal (VTI): Parâmetro que mede o nível de 

energia relativa de ruídos de alta frequência. Correlaciona-se com a 

turbulência causada por adução incompleta das pregas vocais;  

 Índice de Fonação Suave (SPI): Parâmetro indicativo de quão suave é 

a adução glótica durante a fonação. É dado pela proporção média da 

energia harmônica em frequências baixas e da energia harmônica em 

frequências altas. 

 Proporção Harmônico-Ruído (NHR): Proporção média da energia 

espectral inarmônica em relação à energia espectral harmônica. 

Valores aumentados são indicativos de aumento de ruído espectral;  

 Índice de Sub-harmônico (DSH): Estimativa de sub-harmônico em 

relação aos componentes da F0 na amostra de fala. Em vozes normais 

deve ser igual a zero. Quando presente indica tipicamente diplofonia ou 

crepitação. 

Para a análise da fala encadeada e da conversa espontânea, edições das 

amostras foram realizadas, excluindo-se a fala da avaliadora e remanescendo 

apenas os trechos de fala da criança. Pela grande variação em grau de 

desenvolvimento da produção de fala das crianças, outro critério de edição da 

conversa espontânea foi adotado. De toda a amostra de conversa espontânea, o 

trecho de fala mais longo e contínuo foi selecionado para a análise. Palavras 

isoladas foram excluídas. Após a edição, as amostras foram filtradas e analisadas 

pelo programa. O filtro é um recurso do RTP que remove valores de frequência 

isolados ou muito afastados da média para uma análise mais precisa do sinal de 

fala. Na avaliação da fala encadeada e conversa espontânea, os parâmetros 

extraídos foram: 

 Média da frequência: Média aritmética de todos os valores de 

frequências vozeadas da amostra; 

 Extensão: Reflete os dois extremos dos dados da amostra. É a medida 

da diferença entre os valores máximos e mínimos da freqüência, 

medida em Hz; 

 Frequência mínima: Valor mínimo de frequência na amostra analisada;  

 Frequência máxima: Valor máximo de frequência na amostra 

analisada; 
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 Desvio padrão da frequência: Indica o quanto ocorreu variação da 

frequência ao redor de seu valor médio;  

 Extensão em semitons: Medida da diferença entre os valores máximos 

e mínimos da frequência, medida semitons. 

 

4.2.6 Análise dos prontuários 

Os prontuários dos sujeitos participantes foram analisados para a 

extração dos dados demográficos inerentes ao estudo que podem agir como 

covariáveis, mascarando os resultados ou levando a conclusões equivocadas, quais 

sejam:  

 Idade; 

 Tempo de uso do implante coclear; 

 Limiar de Detecção de Voz (LDV); 

 Escore da escala de integração auditiva para crianças pequenas – 

MAIS; (CASTIQUINI, 1998) (ANEXO E); 

 Escore do questionário de avaliação da linguagem oral – MUSS; 

(NASCIMENTO, 1997) (ANEXO F); 

 Categoria de audição (GEERS, 1994) (ANEXO G); 

 Categoria de linguagem (BEVILACQUA et al, 1996) (ANEXO H); 

 Uso de AASI contralateral ao IC.  

 

4.3 MATERIAL 

As gravações das amostras de voz foram realizadas por meio do 

programa de gravação Sony Sound Forge (Sony Pictures Digital Inc 8.0) (Figura 9) 

com taxa de amostragem de 44.100 Hz, 16 Bit, Canal Mono. Foi utilizado microfone 

de cabeça AKG C512, pré-amplificador M-audio Fast Track Pro (Figura 10) e 

notebook Acer com gerenciador de áudio HD Realtek, processador dual core T2370, 

2GB DDR2, 160GB HDD.  
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Figura 9: Imagem do Sony Sound Forge, versão 8.0. 

 

 

 

Figura 10 - Pré-amplificador M-Audio Fast Track Pro e Microfone de cabeça AKG C512. 

 

Para a avaliação acústica da vogal sustentada foi utilizado o Multi 

Dimentional Voice Program, modelo 5105, versão 2.5.2, Kay Elemetrics (Figura 11). 



59 

4 Material e Métodos 
    

 

 

Figura 11 - Imagem do MDVP durante a extração de dados de uma vogal 

sustentada. 

 

As análises da fala encadeada e conversa espontânea foram realizadas 

por meio do Real Time Pitch, modelo 5121, versão 2.5.2, Kay Elemetrics (Figura 12).  

 

Figura 12 - Imagem do programa Real Time Pitch durante a extração dos dados de frequência da fala 

encadeada/conversa espontânea. 
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Os dados demográficos extraídos dos prontuários são resultados de 

testes e de escalas aplicadas na rotina do Centro de Pesquisas Audiológicas pelas 

fonoaudiólogas do setor. A pesquisa do Limiar de Reconhecimento de Voz foi 

realizada por meio do audiômetro AD 27 da Interacoustics com sistema de campo 

livre F.F 70 em cabine audiométrica da Vibrasom.  

O processo de mapeamento dos eletrodos dos dispositivos da Cochlear® 

foi realizado por meio do software CustomSound 2.0 (Figura 12) e da interface PPS. 

Para os dispositivos da Med El, o software utilizado foi o MAESTRO 3.0.1 (Figura 

13) e interface dib II.    

Os questionários e as escalas aplicadas encontram-se nos anexos E, F, 

G e H. O MAIS tem como objetivo investigar o comportamento auditivo em situações 

de vida diária (CASTIQUINI; BEVILACQUA, 2000). O MUSS caracteriza o 

comportamento comunicativo no dia a dia (NASCIMENTO, 1997).  

 

 

Figura 13 - Imagem do programa CustomSound 2.0 durante um processo de mapeamento de 

eletrodos. 
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Figura 14 - Imagem do programa MAESTRO 3.0.1 durante um processo de mapeamento de 

eletrodos. 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para a análise dos resultados obtidos, foram realizadas, primeiramente, 

os testes de confiabilidade intrajuízes para a avaliação dos dados perceptivos. A 

confiabilidade para os dados quantitativos foi realizada por meio da estatística CCI e 

para os dados qualitativos a estatística kappa foi utilizada. Uma vez detectado que 

todos os juízes apresentam bom índice de confiabilidade para a grande maioria dos 

casos, o resultado final foi obtido pela média entre os três para os dados 

quantitativos e pela moda entre os três para os dados qualitativos. Forma de 

análises semelhantes foram propostas por Nuss et al. (2010) e Ubrig et al. (2011). 

Os resultados desses testes são apresentados no apêndice B. 

Em seguida, foi feita a comparação dos dois grupos com IC para todas as 

covariáveis consideradas que pudessem interferir de alguma forma nos resultados: 

idade, tempo de uso do IC, valor do LDV, categoria de audição, categoria de 

linguagem, escore do questionário MAIS, escore do questionário MUSS e uso de 

AASI contralateral. Foram utilizados o teste t de student e o teste do qui-quadrado.  

Após essa análise, as covariáveis, cuja diferença entre os grupos foi 

estatisticamente significante, foram selecionadas e passaram por análise de 

correlação múltipla com cada um dos parâmetros vocais analisados, para verificar se 
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alguma dessas covariáveis interferiu nos dados da avaliação vocal entre os grupos 

com IC. 

Para a obtenção do resultado final da comparação dos dados entre os 

grupos com IC, foi realizada análise de covariância. Utilizando-se essa análise, a 

comparação dos dados acústicos entre os grupos incluem os resultados 

estatisticamente significantes da análise de correlação múltipla entre as covariáveis 

e os parâmetros acústicos, por meio de ajustes na fórmula do cálculo do resultado, 

impedindo que os resultados sofram interferência desses dados.  

Uma vez que o grupo controle não contém tais dados demográficos, não 

foi possível realizar a análise de covariância entre os três grupos. Portanto, para a 

comparação dos grupos com IC com o grupo controle, foi realizada a análise de 

variância, de forma que os dados utilizados dos grupos com IC não estavam 

ajustados pelas covariáveis nessa comparação. Em seguida, foi realizado o teste de 

Tukey para investigar entre quais grupos o resultado da análise de variância foi 

significante. Por fim, o teste do qui-quadrado foi aplicado para extração da estatística 

dos dados qualitativos da avaliação perceptivo-auditiva entre os três grupos. 

Os dados dos questionários aplicados foram tabulados de forma 

descritiva, visto que tiveram o objetivo de caracterizar a população e são 

apresentados no apêndice C.  
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5 RESULTADOS 

 

Ao todo, 42 crianças usuárias da estratégia ACE e 34 crianças usuárias 

da estratégia FSP foram avaliadas, totalizando 76 crianças do grupo experimental. 

Desse total, 14 crianças usuárias da estratégia ACE e 11 crianças usuárias da 

estratégia FSP foram excluídas, passando a pesquisa a ter 51 participantes no 

grupo experimental. Essas exclusões se deram pelos seguintes motivos: 

 A criança não ter sido implantada até os 36 meses de idade ou; 

 A criança não ter completado 24 meses de uso do dispositivo ou ainda; 

 A criança não ter realizado nenhuma das emissões solicitadas.  

 

Foram avaliadas 33 crianças do grupo controle, sendo que 

permaneceram no estudo 25, uma vez que 8 foram excluídas por: 

 Apresentar ausência de resposta na pesquisa das emissões 

otoacústicas evocadas transientes em 1, ou nas 2 orelhas ou; 

 Apresentar alteração de fala e/ou linguagem ou ainda; 

 Apresentar alteração vocal. 

 

Ressalta-se que os pais/responsáveis por esses indivíduos receberam 

todas as orientações necessárias e as crianças foram encaminhadas para um 

serviço correspondente a alteração encontrada.  

Desse modo, a amostra final contou com 28 crianças usuárias da 

estratégia ACE, 23 crianças usuárias da estratégia FSP e 25 do grupo controle. 

Nem todas as crianças com IC conseguiram realizar todas as tarefas de 

fala solicitadas. O gráfico 1 ilustra o número de emissões coletadas nos 2 grupos de 

crianças com IC. 

Nos casos em que a criança realizou apenas 2 emissões da vogal 

sustentada, a média dos valores das 2 emissões foi extraída. Nos casos em que foi 

realizada somente uma emissão de vogal sustentada, foram utilizados os valores 

extraídos dessa emissão. Em 2 casos, a vogal sustentada não tinha duração 

suficiente para edição da análise acústica, sendo excluídas dessa análise, porém 

essas 2 emissões permaneceram na análise perceptivo-auditiva. 

 

  



66 

5 Resultados 
  

 

Gráfico 1 - Total de cada amostra de fala obtida nos dois grupos. 

 

A comparação dos dois grupos experimentais por meio do teste t de 

student e do teste do qui-quadrado, que verificaram se existem diferenças 

estatisticamente significantes entre as covariáveis consideradas, é mostrada na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Comparação das co-variáveis entre os dois grupos experimentais. 

Covariável Média (± Dp) P 

 ACE FSP   

Idade (meses) 49,844 (± 9,042) 46,607 (± 6,276) 0,153 

Tempo de uso (meses) 26,771 (± 8,963) 20,617 (± 5,111) 0,005* 

Limiar de detecção de voz (dB) 23,214 (±4,39) 29,318 (± 7,913) 0,001* 

Categoria de audição 4,143 (± 1,353) 2,826 (± 0,778) 0,000* 

Categoria de Linguagem 3,607 (± 1,100) 2,565 (± 0,728) 0,000* 

MAIS (%) 99,286 (± 1,647) 94,674 (± 9,923) 0,019* 

MUSS (%) 80,339 (± 23,007) 47,500 (± 22,6260 0,000* 

    

 N (%) N (%)  

Uso de AASI Contralateral 60,71 65,22 0,947 

 

A partir das co-variáveis cuja diferença foi significante entre os grupos, foi 

realizada correlação múltipla de cada um dos parâmetros vocais com cada co-

variável, para verificar a existência ou não de correlação entre as co-variáveis com 

os parâmetros acústicos e perceptivos. Por meio dessa análise foram observadas: 
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 Correlação negativa entre a idade e a F0 da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entra o tempo de uso do IC e o desvio padrão da F0 

da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entre a categoria de audição e a variabilidade da F0 

da vogal sustentada; 

  Correlação positiva entre a categoria de audição e o jitter da vogal 

sustentada;  

 Correlação negativa entre a categoria de audição e variação da 

amplitude da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entre o escore do MUSS e variação da amplitude 

da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entre a idade e o SPI da vogal sustentada; 

 Correlação negativa entre o tempo de uso e o SPI da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entre o escore do MAIS e a frequência mínima da 

fala encadeada;  

 Correlação negativa entre o tempo de uso e a extensão em semitons 

da fala encadeada;  

 Correlação positiva entre a idade e a categoria de audição com o 

desvio da loudness da vogal sustentada; 

 Correlação negativa entre o escore do MUSS e o desvio de 

ressonância da vogal sustentada; 

 Correlação positiva entre a categoria de linguagem com a instabilidade 

da vogal sustentada;  

 Correlação negativa entre o escore do MAIS e o desvio geral da fala 

encadeada; 

 Correlação negativa entre o escore do MAIS e a rugosidade da fala 

encadeada; 

 Correlação negativa entre o escore do MAIS e o grau de tensão da fala 

encadeada; 

A seguir os resultados da comparação dos parâmetros vocais serão 

apresentados. Para uma melhor visualização dos resultados, estes foram divididos 

pelo tipo de emissão e pelo tipo de avaliação. 
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Vogal sustentada – Avaliação acústica 

Na comparação dos parâmetros acústicos de vogal sustentada entre os 

grupos com IC foram encontrados os seguintes dados significantes (Tabela 2): 

 Maior média da F0 para o grupo usuário da estratégia FSP; 

 Maior desvio padrão da F0 para o grupo usuário da estratégia FSP; 

 Maior variação da amplitude para o grupo usuário da estratégia FSP; 

 Maior valor de SPI para o grupo usuário da estratégia ACE. 

 

Tabela 2 – Comparação dos dados acústicos da vogal sustentada por meio do teste de covariância. 

  Média (± Dp) P 
Parâmetro ACE FSP   

Média F0 (Hz) 273,568 (± 49,656) 321,190 (± 51,636) 0,004* 

Dp F0 (Hz) 6,650 (± 4,270) 9,349 (± 3,368) 0,008* 

VF0 (%) 2,696 (± 1,826) 2,883 (± 0,843) 0,205 

Jitter (%) 1,231 (± 0,913) 1,358 (± 1,163) 0,225 

vAm (%) 14,999 (± 5,295) 17,543 (± 6,362) 0,019* 

Shimmer (%) 3,181 (± 1,235) 3,111 (± 1,089) 0,068 

VTI (%) 0,061 (± 0,022) 0,084 (± 0,108) 0,201 

SPI (%) 6,738 (± 5,603) 4,137 (± 2,509) 0,013* 

NHR (%) 0,130 (± 0,024) 0,126 (± 0,023) 0,362 

DSH (%) 1,714 (± 3,256) 2,607 (± 2,971) 0,062 

 

A Tabela 3 ilustra a análise de variância entre os três grupos. 

 

Tabela 3 – Comparação dos dados acústicos da vogal sustentada por meio do teste de variância 
entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

  Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Média F0 (Hz) 273,568 (± 49,656) 321,190 (± 51,636) 279,536 (± 39,007) 0,004* 

Dp F0 (Hz) 6,650 (± 4,270) 9,349 (± 3,368) 5,286 (± 1,606) 0,000* 

VF0 (%) 2,696 (± 1,826) 2,883 (± 0,843) 1,931 (± 0,694) 0,032* 

Jitter (%) 1,231 (± 0,913) 1,358 (± 1,163) 1,323 (± 0,874) 0,840 

vAm (%) 14,999 (± 5,295) 17,543 (± 6,362) 13,013 (± 5,703) 0,015* 

Shimmer (%) 3,181 (± 1,235) 3,111 (± 1,089) 3,534 (± 1,522) 0,561 

VTI (%) 0,061 (± 0,022) 0,084 (± 0,108) 0,726 (± 3,337) 0,454 

SPI (%) 6,738 (± 5,603) 4,137 (± 2,509) 4,887 (± 3,117) 0,059 

NHR (%) 0,130 (± 0,024) 0,126 (± 0,023) 0,121 (± 0,019) 0,369 

DSH (%) 1,714 (± 3,256) 2,607 (± 2,971) 1,535 (± 4,287) 0,625 
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A partir dos dados da análise de variância, a Tabela 4 ilustra o resultado 

do teste de Tukey que determina entre os quais grupos os dados deste teste foram 

significantes: 

 Maior média da F0 para o grupo usuário da estratégia FSP em relação 

ao grupo controle; 

 Maior desvio padrão da F0 para o grupo usuário da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle; 

 Maior variabilidade da F0 para os grupos usuário da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle; 

 Maior variabilidade da amplitude para o grupo usuário da estratégia 

FSP em relação ao gruo controle; 

 

Tabela 4 – Resultado do teste de Tukey para os dados acústicos da vogal sustentada significantes 
pela análise de variância entre os dois grupos experimentais e o grupo controle 

Parâmetro   P   P 

Média F0 (Hz) ACE x Controle 0,891 FSP x Controle 0,012* 

Dp F0 (Hz) ACE x Controle 0,302 FSP x Controle 0,000* 

VF0 (%) ACE x Controle 0,085 FSP x Controle 0,039* 

vAm (%) ACE x Controle 0,431 FSP x Controle 0,028* 

 

Vogal sustentada – Avaliação perceptivo-auditiva 

A Tabela 5 mostra os resultados da análise de covariância entre os 

grupos usuários da estratégia ACE e FSP para os dados perceptivos quantitativos, 

onde não foram encontrados dados estatisticamente significantes. 

 

Tabela 5 - Dados da análise de covariância para os parâmetros perceptivos da vogal sustentada 
entre os grupos experimentais.  

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP   

Grau geral 19,881 (± 11,455) 19,933 (± 7,926) 0,664 

Rugosidade 10,369 (± 8,877) 7,933 (± 6,746) 0,609 

Soprosidade 10,655 (± 11,414) 6,200 (± 6,010) 0,420 

Tensão 7,321 (± 8,486) 10,267 (± 7,327) 0,295 

Pitch 2,054 (± 6,493) 3,583 (± 9,092) 0,515 

Loudness 3,357 (± 7,433) 5,200 (± 9,673) 0,578 

Ressonância 9,125 (± 14,387) 13,433 (± 14,100) 0,620 

Instabilidade 24,381 (± 8,392) 25,817 (± 12,193) 0,894 
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Os dados da análise de variância para comparação dos dados 

perceptivos quantitativos para os três grupos são apresentados da Tabela 6, onde 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em relação ao desvio da 

ressonância e da instabilidade da vogal sustentada. 

 

Tabela 6 - Comparação dos dados perceptivos da vogal sustentada por meio do teste de variância 
entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Grau geral 19,881 (± 11,455) 19,933 (± 7,926) 15,160 (± 8,615) 0,111 

Rugosidade 10,369 (± 8,877) 7,933 (± 6,746) 7,627 (± 6,413) 0,461 

Soprosidade 10,655 (± 11,414) 6,200 (± 6,010) 12,827 (± 11,391) 0,215 

Tensão 7,321 (± 8,486) 10,267 (± 7,327) 5,587 (± 7,212) 0,156 

Pitch 2,054 (± 6,493) 3,583 (± 9,092) 4,240 (± 8,137) 0,581 

Loudness 3,357 (± 7,433) 5,200 (± 9,673) 0,600 (± 3,000) 0,121 

Ressonância 9,125 (± 14,387) 13,433 (± 14,100) 3,480 (± 8,373) 0,024* 

Instabilidade 24,381 (± 8,392) 25,817 (± 12,193) 15,000 (± 8,434) 0,001* 

 

A Tabela 7 ilustra o resultado do teste de Tukey para determinar entre 

quais grupos os dados do teste de variância foram significantes, onde foi observado: 

 Maior desvio da ressonância para o grupo usuário da estratégia FSP 

em relação ao grupo controle; 

 Maior instabilidade da vogal sustentada para os dois grupos 

experimentais em relação ao grupo controle. 

 

Tabela 7 - Resultado do teste de Tukey para os dados acústicos quantitativos da fala encadeada 
significantes pela análise de variância entre os dois grupos experimentais e o grupo controle 

Parâmetro   P   P   P 

Ressonância ACE x FSP 0,474 ACE x Controle 0,239 FSP x Controle 0,027* 

Instabilidade ACE x FSP 0,866 ACE x Controle 0,002* FSP x Controle 0,001* 

 

  Por fim, a Tabela 8 resume os resultados da comparação das variáveis 

qualitativas da vogal sustentada entre os três grupos por meio do teste do qui-

quadrado, onde o único parâmetro significante encontrado foi o desvio da loudness 

para o forte entre o grupo usuário da estratégia FSP e o grupo controle. 
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Tabela 8 - Comparação dos dados qualitativos da avaliação perceptivo-auditiva da vogal sustentada 
entre os três grupos por meio do teste do qui-quadrado. 

Parâmetro ACE FSP Controle P Significante para 

 n % n % n %   

Desvio Pitch Vogal         

Sem desvio 24 85,71 16 80,00 19 75,00   

Grave 3 10,71 1 5,00 4 16,00 0,518  

Agudo 1 3,57 3 15,00 2 8,00   

Desvio Loudness Vogal         

Sem desvio 23 82,14 15 75,00 24 96,00   

Fraco 3 10,71 0 0,00 1 4,00 0,029* FSP x Controle 

Forte 2 7,14 5 25,00 0 0,00   

Desvio Ressonância Vogal         

Sem desvio 17 60,17 9 45,00 2 84,00   

Hipernasal 3 10,71 5 25,00 21 8,00 0,068  

Laríngea 8 28,57 6 30,00 2 8,00   

 

Fala encadeada – Avaliação acústica 

Na comparação dos parâmetros acústicos da fala encadeada entre os 

dois grupos experimentais por meio do teste de covariância não foram encontrados 

dados estatisticamente significantes. Os resultados da comparação dos dados da 

análise da fala encadeada são mostrados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Comparação dos dados acústicos da fala encadeada entre os dois grupos experimentais 
por meio da análise de covariância. 

  Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP   

Média F0 (Hz) 289,428 (± 25,321) 306,205 (± 19,484) 0,057 

Extensão (Hz) 170,928 (± 55,131) 158,187 (± 42,528) 0,289 

Freq. mínima (Hz) 211,032 (± 20,766) 216,541 (± 30,374) 0,212 

Freq. máxima (Hz) 370,568 (± 32,978) 374,728 (± 22,367) 0,420 

Dp Freq. 33,518 (± 13,068) 35,388 (± 18,227) 0,934 

Extensão (Semitom) 9,741 (± 2,782) 9,611 (± 2,893) 0,628 

 

A Tabela 10 ilustra a análise de variância dos dados acústicos da fala 

encadeada entre os grupos experimentais e o grupo controle, onde foi encontrado p 

significante para a média da F0, extensão em Hz, frequência máxima em Hz e 

extensão em semitons. 
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Tabela 10 – Comparação dos dados acústicos da fala encadeada por meio do teste de variância 
entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Média F0 (Hz) 289,428 (± 25,321) 306,205 (± 19,484) 275,959 (± 33,986) 0,001* 

Extensão (Hz) 170,928 (± 55,131) 158,187 (± 42,528) 124,817 (± 47,598) 0,004* 

Freq. mínima (Hz) 211,032 (± 20,766) 216,541 (± 30,374) 217,338 (± 35,265) 0,814 

Freq. máxima (Hz) 370,568 (± 32,978) 374,728 (± 22,367) 338,035 (± 52,233) 0,002* 

Dp Freq. 33,518 (± 13,068) 35,388 (± 18,227) 27,695 (± 13,093) 0,081 

Extensão (Semitom) 9,741 (± 2,782) 9,611 (± 2,893) 7,880 (± 2,963) 0,031* 

 

A partir dos dados da análise de variância, a Tabela 11 mostra os 

resultados do teste de Tukey, determinando para quais grupos os dados desse teste 

para a fala encadeada foram significantes, quais foram:  

 Maior média da F0 para o grupo usuário da estratégia FSP em relação 

ao grupo controle;  

 Maior extensão em Hz e em semitons para o grupo usuário da 

estratégia ACE em relação ao grupo controle; 

 Maior valor da frequência máxima para ambos os grupos experimentais 

em relação ao grupo controle. 

 

Tabela 11 – Comparação dos dados acústicos da fala encadeada por meio do teste de Tukey entre 
os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

Parâmetro   P   P 

Média F0 (Hz) ACE x Controle 0,190 FSP x Controle 0,002* 

Extensão (Hz) ACE x Controle 0,004* FSP x Controle 0,082 

Freq. máxima (Hz) ACE x Controle 0,011* FSP x Controle 0,009* 

Extensão (Semitom) ACE x Controle 0,048* FSP x Controle 0,134 

 

Fala encadeada – Avaliação perceptivo-auditiva 

A Tabela 12 mostra os resultados da análise de covariância entre os 

grupos usuários da estratégia ACE e FSP para os dados perceptivos quantitativos 

da fala encadeada, onde não foram encontrados dados estatisticamente 

significantes. 
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Tabela 12 - Dados da análise de covariância para os parâmetros perceptivos da fala encadeada entre 
os grupos experimentais.  

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP  

Grau geral 16,543 (± 6,575) 21,185 (± 13,649) 0,734 

Rugosidade 7,877 (± 6,279) 10,019 (± 9,852) 0,228 

Soprosidade 5,481 (± 4,419) 7,870 (± 7,230) 0,122 

Tensão 3,901 (± 5,369) 10,630 (± 12,431) 0,711 

Pitch 1,296 (± 4,672) 1,778 (± 7,542) 0,836 

Loudness 0,000 (± 0) 0,000 (± 0) 1,000 

Ressonância 9,377 (± 11,430) 12,630 (± 17,429) 0,579 

 

Os dados da análise de variância para comparação dos dados 

perceptivos e os três grupos são apresentados da Tabela 13, onde foi encontrado p 

significante para o grau geral do impacto negativo da voz, tensão e desvio da 

loudness. 

 

Tabela 13 - Comparação dos dados perceptivos da fala encadeada por meio do teste de variância 
entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

 Média (±Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Grau geral 16,543 (± 6,575) 21,185 (± 13,649) 11,547 (± 7,491) 0,001* 

Rugosidade 7,877 (± 6,279) 10,019 (± 9,852) 6,453 (± 7,107) 0,163 

Soprosidade 5,481 (± 4,419) 7,870 (± 7,230) 7,947 (± 7,832) 0,241 

Tensão 3,901 (± 5,369) 10,630 (± 12,431) 1,613 (± 3,847) 0,000* 

Pitch 1,296 (± 4,672) 1,778 (± 7,542) 1,280 (± 3,612) 0,897 

Loudness 0,000 (± 0) 0,000 (± 0) 1,347 (± 3,185) 0,027* 

Ressonância 9,377 (± 11,430) 12,630 (± 17,429) 5,727 (± 7,997) 0,104 

 

A Tabela 14 ilustra o resultado do teste de Tukey para determinar entre 

quais grupos os dados do teste de variância descritos acima foram significantes. 

Esses dados foram: 

 Maior grau geral do impacto negativo da voz para o grupo usuário da 

estratégia FSP em relação ao controle; 

 Maior grau de tensão para o grupo usuário da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle; 

 Maior desvio da loudness para o grupo usuário da estratégia ACE em 

relação ao controle. 
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Tabela 14 - Resultado do teste de Tukey para os dados perceptivos da fala encadeada significantes 
pelo teste de variância. 

Parâmetro   P   P 

Grau geral ACE x Controle 0,130 FSP x Controle 0,003* 

Tensão ACE x Controle 0,515 FSP x Controle 0,001* 

Loudness ACE x Controle 0,035* FSP x Controle 0,065 

 

Finalizando os dados da fala encadeada, a Tabela 15 resume os 

resultados da comparação das variáveis qualitativas da fala encadeada entre os três 

grupos por meio do teste do qui-quadrado, onde foi encontrado p significante para o 

desvio da Ioudness entre o grupo usuário da estratégia ACE e o grupo controle. 

 

Tabela 15 - Comparação dos dados qualitativos da análise perceptiva da fala encadeada entre os três 
grupos por meio do teste do qui-quadrado. 

Parâmetro ACE FSP Controle P Significante para 

Desvio Pitch Encadeada n % n % n %   

Sem desvio 25 92,59 17 94,44 22 88,00   

Grave 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0,125  

Agudo 2 7,41 0 5,56 3 12,00    

Desvio Loudness Encadeada         

Sem desvio 27 100,00 18 100,00 21 88,00   

Fraco 0 0,00 0 0,00 4 16,00 0,022 ACE x Controle 

Forte 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

Desvio Ressonância Encadeada         

Sem desvio 14 51,85 10 55,56 16 64,00   

Hipernasal 0 0,00 1 5,56 0 0,00   

Hiponasal 6 22,22 1 5,56 4 16,00 0,504  

Posterior 0 0,00 1 5,56 1 4,00   

Laríngea 7 25,93 5 27,78 4 16,00    

 

Conversa espontânea – Avaliação acústica 

Na comparação dos parâmetros acústicos da conversa espontânea entre 

os dois grupos experimentais por meio do teste de covariância não foram 

encontrados dados significantes. Os resultados da comparação dos dados da 

análise da conversa espontânea são mostrados na Tabela 16.  
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Tabela 16 – Comparação dos dados acústicos da conversa espontânea entre os dois grupos 
experimentais pela análise de covariância. 

  Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP   

Média F0 (Hz) 300,107 (± 31,123) 310,600 (± 30,803) 0,221 

Extensão (Hz) 174,099 (± 41,322) 160,892 (± 46,581) 0,647 

Freq. mínima (Hz) 204,209 (± 22,144) 215,611 (± 32,534) 0,924 

Freq. máxima (Hz) 378,308 (± 36,862) 376,551 (± 28,807) 0,589 

Dp Freq. 40,571 (± 16,228) 34,696 (± 15,439) 0,501 

Extensão (Semitom) 10,556 (± 2,501) 9,714 (± 2,866) 0,680 

 

A Tabela 17 ilustra a análise de variância dos dados acústicos da 

conversa espontânea entre os grupos experimentais e o grupo controle, onde 

também não foi encontrado p significante. Portanto, o teste de Tukey não foi 

aplicado nesse caso. 

 

Tabela 17 – Comparação dos dados acústicos da conversa espontânea por meio do teste de 
variância entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Média F0 (Hz) 300,107 (± 31,123) 310,600 (± 30,803) 290,750 (± 33,208) 0,078 

Extensão (Hz) 174,099 (± 41,322) 160,892 (± 46,581) 170,689 (± 34,867) 0,798 

Freq. mínima (Hz) 204,209 (± 22,144) 215,611 (± 32,534) 201,907 (± 19,880) 0,188 

Freq. máxima (Hz) 378,308 (± 36,862) 376,551 (± 28,807) 372,907 (± 34,975) 0,750 

Dp Freq. 40,571 (± 16,228) 34,696 (± 15,439) 34,836 (± 14,809) 0,469 

Extensão (Semitom) 10,556 (± 2,501) 9,714 (± 2,866) 10,480 (± 2,044) 0,689 

 

Conversa espontânea – Avaliação perceptivo-auditiva 

A Tabela 18 mostra os resultados da análise de covariância entre os 

grupos experimentais para os dados perceptivos quantitativos da conversa 

espontânea, onde não foram encontrado p significante para o desvio do pitch, maior 

para o grupo usuário da estratégia FSP.  
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Tabela 18 - Dados da análise de covariância para os parâmetros perceptivos quantitativos da 
conversa espontânea entre os grupos experimentais.  

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP  

Grau geral 19,383 (± 7,016) 21,619 (± 6,219) 0,441 

Rugosidade 7,679 (± 8,074) 8,238 (± 4,521) 0,497 

Soprosidade 4,457 (± 4,985) 9,825 (± 9,379) 0,099 

Tensão 4,753 (± 4,030) 6,413 (± 6,474) 0,102 

Pitch 2,432 (± 5,427) 8,810 (± 11,477) 0,011* 

Loudness 0,000 (± 0) 0,000 (± 0) 1,000 

Ressonância 7,766 (± 9,978) 8,929 (± 10,981) 0,836 

 

Os dados da análise de variância para comparação dos dados perceptivos 

quantitativos da conversa espontânea e os três grupos são apresentados da Tabela 

19. Foi encontrado p significante para o grau geral do impacto negativo da voz, grau 

de soprosidade e de tensão, grau dos desvios do pitch e da ressonância.  

 

Tabela 19 - Comparação dos dados perceptivos da conversa espontânea por meio do teste de 
variância entre os dois grupos experimentais e o grupo controle. 

 Média (± Dp) P 

Parâmetro ACE FSP Controle  

Grau geral 19,383 (± 7,016) 21,619 (± 6,219) 12,227 (± 11,065) 0,001* 

Rugosidade 7,679 (± 8,074) 8,238 (± 4,521) 8,107 (± 11,408) 0,984 

Soprosidade 4,457 (± 4,985) 9,825 (± 9,379) 7,733 (± 8,834) 0,046* 

Tensão 4,753 (± 4,030) 6,413 (± 6,474) 2,147 (± 4,086) 0,007* 

Pitch 2,432 (± 5,427) 8,810 (± 11,477) 0,280 (± 1,400) 0,000* 

Loudness 0,000 (± 0) 0,000 (± 0) 0,000 (± 0) 1,000 

Ressonância 7,766 (± 19,978) 8,929 (± 10,981) 0,980 (± 4,900) 0,002* 

 

A Tabela 20 ilustra o resultado do teste de Tukey para determinar entre 

quais grupos os dados do teste de variância, descritos acima, foram significantes, 

quais foram: 

 Maior grau geral no impacto negativo da voz de ambos os grupos 

experimentais em relação ao grupo controle; 

 Maior grau de tensão para o grupo usuário da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle; 

 Maior desvio de pitch para o grupo usuário da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle; 
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 Maior desvio da ressonância para ambos os grupos experimentais em 

relação ao grupo controle. 

 

Tabela 20 - Resultado do teste de Tukey para os dados perceptivos da conversa espontânea 
significantes pelo teste de variância. 

Parâmetro   P   P 

Grau Geral ACE x Controle 0,009* FSP x Controle 0,001* 

Soprosidade ACE x Controle 0,293 FSP x Controle 0,640 

Tensão ACE x Controle 0,139 FSP x Controle 0,012* 

Pitch ACE x Controle 0,514 FSP x Controle 0,000* 

Ressonância ACE x Controle 0,021* FSP x Controle 0,010* 

 

Por fim, a Tabela 21 resume os resultados da comparação das variáveis 

qualitativas da conversa espontânea entre os três grupos por meio do teste do qui-

quadrado, onde foi observado p significante para desvio do pitch entre o grupo 

controle e o grupo usuário da estratégia FSP; 

 

Tabela 21 - Comparação dos dados qualitativos da análise perceptiva da conversa espontânea entre 
os três grupos. 

  ACE FSP Controle P Significante para 

Desvio Pitch espontânea n % n % n %   

Sem desvio 22 81,48 12 57,14 24 96,00   

Grave 1 3,70 3 14,29 1 4,00 0,022 FSPxControle 

Agudo 4 14,81 6 28,57 0 0,00    

Desvio Loudness espontânea         

Sem desvio 27 100,00 21 100,00 25 100,00   

Fraco 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

Forte 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

Desvio Ressonância espontânea         

Sem desvio 15 55,56 12 57,14 24 96,00   

Hipernasal 2 7,41 1 4,76 0 0,00   

Hiponasal 3 11,11 2 9,52 0 0,00 0,065  

Posterior 0 0,00 1 4,76 0 0,00   

Laríngea 7 25,93 5 28,81 1 4,00    
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6 DISCUSSÃO 

 

Este trabalho buscou comparar as características perceptivas e acústicas 

da voz de crianças deficientes auditivas usuárias de implante coclear que utilizam as 

estratégias de codificação de fala ACE e FSP, bem como investigar se as vozes 

dessas crianças se diferenciam das de crianças ouvintes. Para tanto, foi realizada 

análise acústica e perceptivo-auditiva de três emissões de fala: vogal sustentada, 

fala encadeada e conversa espontânea. Os achados mais relevantes serão 

discutidos a seguir. 

A Tabela 1 tem função ilustrativa dos dados que foram utilizados para a 

realização da análise de covariância dos parâmetros vocais entre os grupos com 

implante coclear. 

O SPI foi único dado com p significante (p=0,013) indicando maior valor 

para o grupo usuário da estratégia ACE em relação ao grupo usuário da estratégia 

FSP (Tabela 2), parâmetro encontrado na análise acústica da vogal sustentada. O 

SPI, embora com valor maior para o grupo usuário da estratégia FSP, não está 

desviado, se comparado com o achado do grupo controle (Tabelas 3 e 4).  

A Kay Elemetrics (2000-2007) define esse parâmetro como um indicador 

do grau de adução das pregas vocais e de fechamento glótico durante a fonação. O 

SPI é dado pela razão média da energia harmônica de baixa frequência entre 70 e 

1600 Hz e da energia harmônica de frequência alta entre 1600 e 4500 Hz, e até hoje 

foi pouco estudado.  

Roussel e Lobdell (2006) investigaram a aplicação clínica do SPI e 

encontram valores desse parâmetro levemente elevados para vozes soprosas 

quando comparadas a vozes normais e tensas. Os autores sugerem que o SPI, em 

partes, reflete diminuição do grau de adução glótica.  

Bolzan, Cielo e Brum (2008) fazem essa mesma analogia em seu trabalho 

com vozes de adultos disfônicos. Bhuta, Patrick e Garnett (2004) encontraram SPI 

elevado em vozes soprosas e astênicas. Capellari e Cielo (2008) referem que 

valores aumentados de SPI em crianças de 4 a 6 anos podem indicar fonação mais 

suave e fluida, e não vozes necessariamente desviadas. O manual do usuário do 

MDVP (2000-2007) relata que valores aumentados do SPI podem ser decorrentes 

de diversos fatores. Esses fatores incluem distúrbios da voz que impedem a adução 

completa das pregas vocais, ataque vocal soproso, estresse fisiológico e até mesmo 
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baixa amplitude do sinal de fala, em casos em que o falante tem voz mais suave. 

Portanto, o manual reforça que o SPI não é necessariamente um indicador de 

alteração de fechamento glótico e sim o quão suave ele é. 

Uma das formas de compreender melhor esse parâmetro seria a 

realização de exames clínicos que avaliem objetivamente o ciclo glótico, como a 

eletroglotografia, o que também é discutido no texto de Roussel e Lobdell (2006) 

para os quais a relação entre o SPI com o grau de adução glótica não é claro.  

Os demais achados estatisticamente significantes do estudo apontam 

para a estratégia ACE como a que ocasiona produção vocal com menos diferenças 

das vozes de crianças ouvintes quando comparada à estratégia FSP.  

A Tabela 2 aponta que o grupo usuário da estratégia FSP apresenta 

vozes com valores elevados da f0 (p=0,004) na vogal sustentada, o que representa 

que suas vozes são mais agudas do que as vozes das crianças usuárias da 

estratégia ACE. Esse dado também está presente nas Tabelas 3 e 4 indicando, 

ainda, que há desvio da f0 para o agudo nos usuários da estratégia FSP em relação 

ao grupo controle (p=0,012), o que não foi observado para os usuários da estratégia 

ACE. Os dados expostos sugerem uma tendência em que as vozes do grupo 

usuário da estratégia FSP são mais semelhantes às vozes de crianças deficientes 

auditivas que não usam implante coclear no que se refere à f0, pois essas crianças 

têm o agudo como uma das características mais marcantes na qualidade vocal 

(WIRZ et al., 1981; HOCEVAR-BOLTEZAR et al., 2005).  

Ainda em relação à vogal sustentada, os valores do desvio padrão da F0 

(p=0,008) e do coeficiente de variação da amplitude (p=0,019) também são maiores 

para o grupo usuário da estratégia FSP em relação ao grupo usuário da estratégia 

ACE (Tabela 2) e também estão desviados (p=0,000 e p=0,028, respectivamente) 

em relação ao grupo controle (Tabelas 3 e 4). A Tabela 4 mostra também, que o 

coeficiente da variação da f0 para grupo usuário da estratégia FSP está desviada em 

relação ao grupo controle (p=0,039). 

O desvio padrão da f0, o coeficiente de variação da f0 (vF0) e o coeficiente 

de variação da amplitude (vAm) são parâmetros que podem indicar o quão estável é 

uma emissão (CAPELLARI; CIELO, 2008; ROMAN-NIEHUES; CIELO, 2010).  

O desvio padrão da f0 é calculado a partir de todos os valores de 

frequência extraídos a cada ciclo. Já o coeficiente da variação da f0 (vF0) é definido 

como o desvio padrão relativo da f0. Reflete, em geral, a variação da f0 independente 
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do tipo de variação da frequência. Tanto variações aleatórias ou regulares, a curto 

prazo ou a longo prazo, elevam seu valor. O parâmetro é dado pela razão entre o 

desvio padrão da frequência e média da frequência. A vAm se refere ao desvio 

padrão relativo da amplitude em cada pico da onda sonora. Seu valor aumenta tanto 

para variações aleatórias ou regulares, a curto prazo ou a longo prazo, independente 

do tipo da variação (MDVP, 2000-2003).  

Assim, valores aumentados desses três parâmetros refletem controle 

reduzido da sustentação da frequência e da intensidade em uma emissão 

prolongada, o que implica menor estabilidade para o grupo usuário da estratégia 

FSP. Ressalta-se que a instabilidade é outra característica descrita para a voz de 

deficientes auditivos sem implante coclear (WIRZ et al., 1981 RAMOS, 2004; 

HOCEVAR-BOLTEZAR et al., 2005). 

Na análise perceptivo-auditiva da vogal sustentada não foi observado p 

significante para nenhum dos parâmetros avaliados entre os grupos experimentais 

(Tabela 5). Porém, na comparação dos grupos experimentais com o grupo controle, 

foi observado que o grupo usuário da estratégia FSP apresenta maior desvio da 

ressonância em relação ao grupo controle (Tabela 6, p=0,027), que é mais uma das 

características da voz do deficiente auditivo (WIRZ et al., 1981 RAMOS, 2004; 

HOCEVAR-BOLTEZAR et al., 2005; BEHLAU et al., 2005). Não foi encontrado p 

significante para a natureza do desvio da ressonância, porém houve diferença 

significante na natureza do desvio da loudness, sendo mais forte (p=0,029) para o 

grupo usuário da estratégia FSP em relação ao grupo controle (Tabela 8). 

 Também pôde ser observado que ambos os grupos com IC apresentam 

maior instabilidade (p=0,002 e p=0,001) que o grupo controle (Tabelas 6 e 7). 

Embora os dados acústicos tenham apontado maior instabilidade, para os usuários 

da estratégia FSP em relação aos usuários da ACE e do grupo controle, tomando-se 

como base a vF0, DpF0 e vAm, a instabilidade encontrada na avaliação perceptivo-

auditiva para ambos os grupos experimentais evidencia a característica instável em 

geral na voz do deficiente auditivo.  

Pode-se dizer que os dados da vogal sustentada sugerem que os 

usuários da estratégia FSP apresentam vozes mais agudas e vozes mais instáveis, 

tanto para frequência quanto para intensidade, em relação aos usuários da 

estratégia ACE, sendo que esses parâmetros estão desviados da normalidade para 

uma emissão sustentada.  
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Em relação à fala encadeada, os dados da análise acústica e da análise 

perceptiva indicam que não há diferenças significantes entre os dois grupos 

experimentais (Tabela 9 e Tabela 12).  

Todavia, os achados da média da frequência da fala encadeada (Tabelas 

10 e 11) sugerem produção de vozes mais agudas e desviadas da normalidade para 

o grupo usuário da estratégia FSP em relação ao grupo controle (p=0,002), dado 

que também foi encontrado para a vogal sustentada.  

 A Tabela 11 aponta também que o grupo usuário da estratégia ACE 

apresenta maior valor da extensão da frequência em Hz (p=0,004) e em semitons 

(p=0,048) em relação ao grupo controle. Analisando os dados da Tabela 10, 

observa-se que os extremos (frequência mínima e frequência máxima) da extensão 

vocal na fala encadeada são semelhantes para os grupos experimentais, e o que 

reduz a extensão vocal para o grupo controle é o menor valor da frequência máxima. 

Há desvio da frequência máxima para o agudo para ambos os grupos experimentais 

(p=0,011 para ACE e p=0,005 para FSP) em relação ao grupo controle. 

É esperado que haja modulação de frequência da fala encadeada, porém 

os dados de frequência máxima dos grupos experimentais inferem que ambos 

apresentam a típica característica de descontrole da frequência descrita na literatura 

que estuda a voz do deficiente auditivo (GIUTSI et al., 2001; RAMOS, 2004; 

BEHLAU et al., 2005; DEHQAN; SCHERER, 2011). 

Considerando a comparação dos dados perceptivos da fala encadeada 

com o grupo controle, (Tabelas 13 e 14) foi verificado grau geral do desvio da voz 

mais elevado para o grupo usuário da estratégia FSP (p=0,003). A Tabela 14 mostra 

também grau de tensão mais elevado para os usuários da estratégia FSP em 

relação ao grupo controle (p=0,001). Houve ainda 4 crianças do grupo controle 

(16%), cujas vozes foram avaliadas como desviadas quanto ao loudness para o 

fraco, e comparando esse dado com os grupos experimentais houve p significante 

em relação ao grupo usuário da estratégia ACE (p=0,035). Entretanto, observa-se na 

Tabela 13 que essa diferença é de apenas 1 ponto na escala visual-analógica. Não 

foram encontrados dados significantes na comparação dos parâmetros qualitativos 

da avaliação perceptiva da fala encadeada (Tabela 15). 

Dessa maneira, para a fala encadeada foi encontrado que o grupo usuário 

da estratégia FSP tem maior desvio global da voz, presença de tensão excessiva e 
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pitch agudo em relação ao grupo controle, sendo que o grupo usuário da estratégia 

ACE também apresenta desvio nos valores da extensão da frequência.  

Os dados acústicos da conversa espontânea não indicaram diferenças 

entre os grupos experimentais, e tão pouco entre os grupos experimentais e o grupo 

controle (Tabela 16 e Tabela 17) . 

Já os dados perceptivos indicaram p significante para o desvio do pitch, 

(p=0,011; Tabela 18), que é mais agudo para o grupo usuário da estratégia FSP em 

relação aos usuários da estratégia ACE. Esse é mais um dado que corrobora os 

achados da vogal sustentada e da fala encadeada. Já na comparação dos dados 

que inclui o grupo controle foi encontrado p significante para o grau geral, 

soprosidade, tensão, pitch e ressonância (Tabela 19).  

Referente à comparação dos grupos experimentais com o grupo controle 

(Tabela 20) foi encontrado que os dois grupos experimentais apresentaram maior 

grau geral (p=0,009 para ACE e p=0,001 para FSP) e maior desvio da ressonância 

(p= 0,021 para ACE e p=0,010 para FSP) que o grupo controle. Os dados indicam 

que de forma geral, os usuários de IC apresentaram vozes desviadas da 

normalidade na conversa espontânea, mas há características específicas que 

diferem essas vozes entre os grupos experimentais. O grupo usuário da estratégia 

FSP apresenta maior grau de tensão (p=0,021) e maior desvio do pitch (0,000) para 

o agudo (Tabela 21; p=0,022) em relação ao grupo controle. Da mesma forma como 

já foi justificado anteriormente, observa-se mais uma vez desvios que são 

característicos de deficientes auditivos, como presença de tensão e alteração de 

ressonância, (PINHO, 1990; WIRZ, 2004; RAMOS, 2004; BEHLAU et al., 2005) para 

os usuários da estratégia FSP.  

 Considerando que de acordo com os achados perceptivos, as vozes do 

grupo FSP são mais tensas, há coerência no valor aumentado de SPI na vogal 

sustentada para o grupo com a estratégia ACE, dado discutido no início deste 

capítulo. Isso porque para vozes tensas, o SPI fica reduzido, uma vez que há maior 

tensão entre as pregas vocais durante o fechamento glótico (MDVP, 2000-2007; 

CAPELARI; CIELO, 2008). Cabe lembrar que o aumento da tensão resulta em pitch 

elevado (CAMARGO, 1999; PRADO, 2007), sendo que frequência elevada e 

presença de tensão foram duas das características mais marcantes encontradas 

para os usuários da estratégia FSP. 
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De forma resumida, em comparação com os usuários da estratégia ACE, 

os usuários da estratégia FSP apresentaram maior valor da F0 e do desvio padrão 

da F0 na vogal sustentada, maior coeficiente de variação da amplitude também na 

vogal sustentada e maior desvio do pitch para o agudo na conversa espontânea. Em 

relação ao grupo controle os usuários da estratégia FSP apresentaram, na vogal 

sustentada, maior valor da F0 maior desvio padrão da F0, maior coeficiente de 

variação da frequência, maior coeficiente de variação da amplitude, maior desvio de 

ressonância, maior instabilidade e maior desvio da loudness para o forte. 

Apresentaram também na fala encadeada maior média da F0 na, maior frequência 

máxima, maior grau geral do impacto negativo da voz e maior tensão. Na conversa 

espontânea apresentaram maior grau geral do impacto negativo da voz, maior 

tensão, maior desvio do pitch para o agudo e maior desvio de ressonância. Em 

comparação com os usuários da estratégia FSP, os usuários da estratégia ACE 

apresentaram maior valor do índice de fonação suave (SPI) na vogal sustentada. Em 

relação ao grupo controle os usuários da estratégia ACE apresentaram maior 

instabilidade na vogal sustentada, maior extensão da frequência em Hertz e em 

semitons na fala encadeada, maior frequência máxima também na fala encadeada, 

maior grau geral do impacto negativo da voz na conversa espontânea e maior desvio 

da ressonância na conversa espontânea. A análise perceptiva corrobora os achados 

da análise acústica em termos de instabilidade e frequência. 

A literatura aponta que a tendência de indivíduos deficientes auditivos a 

apresentarem vozes agudas e instáveis se deve pela falta do feedback auditivo da 

própria voz (PINHO, 1990). Segundo Buder et al. (2008), durante todo processo de 

maturação da produção vocal, o indivíduo desenvolve controle fonatório e 

habilidades de variar o uso da voz em diferentes situações, o que está diretamente 

ligado a esse fator. Satalloff (1997) lembra que é por meio do monitoramento que o 

falante é capaz de equiparar a frequência que se ouve à frequência que se quer 

produzir.  

Também deve ser considerado que indivíduos ouvintes têm a percepção 

vocal desenvolvida através de duas vias: aérea e óssea. Já os usuários de implante 

coclear só conseguem o retorno da própria voz com a informação que lhes é dada 

pelo processador de fala. A literatura descreve que a percepção vocal de usuários 

de IC, assim como a percepção de fala é altamente dependente do processamento 

do som. Segundo Massida et al. (2010) o processador de fala deve fornecer as 



87 
6 Discussão 

    

 

pistas espectrais e temporais que são essenciais para a percepção de informações 

paralinguísticas de vozes humanas, portanto, a percepção vocal deve ser fator a ser 

considerado no desenvolvimento das estratégias de codificação. Entretanto, para Fu 

et al. (2005) as estratégias de codificação desenvolvidas para a compreensão da 

fala podem não ser eficientes para processar informações paralinguísticas, como a 

discriminação da frequência ou a entonação da voz. Massida et al. (2010) afirmam 

que é comum que o usuário de implante coclear apresente dificuldade em 

reconhecer a intenção comunicativa do outro e, portanto, pode apresentar 

descontrole da fonação na tentativa de reproduzir o que escuta.  

Segundo Baraldi et al. (2007), a escuta da própria voz tem função 

reguladora na produção vocal. Os achados desse estudo sugerem que os usuários 

da estratégia FSP apresentam, de forma mais evidente do que os usuários da 

estratégia ACE, características vocais típicas de indivíduos com falha no 

monitoramento auditivo. Para Behlau et al. (2005), uma das formas de se explicar 

esse fenômeno é por meio do Efeito Lombard, que se caracteriza por modificação 

involuntária de parâmetros da voz, como a intensidade e a frequência (QUEDAS; 

DUPRAT; GASPARINI, 2007), frente a um ambiente que impeça o monitoramento 

da produção vocal, ocasionando descontrole sobre a voz. Södersten, 

Ternström e Bohman (2004) referem que na produção vocal pode haver variações 

do grau da intensidade, da frequência e até mesmo da tensão, em diferentes 

ambientes, dependendo do tipo e da intensidade de ruído, como em casos de fala 

competitiva e ambientes com música alta em forte intensidade.  

Lee et al. (2007) estudaram a relação entre o ruído tipo speech noise e a 

F0 em emissões sustentadas por meio de power spectrum analysis. Os autores 

encontraram flutuações da F0 de aproximadamente 3 Hz, o que representa 

instabilidade da frequência na presença desse tipo de ruído. O trabalho destaca a 

importância de monitoramento auditivo adequado para controle da emissão 

sustentada. Lee (2011), em um estudo com deficientes auditivos que utilizou 

metodologia similar ao anterior, encontrou mais instabilidade em deficientes 

auditivos, em comparação a sujeitos ouvintes.  

Outra hipótese pode ser baseada na resposta da f0 frente à frequência 

que se ouve. Burnett, Senner e Larson (1997) estudaram a resposta da f0 em uma 

emissão sustentada enquanto a emissão era manipulada por meio de fones de 

ouvido para o agudo e para o grave. Embora a publicação não tenha especificado a 
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quantidade de modulação em Hz, a maioria dos sujeitos da pesquisa diminuiu a f0 

quando o feedback da frequência foi manipulado para o agudo, assim como houve 

aumento da f0 quando o feedback da frequência foi manipulado para o grave. Os 

autores chamaram esse fenômeno de pitch shift reflex.  

Em relação à estratégia FSP, Wilson e Dorman (2008) afirmam que a 

informação de estrutura fina é importante para a percepção da fala em condições 

adversas e para a percepção de música. E segundo a Med El (2009) a estratégia 

FSP dá ênfase particularmente à codificação temporal nas frequências baixas e 

médias. Entretanto as próprias limitações do IC como um todo em comparação com 

a audição normal podem impor limitações para o sucesso mesmo com o 

processamento da estrutura fina.  

Se o conceito de pitch shift reflex fosse aplicado aqui, seria esperado que 

os usuários da estratégia FSP tivessem produção vocal mais aguda. Porém, a forma 

como o usuário ouve o som com as estratégias para o monitoramento da própria voz 

não é descrita e não há publicações que indiquem que foi estudada.  

Frente a isso, a compreensão de por que os usuários da estratégia FSP 

apresentam produção vocal com parâmetros mais distintos das crianças ouvintes do 

que os usuários da estratégia ACE não é clara e precisa ser melhor investigada. 

Tanto os trabalhos que estudaram a estratégia FSP (ARNOLDNER et al., 

2007; VERMEIRE; PUNTE; HEYNING, 2010; MAGNUSSON, 2011; RISS et al., 

2011) quanto os que estudaram a estratégia ACE (PANSANISI et al., 2002, 

SLINNER; ARNDT; STALLER, 2002), referem bons resultados para a percepção de 

fala, percepção de fala no ruído e produção de fala. Ressalta-se que os trabalhos 

que estudaram a estratégia FSP referem a importância do processamento da 

estrutura fina para a percepção e fala, e, consequentemente para a percepção vocal, 

em condições de ruído.  

Portanto, não há respaldo na literatura para supor exatamente quais 

características de cada estratégia são responsáveis por esses achados e se eles se 

limitam exclusivamente à estratégia, embora se saiba que ela é a principal 

característica de processamento do som no implante colear.  

A Cochlear® tem uma característica importante, e que não é encontrada 

nos dispositivos da Med El, que são os algoritmos de pré-processamento (DANIELI, 

2010). Os participantes desse estudo são usuários do ADRO, que tem como função 

promover ajustes automáticos e continuados dentro do campo dinâmico do paciente. 



89 
6 Discussão 

    

 

Essa tecnologia aumenta o ganho para sons suaves na extensão da fala, enquanto 

diminui o ganho de sons muito fortes. O ganho de ruído de fundo não é aumentado 

para que a fala possa ser compreendida com clareza. Portanto, a associação das 

características do ADRO e da estratégia ACE poderia apoiar a superioridade da 

produção vocal para este grupo. 

Não foi encontrada nenhuma publicação que estudasse a voz de usuários 

da estratégia FSP. Foi encontrado um trabalho (CAMPISI et al., 2005) que estudou 

características acústicas de uma população de crianças que usava exclusivamente a 

estratégia ACE com dispositivos da Coclhear®. Os autores caracterizaram as 

alterações das vozes dessas crianças e o efeito do uso de implante coclear nas 

mesmas por meio de avaliações realizadas antes da cirurgia, no momento da 

ativação dos eletrodos, após 2 meses e após 6 meses da ativação dos eletrodos. 

Após seis meses de uso a frequência fundamental não foi influenciada pelo uso do 

implante e os sujeitos mantiveram o pobre controle da frequência e da intensidade 

em emissões sustentadas. 

Os dados expostos sugerem que a forma de processamento do som da 

estratégia ACE parece proporcionar melhores condições para o monitoramento 

auditivo da própria voz, e, consequentemente para melhor controle da produção 

vocal. Porém, esses dados ainda devem ser muito bem investigados, uma vez que 

não há outros estudos comparativos na literatura que sustentem essa afirmação. 

Spahr e Dorman (2004) ressaltam em seu estudo que, um passo importante a ser 

dado nas pesquisas com implante coclear, é compreender quais atributos do 

processamento sonoro são responsáveis por diferenças de performance. O efeito 

isolado da estratégia é questionado, principalmente devido à presença de 

estratégias de pré-processamento dos dispositivos da Cochlear®. 

As principais necessidades auditivas do futuro usuário sevem ser 

consideradas, sendo que uma delas  é o monitoramento da produção vocal. Os 

resultados desse trabalho poderão trazer contribuições para futuros, uma vez que o 

estudo da ação do processamento do som sobre o monitoramento auditivo é mais 

um importante fator a ser abordado para a melhoria dos resultados com o uso do 

implante coclear. 
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7 CONCLUSÃO 

Por meio da comparação das características da voz de crianças que 

utilizam as estratégias de codificação de fala ACE e FSP, conclui-se que: 

 Os usuários da estratégia FSP apresentaram maior valor da F0, do 

desvio padrão da F0 e maior coeficiente de variação da amplitude na 

vogal sustentada em relação aos usuários da estratégia ACE, que por 

sua vez apresentaram maio valor de SPI; 

 Os usuários da estratégia FSP apresentaram maior valor de desvio do 

pitch para o agudo na conversa espontânea em relação aos usuários 

da estratégia ACE. 

Pela comparação das características da voz de crianças com implante 

coclear e as crianças ouvintes, conclui-se que: 

 Ambos os grupos experimentais apresentam maior instabilidade na 

vogal sustentada, maior frequência máxima na fala encadeada, maior 

valor do grau geral do impacto negativo da voz na conversa 

espontânea e maior desvio da ressonância na conversa espontânea; 

 Os usuários da estratégia FSP apresentaram, na vogal sustentada, 

maior valor da F0, maior desvio padrão da F0, maior coeficiente de 

variação da frequência, maior coeficiente de variação da amplitude, 

maior desvio de ressonância, maior instabilidade e maior desvio da 

loudness para o forte. Na fala encadeada, apresentaram maior média 

da F0, maior valor do grau geral do impacto negativo da voz e maior 

grau de tensão. Na conversa espontânea apresentaram mais desvio do 

pitch para o agudo e maior tensão. 
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APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA - VOZ E IMPLANTE COCLEAR 

 

 Para a realização desta revisão sistemática, inicialmente foi realizado o 

curso Revisão Sistemática e Metanálise desenvolvido pelo Centro Cochrane do 

Brasil e pelo Laboratório de Educação à Distância – LED-DIS do Departamento de 

Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina, disponível em: http://www.virtual.epm.br/cursos/valida.php. Com base nas 

informações adquiridas por meio desse, os aspectos metodológicos desta revisão 

foram estabelecidos e serão apresentados a seguir.  

 

METODOLOGIA E RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 Primeiramente, considerando que a revisão sistemática ocorre a partir 

da formulação de um questionamento específico que direciona a busca das 

publicações, a pergunta da investigação desta revisão foi: ―Qual o efeito do uso de 

implante coclear na voz de indivíduos que usam esse dispositivo?‖ 

 Para o levantamento bibliográfico desta revisão, utilizaram-se três 

descritores provenientes da listagem estruturada pela Bireme – Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Essa listagem é utilizada na indexação e pesquisa de 

materiais científicos. Para busca em bases de dados internacionais foram utilizados 

quatro descritores contidos no vocabulário da Medical Subject Heading Terms 

(MeSH), listagem utilizada na indexação para MEDLINE/PubMed, sendo 

equivalentes aos descritores DeCS. Os termos DeCS utilizados foram voz (voice), 

qualidade da voz (quality of voice) e implante coclear (cochlear implantation). Os 

termos MeSH foram voice, voice quality, cochlear implant e cochlear implantation. A 

Tabela 1 mostra as combinações utilizadas para o levantamento bibliográfico.  

 

Tabela 1 – Combinações dos descritores DeCS e MeSH utilizados no levantamento bibliográfico.  

Descritores DeCS Descritores MeSH 

Voz and Implante coclear 

Voice and Cochlear Implantation 

Voice and Cochlear Implants 

Voice and Cochlear Implantation 

Qualidade da Voz and Implante Coclear 

Quality of Voice and Cochlear Implantation 

Voice Quality and Cochlear Implants 

Voice Quality and Cochlear Implantation 

  

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados Web of Science 

(www.isiknowledge.com); Bireme – Biblioteca Virtual em Saúde - BVS 
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(www.bireme.br) que engloba as bases de dados Lilacs, MEDLINE, Biblioteca 

Cochrane, SciELO e IBECS;  portal de teses e dissertações da USP 

(http://www.teses.usp.br/) e banco de teses e dissertações da CAPES 

(www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses).  

 A partir dessa busca, foi realizada uma pré-seleção de todas as 

publicações/estudos cujo título parecia estar relacionado à pergunta proposta nesta 

revisão sistemática. Não houve restrição quanto ao ano de publicação.  

 Após a primeira seleção desses estudos, foi feita uma análise por 

resumo e corpo do texto, sendo excluídas publicações duplicadas, publicações cujos 

textos completos não foram encontrados, que não continham conteúdo 

correspondente ao objetivo proposto e cujo idioma não fosse o português ou o 

inglês.  

 Para que o estudo fosse analisado, seus participantes deveriam ser 

necessariamente deficientes auditivos de grau severo a profundo, crianças ou 

adultos, pré ou pós-linguais, usuários de implante coclear. Outro critério de seleção 

dos estudos foi a realização da análise perceptivo-auditiva e/ou acústica da 

qualidade vocal dos usuários de IC.  

 As publicações foram analisadas e classificadas utilizando-se os níveis 

de evidências empregados pela ASHA em 2004 (Tabela 2), adaptados do Scottish 

Intercollegiate Guideline. 

 

Tabela 2 – Níveis de evidência empregados pela ASHA (2004)  

Nível Descrição 

Ia Metanálise bem desenhada de mais de um ensaio controlado e randomizado 

Ib Estudo randomizado controlado bem desenhado 

IIa Estudo controlado bem desenhado sem randomização 

IIb Estudo quasi-experimental bem desenhado 

III Estudo não experimental bem desenhado (correlacional e estudo de caso) 

IV Relatório de comitê especialista, conferência para consenso, experiência clínica de 

autoridades respeitadas  

 

Revisão de Literatura 

 Na primeira fase da seleção de publicações, a aplicabilidade dos 

estudos com relação a esta revisão sistemática de acordo com o título foi avaliada. A 

Tabela 3 refere-se ao número de publicações encontradas por base de dados de 
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acordo com os descritores utilizados e número de publicações resultantes da 

primeira pré-seleção de acordo com o conteúdo do título e resumo.  

 

Tabela 3 – Número de publicações encontradas por base de dados de acordo com o descritor.  

 

BVS (Lilacs, 

Medline, SciELO, 

Biblioteca 

Cochrane, IBECS) 

Web of 

Science 

Portal de 

teses USP 

Banco de 

Teses CAPES 
Total 

Voz and Implante Coclear 29 - 1 0 30 

Qualidade da Voz and 

Implante Coclear 
15 - 

0 0 
15 

Quality of Voice and 

Cochlear Implantation 
37 - 

0 0 
37 

Voice and Cochlear 

Implantation 
75 47 

0 0 
122 

Voice Quality and 

Cochlear Implantation 
- 15 

- - 
15 

Voice and Cochlear 

Implants 
- 103 

- - 103 

Voice Quality  and 

Cochlear Implantats 
- 14 

- - 14 

 

A segunda etapa da seleção foi realizada de acordo com a relevância do 

título para a questão proposta, sendo que nessa etapa os estudos duplicados nas 

diferentes bases de dados foram excluídos. Quinze publicações foram excluídas 

devido ao idioma do texto completo, 10 estudos foram excluídos por falta de acesso 

ao texto completo e 204 estudos foram excluídos devido o conteúdo do título não 

indicar que se trata de avaliação vocal de usuários de IC, e 91 por estarem 

duplicados. Não houve restrição quanto o ano de publicação. 

Ao final do levantamento restaram 23 publicações relevantes para a 

revisão sistemática, que incluem uma carta ao editor e uma dissertação de 

mestrado. As demais se referem a artigos de periódicos, sendo 1 nacional e 20 

internacionais.  

A Tabela 4 faz uma relação das 23 publicações remanescentes, incluindo 

título, autores, ano de publicação, amostra, desenho do estudo e nível de evidência 

(NE).  
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Tabela 4 - Relação dos estudos selecionados 

Título Autores Ano População Descrição NE 

Clarion cochlear implant: short-term effects on voice 

parameter 

Monini, Banci, Barbara, Argiro e 

Filipo 
1997 

6 adultos e 3 crianças 

com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Effect of cochlear implantation on nasality in post-lingually 

deafened adults 

Langereis, Dejonckere, van 

Olphen e Smoorenburg 
1997 21 adultos com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Effect of cochlear implantation on voice fundamental 

frequency in post-lingually deafened adults 

Langereis, Bosman, van Olphen 

e Smoorenburg 
1998 20 adultos com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Evaluation of cochlear implanted children’s voices 
Perrin, Berger-Vachon, 

Topouzkhanian, Truy e Morgon 
1999 

4 crianças com IC; 4 

crianças ouvintes 
Série de casos III 

A case study of the speech, language and vocal skills of a 

set of monozygous twin girls: one twin with a cochlear 

implant 

Bell, Hickson, Woodyatt e 

Dornan 
2001 

1 criança com IC e 1 

criança ouvinte 
Estudo de Caso III 

Changes of voice and articulation in children with cochlear 

implants 

Seifert, Oswald, Bruns, Vischer, 

Kompis e Haeusler 
2002 20 crianças com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Changes of  vowel quality after CI 
Schenk, Baumgartner e 

Hamzavi 
2003 10 adultos com IC Série de Casos III 

Comparison of overall intelligibility, articulation, resonance 

and voice characteristics between children using cochlear 

implants and those using bilateral hearing AIDS: a pilot 

study 

Van Lierde, Vinck, Baudonck, 

De Vel  e Dhooge 
2005 

9 crianças com IC e 6 

crianças com AASI 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 

Acoustic analysis of the voice in pediatric cochlear implant Campisi, Low, Papsin, Mount R, 2005 21 crianças com IC Estudo quasi- IIb 
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recipients: a longitudinal study Cohen-Kerem e Harrison experimental bem 

desenhado 

The influence of cochlear implantation on some voice 

parameters 

Hocevar-Boltezar, Vatovec, 

Gros e Zargi 
2005 31 crianças com IC 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 

Acoustic and perceptual appraisal of speech production in 

pediatric cochlear implant users 
Poissant, Peters e Robb 2006 6 crianças com IC Série de Casos III 

Change of phonation control after cochlear implantation 

Hocevar-Boltezar, Radsel, 

Vatovec, Geczy, Cernelc, Gros, 

Zupancic, Battelino, Lavrencak e 

Zargi 

2006 
29 crianças com IC, 

11 adultos com IC 
Série de Casos III 

Multidimensional voice program analysis in profoundly 

deaf children: quantifying frequency and amplitude control 

Campisi, Low, Papsin, Mount e 

Harrison 
2006 

21 crianças e 

adolescentes com IC 
Série de Casos III 

Voice and pronunciation of cochlear implant speakers Horga e Liker 2006 

10 crianças com AASI, 

10 com IC e 10 

crianças ouvintes 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 

Voice analysis in pediatric cochlear implant recipients Campisi 2006 - 

Experiência 

clínica de 

autoridades 

respeitadas 

IV 

Prosody and voice characteristics of children with cochlear 

implants 
Lenden e Flipsen Jr 2007 6 crianças com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Acoustic voice analysis of prelingually deaf adults before 

and after cochlear implantation 
Evans e Deliyski 2007 

3 adultos com IC e 3 

ouvintes 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 
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Relação entre voz e percepção de fala em crianças com 

implante coclear 

Coelho, Bevilacqua, Oliveira, e 

Behlau 
2009 25 crianças com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Vocal singing  by prelingually-deafened children with 

cochlear implants 

Xu, Zhou, Chen, Li, Scultz e 

Zhao 
2009 

7 crianças com IC, 14 

crianças ouvintes 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 

Acoustic analysis of voice in cochlear implant recipients 

with post-meningitic hearing loss 

Allegro, Papsin, Harrinson e 

Campisi 
2009 10 crianças com IC 

Estudo não 

experimental bem 

desenhado 

III 

Abnormal voicing in children using cochlear implants 
Holler, Campisi, Allegro e 

Chadha 
2010 

27 crianças com IC 

bilateral; 
Série de Casos III 

The influence of the auditory prosthesis type on deaf 

children's voice quality 
Valero, Rovira e Sanvicens 2010 

54 crianças ouvintes, 

35 com AASI e 35 

com IC 

Estudo quasi-

experimental bem 

desenhado 

IIb 

Análise da voz de deficientes auditivos pré e pós uso de 

implante coclear 
Ubrig-Zancanella 2010 40 adultos com IC 

Estudo 

controlado sem 

randomização 

bem desenhado 

IIa 
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APÊNDICE B – RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS CCI E KAPPA 

PARA A AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE INTRAJUIZES 

 

Resultado CCI Interpretação  Resultado Kappa Interpretação 

CCI < 0,4 Pobre  <0.00 Pobre 

0,4 ≤ CCI < 0,75 Satisfatório  0.00–0.20 Ligeiro 

CCI ≥ 0,75 Excelente  0.21–0.40 Razoável 

   0.41–0.60 Moderado 

   0.61–0.80 Substancial 

   0.81–1.00 Quase Perfeito 

 
Quadro 1 – Interpretação dos valores de CCI e KAPPA 

 

Tabela 1 – Resultado da estatística CCI na avaliação intrajuiz dos parâmetros da vogal sustentada 
para os três avaliadores. 

 

Vogal Sustentada 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Grau Geral 0,79 0,82 0,9 

Rugosidade 0,39 0,83 0,67 

Soprosidade 0,92 0,92 0,86 

Tensão 0,56 0,9 0,73 

Pitch 0,63 0,81 0,32 

Loudness 0,92 0,72 -0,05 

Ressonância 0,26 0,56 0,44 

Instabilidade 0,54 0,7 0,31 

 

Tabela 2 – Resultado da porcentagem da confiabilidade e da estatística Kappa na avaliação intrajuiz 
dos parâmetros da vogal sustentada para os três avaliadores. 

 

Vogal sustentada 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Desvio Pitch 85,71%, kappa=0,75 92,86%, kappa=0,85 85,71%, kappa=0,73 

Desvio Loudness 100,00%, kappa=1 85,71%, kappa=0,74 85,71%, kappa=0,00 

Desvio Ressonância 78,57%, kappa-0,61 78,57%, kappa=0,63 57,14%, kappa=0,21 
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Tabela 3 – Resultado da estatística CCI na avaliação intrajuiz dos parâmetros da fala encadeada. 

  Fala encadeada 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Grau Geral 0,7 0,6 0,49 

Rugosidade 0,13 0,9 0,55 

Soprosidade 0,63 0,34 -0,2 

Tensão 0,78 0,91 0,96 

Pitch 0,77 0,56 1 

Loudness 0,43 0,92 0,69 

Ressonância -0,11 0,9 0,8 

 

Tabela 4 – Resultado da porcentagem da confiabilidade e da estatística Kappa na avaliação intrajuiz 
dos parâmetros da fala encadeada para os três avaliadores. 

  Vogal sustentada 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Desvio Pitch 71,43%, kappa=0,47 92,86%, kappa=0,85 92,86%, kappa=0,00 

Desvio Loudness 78,57%, kappa=0,41 92,86%, kappa=0,81 92,86%, kappa=0,63 

Desvio Ressonância 50,00%, kappa=0,18 85,71%, kappa=0,81 92.86%, kappa=0,85 

 

Tabela 5 – Resultado da estatística CCI na avaliação intrajuiz dos parâmetros da conversa 
espontânea. 

 

Conversa espontânea 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Grau Geral 0,7 0,47 0,83 

Rugosidade 0,86 0,75 0,9 

Soprosidade 0,29 0,89 0,74 

Tensão 0,61 0,85 0,3 

Pitch 0,62 0,12 0,38 

Loudness 0,89 0 0,27 

Ressonância 0,55 0,74 0,73 

 

Tabela 6 – Resultado da porcentagem da confiabilidade e da estatística Kappa na avaliação intrajuiz 
dos parâmetros da conversa espontânea para os três avaliadores. 

 

Vogal sustentada 

Parâmetro Juiz 1 Juiz 2 Juiz 3 

Desvio Pitch 78,57%, kappa=0,62 78,57%, kappa=0,34 78,57%, kappa=0,50 

Desvio Loudness 92,86%, kappa=0,76 92,86%, kappa=0,00 85,71%, kappa=0,59 

Desvio Ressonância 85,71%, kappa=0,55 92,86%, kappa=0,85 85,71%, kappa=0,73 
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS AOS GRUPOS EXPERIMENTAIS E AO GRUPO CONTROLE 

 

Os questionários objetivaram caracterizar a população e detectar fatores 

de risco para disfonia, alterações auditivas, de fala e de linguagem. Não houve 

exclusão de nenhum participante pelos dados apresentados nos questionários. 

As três tabelas a seguir (Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3) representam os 

dados dos questionários aplicados para os participantes do grupo experimental e do 

grupo controle. Os dados do trecho do questionário aplicado somente para o grupo 

controle se encontram na Tabela 4.  

 

TABELA 1 - Dados do questionário dos participantes usuários da estratégia ACE, aplicado no grupo 
experimental. 

ACE Não Sim Pregresso 

  n % n % N % 

Inflamação 20 71,43 5 17,86 3 10,71 

Pigarro 25 89,29 2 7,14 1 3,57 

Afta 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

Rinite 25 89,29 3 10,71 2 7,14 

Sinusite 22 78,57 5 17,86 1 3,57 

Bronquite 22 78,57 3 10,71 3 10,71 

Asma 27 96,43 1 3,57 0 0,00 

Voz forte 19 67,86 9 32,14 N/A N/A 

Voz fraca 28 100,00 0 0,00 N/A N/A 

Rouquidão 22 78,57 6 21,43 N/A N/A 

Rouquidão na família 25 89,29 3 10,71 N/A N/A 

* Nos casos reportados de rouquidão, 1 se refere a episódios breves após abuso vocal, e 5 se 
referem a episódios de rouquidão durante períodos de gripes/resfriados. 
* N/A – não se aplica 
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TABELA 2 - Dados do questionário dos participantes usuários da estratégia FSP, aplicado no grupo 
experimental. 

FSP Não Sim Sim Pregresso 

 n % n % n % 

Inflamação 19 82,61 3 13,04 1 4,35 

Pigarro 17 73,91 5 21,74 1 4,35 

Afta 23 100,00 0 0,00 0 0,00 

Rinite 14 60,87 5 21,74 4 17,39 

Sinusite 18 78,26 4 17,39 1 4,35 

Bronquite 20 86,96 1 4,35 2 8,70 

Asma 22 95,65 0 0,00 1 4,35 

Voz forte 10 43,48 13 56,52 N/A N/A 

Voz fraca 22 95,65 1 4,35 N/A N/A 

Rouquidão 12 52,17 11 47,83 N/A N/A 

Rouquidão na família 23 100,00 0 0,00 N/A N/A 

* Nos casos reportados de rouquidão, 2 se referem a episódios breves após abuso vocal, e 8 se 
referem a episódios de rouquidão durante períodos de gripes/resfriados 
* N/A – não se aplica 

 

TABELA 3 - Dados do trecho do questionário aplicado ao grupo controle que se refere a saúde geral 
e uso vocal. 

Controle Não Sim Sim Pregresso 

 n % n % n % 

Inflamação 14 56,00 1 4,00 10 40,00 

Pigarro 21 84,00 1 4,00 3 12,00 

Afta 23 92,00 0 0,00 2 8,00 

Rinite 17 68,00 3 12,00 5 20,00 

Sinusite 18 72,00 3 12,00 4 16,00 

Bronquite 23 92,00 1 4,00 2 8,00 

Asma 24 96,00 1 4,00 0 0,00 

Voz forte 15 60,00 10 40,00 N/A N/A 

Voz fraca 23 92,00 2 8,00 N/A N/A 

Rouquidão 21 84,00 4 16,00 N/A N/A 

Histórico na família 22 88,00 3 12,00 N/A N/A 

* Nos casos reportados de rouquidão, todos se referem a episódios breves durante períodos de 
gripes/resfriados ou alergias 
* N/A – não se aplica 
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Tabela 4 - Dados do trecho do questionário aplicado ao grupo controle que se refere a fatores de 
risco para a perda de audição e ao desenvolvimento da linguagem oral. 

  Não Sim OBS 

  n % n %  

Histórico DA 24 96,00 1 4,00  

Fator de risco 25 100,00 0 0,00  

Baixo Peso 25 100,00 0 0,00  

Procedimentos 25 100,00 0 0,00  

UTI 25 100,00 0 0,00  

Medicamentos 24 96,00 0 0,00 1 caso de uso de trobomicina 

Meningite 24 96,00 1 4,00 1 caso de meningite viral 

Otite 23 92,00 2 8,00 2 casos de otites pregressas 

Deformidade 25 100,00 0 0,00  

Trauma 25 100,00 0 0,00  

Quimioterapia 25 100,00 0 0,00  

Tratamentos 20 80,00 5 20,00 3 com psicólogo, 2 com ORL 

Dificuldade auditiva 25 100,00 0 0,00  

Pede pra repetir 23 92,00 2 8,00  

Problemas na fala 25 100,00 0 0,00  

Problemas na escola 25 100,00 0 0,00  
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ANEXO A – Protocolo de avaliação perceptivo-auditiva da qualidade vocal 

Adaptado do CAPE-V (ASHA, 2003) 

 

 

 

 

 

 

EMISSÃO:   

IDENTIFICAÇÃO: _______________________________________  

  SCORE 

GRAU GERAL ___________________________________________________ ___ / 100 
 DI MO SE  

RUGOSIDADE ___________________________________________________ ___ / 100 

 DI MO SE  

SOPROSIDADE ___________________________________________________ ___ / 100 
 DI MO SE  

TENSÃO ___________________________________________________ ___ / 100 

 DI MO SE  

PITCH Indique a natureza do desvio de pitch: ___________________  

 ___________________________________________________ ___ / 100 
 DI MO SE  

LOUDNESS Indique a natureza do desvio de loudness: ________________  

 ___________________________________________________ ___ / 100 
 DI MO SE  

RESSONÂNCIA Indique a natureza do desvio de ressonância: ______________ ___ / 100 

 ___________________________________________________  
 DI MO SE  

INSTABILIDADE ___________________________________________________ ___ / 100 

 DI MO SE  

_______________ ___________________________________________________ ___ / 100 

 DI MO SE  

_______________ ___________________________________________________ ___ / 100 
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ANEXO B – Questionário para caracterização do grupo controle 

Ana Cristina Coelho, Maria Cecília Bevilacqua, Alcione Ghedini Brasolotto 

 Identificação: 

 Nome: ______________________________________________ 

 DN: ___/___/___  Idade: ______  Sexo: ____ 

 Informante: __________________________________________ 

 Grau de Parentesco: ________________ 

 Fatores de risco para alterações auditivas para crianças: 

 1- Existe histórico familiar de perda auditiva na infância? 

     

    

 2- Durante a gestação a mãe apresentou algum dos itens abaixo?  

    

   

   

   

  ilis 

 3- A criança nasceu com peso acima de 1,5Kg? 

   sim   não 

 4- Qual foi o Apgar no quinto minuto? ______ 

 5- Após o nascimento a criança permaneceu em unidade de tratamento 

 intensivo por mais de 5 dias?  

     

   motivo: ____________________________________________ 

 6- Após o nascimento a criança passou por algum desses  

 procedimentos? 

   

   

   

 7- A criança é (1) ou já foi (2) exposta à algum desses medicamentos? 

        1  2 

        1  2 

        1  2 

         1  2 
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     1  2 

 7- A criança já apresentou meningite? 

   sim   não 

    viral  bacteriana 

 8- A criança tem histórico de otites secretoras recorrentes? 

   sim   não 

 9- A criança apresenta alguma deformidade craniofacial tais como: 

   deformidade do canal auditivo 

   má-formação da orelha externa 

   má-formação do osso temporal 

 10- A criança tem histórico de traumatismo cranioencefálico envolvendo  o 

osso temporal (base do crânio) com necessidade de hospitalização? 

   sim   não 

 11- A criança já passou por quimioterapia?  

   sim    não 

 Dados de saúde geral: 

 1- A criança apresenta(1) ou já apresentou(2) algum dos itens abaixo? 

   inflamações de garganta recorrentes     1  2 

   pigarro constante       1  2 

   aftas constantes       1  2 

   rinites        1  2 

   sinusites        1  2 

   asma        1  2 

   bronquite        1  2 

 2- A criança realiza(1) ou já realizou(2) algum desses tratamentos? 

   otorrinolaringológico       1  2 

   psicológico       1  2 

   psiquiátrico       1  2 

   neurológico        1  2 

   fonoaudiológico       1  2 

   psicopedagógico       1  2 

 Qual o motivo do tratamento realizado? __________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 Informações sobre a comunicação:  

 1- Você acha que a criança ouve adequadamente? 

   sim   não  

    por quê? ______________________________________ 

 2- A criança pede para repetir várias vezes a mesma pergunta ou afirmação 

ou usa muito a expressões como hã, o que? 

   sim   não  

 3- A criança apresenta alguma dificuldade de fala considerando sua 

 idade? 

   sim   não  

    qual? _________________________________________ 

 4- A criança apresenta alguma dificuldade na escola? 

   sim   não 

    qual? _________________________________________ 

 Uso vocal 

 1- A criança tem hábito de falar alto (forte) demais constantemente? 

   sim   não 

 2- A criança tem hábito de falar baixo (fraco) demais constantemente? 

   sim   não 

 3- A criança fica rouca com frequência?  

   sim   não  

     Em que situação? 

   gripes   alergias   após abuso vocal 

 4- Há histórico familiar de rouquidão persistente? 

   sim   não 

    parentesco: _____________________ 
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ANEXO C - Questionário para caracterização do uso vocal do grupo 

experimental 

Ana Cristina Coelho, Maria Cecília Bevilacqua, Alcione Ghedini Brasolotto 

 Identificação: 

 Nome: ______________________________________________ 

 DN: ___/___/___  Idade: ______  Sexo: ____ 

 Informante: __________________________________________ 

 Grau de parentesco: ________________ 

 Dados de saúde geral: 

 1- A criança apresenta (1) ou já apresentou (2) algum dos itens abaixo? 

   inflamações de garganta recorrentes    1  2 

   pigarro constante      1  2 

   aftas constantes      1  2 

   rinites       1  2  

   sinusites       1  2 

   asma       1  2 

   bronquite       1  2 

 

 Uso vocal 

 1- A criança tem hábito de falar alto (forte) demais constantemente? 

   sim   não 

 2- A criança tem hábito de falar baixo (fraco) demais constantemente? 

   sim   não 

 3- A criança fica rouca com frequência?  

   sim   não  

     Em que situação? 

   gripes   alergias   após abuso vocal 

 4- Há histórico familiar de rouquidão persistente? 

   sim   não 

    parentesco: _____________________ 
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ANEXO D – Ofícios de aprovação do projeto pelo comitê de ética do HRAC/USP 
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ANEXO E - Questionário MAIS - Escala de Integração Auditiva Significativa 

(CASTIQUINI; BEVILACQUA, 2000) 

 

NOME: IDADE: 

DISPOSITIVO AUDITIVO:  

DATA: 

INFORMANTE: AVALIADOR: 

 

01- Aplique a questão 1a se a criança possuir idade inferior a 05 anos e a questão 

1b se possuir mais que 05 anos. 

 

1a- A criança usa o dispositivo auditivo durante todo o dia, sem resistência? 

Pergunte: ―Como é a rotina diária para colocar o dispositivo auditivo‖? A mãe deverá 

explicar o quanto a criança usa o dispositivo e determinar se o usa durante todo o 

dia sem resistência, ou somente em períodos restritos. 

Pergunte: ―Se um dia você não colocou o dispositivo na criança, ela demonstrou 

estar sentindo falta do mesmo (apontando seu ouvido, procurando, ficando agitada, 

etc.)‖? Uma pergunta adicional poderá ser: ―Seu filho demonstra, não verbalmente, 

ficar aflito quando o dispositivo é retirado (como chorar ou ficar agitado)‖? 

 

___ 0= Nunca: Os pais raramente colocam o dispositivo auditivo na criança 

devido à sua resistência em usá-lo; 

___ 1= Raramente: A criança usa o dispositivo somente em curtos períodos, mas 

resiste em colocá-lo; 

___ 2= Ocasionalmente: A criança usa o dispositivo somente em curtos períodos, sem 

resistência; 

___ 3= Freqüentemente: A criança usa o dispositivo durante todo o dia, sem 

resistência; 

___ 4= Sempre: A criança usa o dispositivo durante todo o dia, apresenta 

algum indício quando os pais esquecem de colocá-lo e 

demonstra falta deste quando não está usando. 

 

Resposta: _____ 
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1b- A criança solicita que coloquem o seu dispositivo auditivo ou ela própria o 

coloca? 

Pergunte: ―Como é a rotina para colocar o dispositivo na criança‖? A mãe deverá 

explicar quem é responsável por colocar o dispositivo (ela ou a própria criança). ―Se 

um dia você não colocou o dispositivo da criança e não mencionou tal fato, a criança 

pede para colocá-lo e demonstra falta do mesmo‖? 

Uma questão adicional poderia ser: ―Seu filho utiliza o dispositivo basicamente de 

acordo com a rotina (como na escola e uma hora à noite), ou durante todo o dia (até 

mesmo à noite, demonstrando maior dependência e vínculo com o dispositivo que a 

opção anterior)‖? 

 

___ 0= Nunca: A criança resiste em usar o dispositivo; 

___ 1= Raramente: A criança usa o dispositivo sem resistência, mas nunca o 

solicita; 

___ 2= Ocasionalmente: A criança solicita o dispositivo e contenta-se em usá-lo numa 

parte do dia; 

 

___ 3= Freqüentemente: 

 

A criança usa o dispositivo durante todo o dia, sem 

resistência: 

___ 4= Sempre: A criança usa o dispositivo durante todo o dia e este faz parte 

do seu corpo (como óculos). 

 

Resposta: _____ 

 

02- A criança relata e parece ficar perturbada quando seu dispositivo não está 

funcionando por alguma razão? 

Solicite exemplos do que a criança tem feito (verbalmente ou não) quando o seu 

dispositivo auditivo não está funcionando. Pergunte também: ―Alguma vez você 

checou o dispositivo e descobriu que não estava funcionando, porém a criança não 

notou ou não lhe comunicou‖? 

No caso de crianças menores, pergunte: ―Alguma vez você checou o dispositivo e 

observou que não estava funcionando e a criança não forneceu nenhuma indicação 

não verbal disto, como chorar ou levar a mão até o dispositivo‖? 
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___ 0= Nunca: A criança não percebe se o dispositivo está funcionando ou 

não; 

___ 1= Raramente: A criança nota um mal funcionamento do dispositivo 

(verbalmente ou não) somente de vez em quando; 

___ 2= Ocasionalmente: Os pais podem dar alguns exemplos de que a criança detecta 

um mal funcionamento do dispositivo em mais de 50% das 

vezes e está começando a diferenciar os problemas; 

___ 3= Freqüentemente: Os pais oferecem muitos exemplos e/ou a criança 

freqüentemente diferencia os vários tipos de mal 

funcionamento do dispositivo (bateria fraca, som distorcido); 

___ 4= Sempre: A criança nunca fica sem detectar um problema em seu 

dispositivo, relata imediatamente tal fato a seus pais e pode 

facilmente identificar o problema. 

 

Resposta: ______ 

 

03- A criança responde espontaneamente ao seu nome, no silêncio, quando 

chamada auditivamente, sem pistas visuais? 

Pergunte: ―Se você chamou a criança por trás, numa sala silenciosa, sem nenhuma 

pista visual, em que porcentagem ela responderia à primeira chamada‖? 

 

___ 0= Nunca: A criança nunca responde; 

___ 1= Raramente: A criança  responde uma ou duas vezes, ou somente após 

várias repetições; 

___ 2= Ocasionalmente: Aproximadamente  50% das  vezes na primeira tentativa, ou 

consistentemente apenas quando a mãe repete seu nome 

mais de uma vez; 

___ 3= Freqüentemente: Ao menos 75% das vezes, na primeira tentativa; 

___ 4= Sempre: Responde consistentemente, com confiança, todas as vezes, 

como uma criança ouvinte. Solicite exemplos. 

 

Resposta: _____ 

 

04- A criança responde espontaneamente ao seu nome, na presença de ruído 

ambiental, quando chamada auditivamente, sem nenhuma pista visual? 

Pergunte: ―Se você chamou a criança por trás, numa sala com pessoas conversando 

e a televisão ligada, sem nenhuma pista visual, em que porcentagem de tempo ela 

se volta à você e responde à primeira chamada‖? 
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___ 0= Nunca: A criança nunca responde; 

___ 1= Raramente: A criança responde  uma ou  duas vezes, ou somente após 

várias repetições; 

___ 2= Ocasionalmente: Aproximadamente 50% das  vezes, na primeira tentativa, ou 

consistentemente apenas quando a mãe repete seu nome 

mais de uma vez; 

___ 3= Freqüentemente: Ao menos 75% das vezes, na primeira tentativa; 

___ 4= Sempre: Responde consistentemente, com confiança, todas as vezes, 

como uma criança ouvinte. Solicite exemplos. 

Resposta:_____ 

 

05- A criança, espontaneamente, está atenta aos sons ambientais (campainha, 

telefone), sem ser induzida ou alertada sobre estes? 

Pergunte: ―Cite os tipos de sons ambientais que a criança responde em casa e dê 

exemplos‖. Questione os pais quanto ao fato de estarem certos de que a criança 

responde apenas auditivamente, sem nenhuma pista visual. Exemplos podem ser 

solicitados: telefone, campainha, cachorro latindo, chuva, alarme, motores, sinais de 

microondas, lavadoras, descarga, buzina, trovão, etc. Os exemplos devem ser 

relacionados à atenção espontânea da criança e não ao alerta dos pais. 

 

___ 0= Nunca: Os pais não podem oferecer exemplo, ou a criança responde 

somente após o alerta; 

___ 1= Raramente: Os pais podem oferecer somente um ou dois exemplos, ou 

vários exemplos onde as respostas da criança são 

inconsistentes; 

___ 2= Ocasionalmente: A criança responde aproximadamente 50% das vezes a mais 

de dois sons ambientais; 

___ 3= Freqüentemente: A criança responde consistentemente, ao menos 75% das 

vezes, a muitos sons ambientais; 

___ 4= Sempre: A criança responde aos sons ambientais basicamente da 

mesma forma que uma criança ouvinte. Se houver uma série 

de sons que regularmente ocorre e a criança não está alerta 

a eles (até mesmo se responde consistentemente a dois sons 

como telefone e campainha), ela não será classificada numa 

categoria mais alta que a Ocasionalmente. 

Resposta: _____ 
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06- A criança está atenta, espontaneamente, aos sinais auditivos quando em novos 

ambientes? 

Pergunte: ―A criança mostra curiosidade (verbalmente ou não) para novos sons, 

quando em locais não familiares, como em alguma outra casa ou num restaurante, 

perguntando ―O que foi este som?‖ ou ―Eu ouvi alguma coisa?‖ 

Uma criança menor poderia dar alguma informação de que ouviu um novo som 

arregalando os olhos, olhando ao redor, procurando a fonte do novo som ou 

imitando este (como quando brincando com um novo brinquedo). 

 

Os exemplos que os pais tem oferecido referem-se às crianças perguntando sobre o 

barulho das louças sendo lavadas num restaurante, brinquedos e sinos tocando em 

uma loja de departamentos, som de latidos em outra sala, sistema de som em lojas. 

___ 0= Nunca: Os pais não podem oferecer exemplos; 

___ 1= Raramente: Os pais podem oferecer somente um ou dois exemplos; 

___ 2= Ocasionalmente: A criança tem feito isto inúmeras vezes e os pais podem dar 

exemplos; 

___ 3= Freqüentemente: Os pais podem dar vários exemplos e isto é uma ocorrência 

comum; 

___ 4= Sempre: Poucos sons ocorrem sem a criança perguntar sobre os 

mesmos (ou, no caso de crianças menores, mostram 

curiosidade não verbalmente). 

 

Resposta: _____ 

 

07- A criança reconhece, espontaneamente, os sinais auditivos que fazem parte de 

sua rotina doméstica ou escolar? 

Pergunte: ―A criança reconhece regularmente ou responde apropriadamente aos 

sinais auditivos em sala de aula (como ao sinal da escola, alarme de incêndio, 

sistema de som) ou em casa (como abrir a janela para ver qual membro de sua 

família está chegando em casa quando ela ouve o ruído do portão; ir para a cozinha 

quando o sinal do microondas toca, indicando que a comida está pronta e é 

momento de comer), sem nenhuma pista visual ou alerta dos pais‖? 

 

___ 0= Nunca: A criança nunca faz isto; 

___ 1= Raramente: Há um ou dois exemplos; 

___ 2= Ocasionalmente: Ela responde a esses sinais aproximadamente 50% das 
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vezes; 

___ 3= Freqüentemente: Muitos exemplos são oferecidos e a criança responde a 

esses ao menos 75% das vezes; 

___ 4= Sempre: A criança claramente domina essa habilidade e apresenta 

resposta todas as vezes. 

 

Resposta: _____ 

 

08- A criança demonstra habilidade para discriminar espontaneamente dois falantes, 

usando somente a audição (como reconhecendo a voz da mãe x voz do pai x voz 

dos irmãos)? 

Pergunte: ―A criança pode diferenciar duas vozes prontamente, como ao ouvir a voz 

da mãe ou do pai‖? 

As seguintes situações podem ser propostas: ―Se estão todos na mesma sala 

conversando: mãe, pai e irmãos, a criança reconhece a voz de cada membro da 

família quando dirigem-se a ela, sem qualquer pista visual?‖ ―Se a criança está 

brincando com os irmãos e o pai ou a mãe a chamam, ela atende ao chamado, 

dirigindo-se à pessoa correta?‖ 

 

___ 0= Nunca: A mãe não pode oferecer exemplos da criança discriminando 

sons de fala e sons de não fala; 

___ 1= Raramente: Um ou dois exemplos são oferecidos; 

___ 2= Ocasionalmente: Vários exemplos são oferecidos e a criança faz isto ao menos 

50% das vezes; 

___ 3= Freqüentemente: Muitos exemplos são oferecidos e a criança faz isto 75% das 

vezes; 

___ 4= Sempre: A criança discrimina e não apresenta erros ao realizar esta 

atividade. 

 

Resposta: _____ 

 

09-A criança percebe, espontaneamente, as diferenças entre sons de fala e 

ambientais somente através da audição? 

Pergunte: ―A criança reconhece a fala como uma categoria de sons diferentes dos 

sons da não fala‖? Por exemplo, se você está parado atrás da criança e um ruído 

ocorreu, ela diz ―O que foi esse barulho?‖  
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No caso de crianças menores, pergunte: ―Ela correria até a próxima sala para 

procurar a voz do membro da família ou iria olhar pela janela o cachorro, o caminhão 

dos bombeiros ou o carro da polícia‖? 

 

___ 0= Nunca: Os pais não podem oferecer exemplos da criança 

discriminando sons de fala e sons de não fala; 

___ 1= Raramente: Um ou dois exemplos são oferecidos; 

___ 2= Ocasionalmente: Vários exemplos são oferecidos e a criança faz isto ao menos 

50% das vezes; 

___ 3= Freqüentemente: Muitos exemplos são oferecidos e a criança faz isto ao menos 

75% das vezes; 

___ 4= Sempre: A criança sempre faz isto e não apresenta erros 

 

Resposta: _____ 

 

10- A criança associa, espontaneamente, a entonação da voz (raiva, excitação, 

ansiedade) com o significado apenas através da audição? 

Pergunte: ―Somente através da audição a criança pode perceber a emoção inerente 

à voz de alguma pessoa, assim como uma voz brava, excitada, etc.‖? (exemplos: O 

pai grita ―anda logo‖ na porta do banheiro e a criança responde, também gritando, 

―Por que você está bravo?‖. No caso de crianças menores, ela começa a chorar por 

causa do som de irritação na voz do pai?). 

Um outro exemplo é: se o pai/mãe estiver lendo um livro novo para a criança, com 

ela sentada em seu colo e sem poder observar o seu rosto (ex.: A mãe diz: ―O 

garoto gritou - Vamos embora !- ― e a criança diz: ―O garoto está feliz por ir ao 

parque‖). 

 

___ 0= Nunca: Os pais não podem oferecer exemplos ou a criança nunca 

teve oportunidade para isto; 

___ 1= Raramente: A criança faz isto 25% das vezes; 

___ 2= Ocasionalmente: A criança faz isto aproximadamente 50% das vezes; 

___ 3= Freqüentemente: A criança faz isto ao menos 75% das vezes; 

___ 4= Sempre: A criança pode identificar consistentemente mais que uma 

emoção, na condição de audição somente. 

Resposta: _____ 

 

TOTAL DE PONTOS: _____/40     ÍNDICE DA MAIS: _________% 
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ANEXO F - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM ORAL – MUSS 

(NASCIMENTO, 1997) 

 

Nome: ____________________________________________ Idade: ____a ____ m 

Tempo de uso do AASI / implante coclear: ____ a_____ m 

Examinador: 

Informante: 

Data: ______/______/______ 

1. A CRIANÇA USA VOCALIZAÇÕES PARA ATRAIR A ATENÇÃO DOS 

OUTROS? 

Pergunte: Fale-me sobre o que o ―João‖ faz para atrair sua atenção em casa. Se o 

―João‖ quer atrair sua atenção, deslocando-a de um lugar para outro, qual a 

porcentagem de tempo em que ele usa: 

a)  gestos / movimentos manuais ___________________; 

b)  gestos mais vocalizações ______________________; 

c)  apenas vocalizações __________________________. 

Os escores da questão são baseados estritamente na porcentagem do tempo em 

que a criança ganha a atenção usando apenas vocalizações. 

_____0 = nunca usa espontaneamente a voz, utilizando outros meios para atrair a 

atenção das pessoas; 

_____1 = raramente vocaliza (em menos de 50% do tempo); 

_____2 = ocasionalmente usa apenas vocalização (em, no mínimo, 50% do tempo); 

_____3 = freqüentemente usa apenas vocalização (em, no mínimo, 75% do tempo); 

_____4 = sempre usa apenas vocalização (em 100% do tempo). 

Comentários: 

2. VOCALIZA DURANTE INTERAÇÕES COMUNICATIVAS? 

Pergunte: Fale-me sobre os modos de comunicação do ―João‖ em casa. Do número 

total de interações comunicativas com o ―João‖ em casa, quantas vezes ele vocaliza 

durante essas interações? Usa fala e sinais ou só a fala (excluindo expressões só 

por meio de sinais)? 

_____0 = nunca usa a voz espontaneamente enquanto se comunica; 

_____1 = raramente usa voz espontaneamente enquanto se comunica (em menos 

de 50% do tempo); 
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_____2 = ocasionalmente usa voz quando se comunica (em, no mínimo, 50% do 

tempo mas com vocalizações indiferenciadas); 

_____3 = freqüentemente vocaliza (em, no mínimo, 75% do tempo) e mostra 

algumas diferenciações de sons da fala; 

_____4 = sempre vocaliza como no mínimo aproximação de sílaba e/ou estrutura 

frasal da mensagem pretendida (em 100% do tempo) 

Comentários: 

3. AS VOCALIZAÇÕES VARIAM COM O CONTEXTO E A MENSAGEM? 

Pergunte: Descreva em que medida, em sua fala espontânea, o ―João― tem controle 

sobre a intensidade, duração das sílabas e a freqüência da sua voz. Se ele 

estivesse relatando um evento para você (como ao contar um enredo de filme ou 

história), procure dizer como seriam as variações da sua fala. 

Em caso de uma criança pequena, quando está relatando um evento que aconteceu 

com ela durante o dia, existem variações na intensidade e/ou duração das palavras? 

Nota: Aqui a observação do examinador da fala espontânea da criança é crítica. 

Controle apropriado e voluntário dos supra-segmentais é o alvo desta questão, não 

mudanças involuntárias na freqüência, velocidade etc. 

_____0 = nunca, para todas as vocalizações similares: traços supra-segmentais da 

fala (uso não intencional); 

_____1 = raramente: a criança tem controle limitado, apenas sobre volume 

(forte/fraco) e/ou duração (curto/longo), em menos de 50% do tempo; 

_____2 = ocasionalmente: a criança tem controle sobre o volume e duração em, no 

mínimo, 50% do tempo; 

_____3 = freqüentemente: a criança tem controle do volume e duração em, no 

mínimo, 75% do tempo e pode mostrar algumas variações de freqüência; 

_____4 = sempre: a fala espontânea da criança apresenta controle apropriado da 

intensidade, duração e freqüência (a fala lembra a de uma pessoa com audição 

normal). 

Comentários: 

 4. É UM DESEJO ESPONTÂNEO DA CRIANÇA USAR APENAS LINGUAGEM 

ORAL PARA SE COMUNICAR COM SEUS PAIS E/OU IRMÃOS QUANDO O 

TÓPICO DA CONVERSA É CONHECIDO OU FAMILIAR? 

Pergunte: Se o ―João‖ fosse falar sobre um evento compartilhado com sua família 

(como uma manhã de Natal), quanto tempo de sua comunicação consistiria apenas 



146 
Anexos 

    

em fala? No caso de criança pequena, que estivesse lendo um livro favorito ou 

revivendo um evento específico compartilhado com a família naquele dia, busque 

junto aos pais, exemplos de uso pela criança de gesto, pantomima, desenho, escrita. 

Uso freqüente destes meios sugerem um escore baixo. 

_____0 = nunca usa espontaneamente apenas a fala (só o faz com incentivo); 

_____1 = raramente (em menos da metade do tempo); 

_____2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

_____3 = freqüentemente (em, no mínimo, 75% do tempo); 

_____4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala nesta situação. 

Comentários: 

5. É UM DESEJO DA CRIANÇA USAR APENAS A LINGUAGEM ORAL PARA SE 

COMUNICAR COM OS PAIS E/OU IRMÃOS QUANDO O ASSUNTO DA 

CONVERSA NÃO É CONHECIDO? 

Pergunte: Se o ―João― fosse contar para a sua família um evento que ela 

desconhecesse (como alguma coisa que tivesse acontecido na escola naquele dia), 

quanto do tempo de sua comunicação consistiria apenas em fala? 

Pergunte sobre o uso pela criança de gesto, pantomima, escrita e desenho nessa 

situação. O uso freqüente destes meios sugeriria um escore baixo. 

_____0 = nunca usa espontaneamente apenas a fala; 

_____1 = raramente (em menos da metade do tempo); 

_____2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

_____3 = freqüentemente (em, no mínimo, 75% do tempo); 

_____4 = sempre usa espontaneamente a fala. 

Comentários: 

6. É UM DESEJO DA CRIANÇA USAR A LINGUAGEM ORAL 

ESPONTANEAMENTE DURANTE CONTATOS SOCIAIS COM PESSOAS 

OUVINTES? 

Pergunte: O que ―João‖ faz em situações sociais quando pessoas ouvintes falam 

como ele? Ele diria ―oi‖ para uma pessoa ouvinte que tivesse falado com ele, ou diria 

―obrigado‖ para uma pessoa ouvinte sem precisar ser incentivado para fazer isso? 

No caso de uma criança pequena, ela diz ―tchau‖ sem precisar de incentivo quando 

faz o gesto correspondente a ―tchau‖? Pergunte sobre situações em que, estando 

seus pais presentes, a criança conta, ainda, com alguma familiaridade com a pessoa 

que fala com ela. Isto evita avaliar a cordialidade da criança com estranhos, que não 
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é o objetivo desta questão. Situações para perguntar sobre isso incluem tanto as 

respostas da criança a pessoas ouvintes em visita a sua casa, como as situações 

em que ela supõe falar, por exemplo, com Papai Noel. 

_____0 = nunca: a criança nunca faz isso, ou apenas com incentivo dos pais; 

_____1 = raramente: (em menos de 50% do tempo); 

_____2 = ocasionalmente: (em, no mínimo, 50% do tempo); 

_____3 = freqüentemente: (em, no mínimo, 75% do tempo); 

_____4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala. 

Comentários: 

7. É DESEJO DA CRIANÇA USAR APENAS A LINGUAGEM ORAL AO SE 

COMUNICAR COM PESSOAS COM QUEM NÃO TEM FAMILIARIDADE PARA 

OBTER ALGUMA COISA QUE ELA DESEJA? 

Pergunte: Pense em situações fora de casa e na escola, quando é esperado que 

―João‖ comunique suas necessidades. Quantas vezes ―João― usa espontaneamente 

a fala para pedir alguma coisa num restaurante, interagir com o balconista da loja ou 

falar com o caixa (sem a intervenção dos pais)? No caso de criança pequena, 

pergunte: Você viu ___________usando vocalizações com uma nova pessoa que 

está cuidando dele quando deseja pedir um lanche? Ou quando está brincando no 

parque, se ele quer pedir a bola ou o brinquedo de outra criança? A questão crítica 

aqui é a prontidão da criança para fazer isso independentemente e sem incentivo. 

_____0 = nunca ( A criança nunca faz isso, ou apenas com incentivo); 

_____1 = raramente (em menos que 50% do tempo); 

_____2 = ocasionalmente (em, no mínimo, 50% do tempo); 

_____3 = freqüentemente (em, no mínimo, 75% do tempo); 

_____4 = sempre usa espontaneamente apenas a fala. 

Comentários: 

8. A LINGUAGEM ORAL DA CRIANÇA É COMPREENDIDA PELOS OUTROS 

QUE NÃO ESTÃO FAMILIARIZADOS COM ELA? 

Pergunte: Supondo que o ―João‖ fique perdido em uma loja. Em que medida um 

funcionário da segurança ou um gerente da loja seria capaz de entender sua fala se 

ele tentasse explicar quem ele era e o que ele estava precisando? 

No caso de uma criança pequena, pergunte: Se ___________ fosse brincar no 

parque, em que medida uma pessoa não familiarizada com ele/ela entenderia uma 

ou duas palavras pronunciadas, como ―minha bola‖ ou ―quero balançar‖? 
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_____0 = nunca: nada da fala da criança seria entendida; 

_____1 = raramente: adultos compreenderiam apenas palavras isoladas e o suporte 

gestual ou escrito seria crítico (seria entendido menos da metade do que a criança 

dissesse); 

_____2 = ocasionalmente: adultos entenderiam metade do que a criança dissesse; 

gestos e escrita ajudariam na compreensão da fala; 

_____3 = freqüentemente: os adultos entenderiam mais da metade do que a criança 

dissesse, faltando apenas uns poucos detalhes; 

_____4 = sempre: toda a fala da criança seria compreendida com tranqüilidade por 

um adulto. 

Comentários: 

9. A CRIANÇA USA ESPONTANEAMENTE ESTRATÉGIAS ORAIS 

APROPRIADAS DE REPARAÇÃO E ESCLARECIMENTO QUANDO A 

LINGUAGEM ORAL NÃO É ENTENDIDA PELAS PESSOAS FAMILIARIZADAS 

COM ELA? 

Pergunte: Se o ―João‖ está falando com você e você não o entende, que estratégias 

ele usa para reparar a quebra na linha de comunicação? Qual a porcentagem do 

tempo que ele usa: 

a)  apenas sinais ou gesto __________________; 

b)  sinais / gestos + oral ____________________; 

c)  apenas reparação oral ___________________. 

Pergunte aos pais sobre as várias estratégias orais que a criança tem a sua 

disposição. No caso de uma ser mal sucedida, ela tenta outra estratégia oral ou 

imediatamente recorre a uma não-verbal? Por exemplo, se a criança repete uma 

palavra e, ainda assim, não é entendida, ela seleciona um sinônimo, refaz a frase, 

explica a palavra, soletra a palavra sem som? Avalie a persistência da criança em 

usar as estratégias orais de comunicação. 

_____0 = nunca: a criança não usa estratégias envolvendo comunicação oral ou usa 

apenas com incentivo; 

_____1= raramente: em menos de 50% do tempo, a criança usará uma estratégia 

oral, como dizer a palavra-chave devagar ou enfatizá-la sua fala; 

_____2 = ocasionalmente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 50% do 

tempo e persiste quando não tem sucesso; 
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_____3 = freqüentemente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 75% do 

tempo e persiste quando não tem sucesso; 

_____4 = sempre: a criança usa estratégias orais em 100% do tempo. 

Comentários: 

10. A CRIANÇA USA ESPONTANEAMENTE ESTRATÉGIAS ORAIS 

APROPRIADAS DE REPARAÇÃO E ESCLARECIMENTO QUANDO A 

LINGUAGEM ORAL NÃO É ENTENDIDA PELAS PESSOAS NÃO 

FAMILIARIZADAS COM ELA? 

Pergunte: Se o ―João‖ está falando com alguém que ele não conhece e essa pessoa 

não o entende, que estratégias ele usa para reparar a quebra da linha de 

comunicação? Que porcentagem do tempo ele usaria: 

a)  apenas sinal ou gesto ______________; 

b)  sinal/gesto + oral _________________; 

c)  apenas reparação oral ______________. 

Pergunte aos pais sobre as várias estratégias orais que a criança tem a sua 

disposição. Nos casos em que uma não tem sucesso, ela tenta outra estratégia oral 

ou imediatamente recorre a uma não-verbal? Por exemplo, se a criança repete uma 

palavra e ainda assim, não é entendida, ela seleciona um sinônimo, refaz a frase, 

explica a palavra, soletra a palavra sem som? Com esse procedimento, estamos 

avaliando a persistência da criança em usar as estratégias orais de comunicação. 

_____0 = nunca: a criança não usa estratégias envolvendo comunicação oral ou usa 

apenas com incentivo; 

_____1 = raramente: em menos de 50% do tempo, a criança usará uma estratégia 

oral, como dizer uma palavra devagar ou enfatizá-la em sua fala; 

_____2 = ocasionalmente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 50% do 

tempo e persiste quando não tem sucesso; 

_____3 = freqüentemente: a criança usa estratégias orais em, no mínimo, 75% do 

tempo e persiste quando não tem sucesso; 

_____4 = a criança usa estratégias orais em 100% do tempo. 

Comentários: 
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ANEXO G – CATEGORIAS DE AUDIÇÃO 

Geers (1994) 

 

Categoria 0 Esta criança não detecta a fala em situações de conversação normal 

Categoria 1 Esta criança detecta a presença do sinal de fala. 

Categoria 2 Esta criança diferencia palavras pelos traços supra-segmentares 

(duração, tonicidade, etc.). 

Categoria 3 Esta criança diferencia  entre palavras em conjunto fechado com base 

na informação fonética. Este padrão pode ser demonstrado com 

palavras que são idênticas na duração, mas contém diferenças 

espectrais múltiplas. 

Categoria 4 Esta criança diferencia entre palavras em conjunto fechado que 

diferem primordialmente no som da vogal. 

Categoria 5 Esta criança diferencia entre palavras em conjunto fechado que tem o 

mesmo som da vogal, mas contém diferentes consoantes 

Categoria 6 Esta criança é capaz de ouvir palavras fora do contexto e extrair 

bastante informação fonêmica, e reconhecer a palavra exclusivamente 

por meio da audição. 
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ANEXO H – CATEGORIAS DE LINGUAGEM 

Bevilacqua et al. (1996) 

 

Categoria 1 Esta criança não fala e pode apresentar vocalizações indiferenciadas. 

Categoria 2 Esta criança fala apenas palavras isoladas. 

Categoria 3 Esta criança constrói frases de 2 ou 3 palavras. 

Categoria 4 Esta criança constrói frases de 4 ou 5 palavras, e inicia o uso de 

elementos conectivos (pronomes, artigos, preposições). 

Categoria 5 Esta criança constrói frases de mais de 5 palavras, usando elementos 

conectivos, conjugando verbos, usando plurais, etc. É uma criança 

fluente na linguagem oral. 
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